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V Praze jsou nìco víc?
V posledních dnech jsme vichni mohli sledovat, jak se
øidièi tramvají v Praze prali za svá práva. Nechci v naich
novinách v ádném pøípadì hodnotit, jestli ony zmínìné
ètyøi stovky rozdílu oproti platùm autobusákù jsou èi nejsou
adekvátní a správné. iji v jiném kraji s jinými problémy,
take mne tato kauza, jak se lidovì øíká, moc nevzruuje.
Pøesto ve mnì zanechala jeden postøeh, který je pro mne
v celé vìci podstatnì zásadnìjí.
Musel jsem se pousmát, kdy jsem si pøedstavil øadového
zamìstnance v naem kraji, napøíklad naí tiskárny, jak sleduje televizní noviny a onu ji zmínìnou debatu o ukøivdìném tramvajákovi a jeho ètyøech stovkách. Jak se odbory
v tomto pøípadì perou za své zamìstnance, aby nedolo,
nedej boe, ke køivdì. To musí opravdu zamìstnance
v naem (a nejen naem) kraji nadzvednout ze idle, jaká e
se to dìje nespravedlnost, kdy nainec je v prùmìru témìø
na polovièní základní mzdì ne kolega z Prahy.
A tak se nemohu ubránit úvaze, proè poctivì pracující
zamìstnanec u mne v tiskárnì nemá také tuto mzdu? e by
byl ménì dùleitý? Nebo jsem takový vykoøisovatel a beru
své zamìstnance tak na hùl? Ve svých úvahách jdu tedy dál
a ji kalkuluji, co se stane, kdy dorovnám platovì své lidi
k platùm praských tramvajákù. Zjiuji, e budu muset
zdrait své sluby. Jene v tom pøípadì pøijdu o zákazníky
a pak u nebude na ádné výplaty. Proè má tedy zamìstnanec v Praze za práci neúmìrnì víc? Nevím. A u vùbec
nechápu, proè døív nestávkují øidièi v naem kraji
a nedoadují se podobných mezd, jaké mají jejich kolegové
v Praze a proè zde odbory mlèí! Jaký argument by znìl naincùm, aby pochopili, e jejich práce je ménì nároèná a tudí
ménì placená? Mì osobnì ádný nenapadá! A Vás? Paa

Kdo ponese odpovìdnost?

XX/Moravský Krumlov/ Osm krumlovských zastupitelù
písemnì vyzvalo starostu Bartolomìje Pitlacha, aby svolal
zasedání Zastupitelstva mìsta k projednání tøech oehavých
bodù. Na pøetøes by se mìl dostat jednací øád Zastupitelstva,
pracovní øád Mìstského úøadu a tolik diskutovaný výbìr
uchazeèù na úøednická a dalí místa Mìstského úøadu. Starosta
dostál své povinnosti a v souladu se zákonem o obcích svolal
zastupitele na pondìlí 10. února na patnáctou hodinu.
Zastupitelstvo by mìlo projednávat jetì nìkolik dalích bodù,
ale jistì by si obèané a vichni odmítnutí uchazeèi o práci na
Mìstském úøadì zasedání nemìli nechat ujít. Mìla by toti
z odpovìdných úst padnout odpovìï napøíklad na otázky:
Kolik uchazeèù o úøednickou práci radnice eviduje? Jak a kde
byla zveøejnìna kritéria výbìrového øízení? Jak probíhalo
výbìrové øízení? Kdo byl ve výbìrové komisi? Jak je moné,
e noví zamìstnanci podepisovali seznámení se s dosud neexistujícím a neschváleným pracovním øádem? Kdo vlastnì
obsadil nové úøednické pozice? A jak arogantnì bylo postupováno pøi odmítání nehodících se uchazeèù? Máte i Vy nìjaké
otázky? Pøijïte se zeptat!
/mape/

Vedení radnice zase láplo vedle
XX/Moravský Krumlov/
Krumlovem se valí dalí rebelie. Pøi pohledu zvenèí má ráz
vzpoury proti totalitì. Krumlovské mocnáøství je tím léta
nemocné. Není divu, e to
v nìm èas od èasu bouchne.
Nosným motivem je tentokrát
pøíjímání a odmítání pracovníkù pro sloku státní správy
krumlovské malookresní radnice. Víc ne tøi sta adatelù
o úøednická místa dostalo
s dvoumìsíèním zpodìním
v tìchto dnech koneènì odmítavý dopis. Kdo ho vidìl,
snadno uvìøí, e si ho za rámeèek nedají. Reptající obèané a velká èást zastupitelù
radnici vytýkají, e vùbec
neprobìhlo øádné výbìrové
øízení, e se prý pøijatí zájemci vybírali podle ohebnosti,
vdìènosti a kamaráèovtu.
XXPikantním nálezem bylo,
e pøijatí úøedníci na smlouvách podepsali seznámení
s Pracovním øádem zamìstnancù mìstského úøadu, ale
ten vlastnì spolu s dalími
zásadními dokumenty na radnici neexistuje. Nikdy nebyl
schválený. Vyzvonil to sám
starosta, kdy uloil tajemníkovi, aby tento øád do konce
bøezna vypracoval.
XXRoztøepaný tajemník nám
na to nedokázal odpovìdìt.
Na kde co poukazoval jako na
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vhoïte
své
pøihláky
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neveøejné informace, co je
také v Krumlovì bìným oklivým zvykem. Z pravdìpodobného zoufalství se nestydìl
tvrdit, e platí ten minulý øád
a e nám datum jeho vystavení následnì zjistí.(?)
XXSám je tam teprve od bøezna a moná neví, jestli tam
jetì v bøeznu bude. Pokud
úøedníci opravdu podepsali
nìco, co neexistuje, no pak jim
tedy vìøte, jak ohebnì se asi
zachovají v jiných situacích?
Tak tady u to opravdu
vypadá celkem vánì!

XXJestli ten zatím poslední
malér takøíkajíc praskne,
mùe si u tøetí a zatím
poslední tajemník také balit
kufry. Jako èetbu na cestu
bych mu podal známé Havlíèkovo: Nechoï Vaku s pány
na led ... Nebyl zlý a nevypadal nikdy astnì. Neudìlali s panem starostou nic, co
by bylo na krumlovské radnici nenormální. Taky jen
museli velmi rychle pøijmout
chybìjících 22 úøedníkù a jak
je zvykem po krumlovsku,
opìt proti smìru èasu.

XXPro velmi hrubou pøedstavu je to asi jako kdy si
sednete na jejich uzamèenou
radnièní toaletu, vykonáte tu
neodloitelnou, nezmekatelnou potøebu a pak máte teprve
dost èasu rozepínat kalhoty.
No a dùsledek je vlastnì také
velmi podobný.
XXPøeastní nezamìstnaní,
jetì si myslíte, e jste o nìco
pøili? Jazykem radnièního
dopisu: Musím Vám sdìlit!
Buïte rádi, e si Vás nevybrali! A pøeji vám podporu
lehèeji stravitelnou. Petr Jurák

Jídelny budou obcím tìko stravitelné
XX/Miroslav/ Na vskutku
astronomickou èástku dosahující a tøi a pùl milionu korun
odhadují pøestavbu a zprovoznìní kolní jídelny v Miroslavi. Místostarosta mìsta
Roman Volf to povauje za
vùbec nejvìtí trápení nadcházejícího období". Doba se
promìòuje, ale toto pøivede
øadu mìst a obcí do velmi
svízelné situace. Pøestavby by
mìly být hotové do konce
èervna a výjimka platí do

s.r.o., Ivanèice

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

konce roku. Naøízení, která
zákon obsahuje, jsou ,myslím,
svou tvrdostí taková, e jde
o výmysl lidí, kteøí praxi
a vaøení vùbec nerozumí.,
zdùrazòuje místostarosta.
XXK tomu nám øekl svùj
pohled na danou problematiku. Pokud bude v kuchyni
lajdácký personál, nebude
dodrovat základní zásady,
nebo si jenom neumyje ruce,
ádné bezdotykové zaøízení
a zvlátní místnosti, nebo

dokonce zvlátní robot na
mletí masa tady vùbec nemusejí mít vliv. Je to a velmi
pøitaené za vlasy, ohánìjí se
normami EU, ale to s tím
nemá nic spoleèného. Jde
o mylné interpretace, mùeme
si to u sousedù snadno prohlédnout. Musí to být naprosto
likvidaèní soubor opatøení.
Na povrchu to pak vypadá
jako zámìr nae lidi co nejvíc
otrávit tak, aby potom do Unie
radìji nikdo nechtìl. Problémy

budou mít vìtí obce a u malých to bude opravdu smìøovat k likvidaci. Stát pøenáí
stále své neduhy na obecní
rozpoèty. V ekonomické rovinì je to takzvanì svobodné
rozhodnutí. Vinu za zruení
mnoha uiteèných zaøízení ponese neastná obec. Zastupitelé mají být tìmi nepopulárními osobami, které ruí
kolní stravovací provozy,
po nich tøeba domy dìtí
a dalí. /pokraèování na str.4/

PLASTOVÁ OKNA

PLASTOVÁ OKNA A DVEØE

RI - TRADE MARKET, spol. s r.o.

ZDARMA:
 demontá a odvoz
stávajících oken
 vytvoøení návrhu
vè. cenové relace
 zamìøení
stávajících otvorù
 doprava
na místo stavby
 5 let bezplatný
záruèní servis

Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
546 425 286
Mobil:
608 505 529 Fax:
E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

A NAVÍC:
4-5 komorový profil
SALAMANDER

- zajitìní kompletních slueb: zamìøení na místì
 vypracování cenové nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- zastøeení z LEXANU  svìtlíky  støíky pøed vchody

- ètyøkomorové profily za cenu tøíkomorových
- prodej na splátky i s 0% navýením

ZIMNÍ SLEVY 15-30%
Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 546 451 297

mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ
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Polemika - reakce
Skuteènì nám nehrozí cenzura?

XXReaguji na èlánek Mediální komise cenzurovat nebude,
který byl otitìn ve druhém èísle Zrcadla. Mám o celé vìci
toti své pochybnosti. Dle mého mínìní je základním problémem této mediální komise, její koncepce je v èlánku
nastínìna, mylný a falený pøedpoklad, e urèitá komise
osvícených obèanù, jim má pøedsedat èlenka rady mìsta
a zastupitelstva paní Julie Jánová (soc. dem.), mùe objektivnì zabezpeèovat, cituji: plynulé a neustálé zpracovávání
informací úøadu a obousmìrnou komunikaci mezi jednotlivými odbory.
XXUzlem, pøes který budou obousmìrnì proudit informace, jak dále cituji z koncepce paní Jánové, byla toti také
Hlavní správa tiskového dozoru (pozdìji Federální úøad pro
tisk a informace), nechvalnì proslulá v minulém reimu.
Jedná se o identický model!
XXBuï zde jde o naivitu a neprozíravost, anebo zámìr,
kadopádnì pøed tímto modelem varuji, tím spíe, e jsem
v minulosti kritizoval jednání minulého vedení mìsta za
mocenskou aroganci a cenzorské praktiky v Ivanèickém
zpravodaji. Tentokrát hrozí, e se to bude opakovat, avak
v mnohem nebezpeènìjí podobì.
XXByl jsem paní Jánovou osloven, abych do takto koncipované rady vstoupil a zúèastnil se její èinnosti. Odmítnul
jsem poté, co jsem se paní radní pokusil vysvìtlit nebezpeèí
vyplývající z centralizace, z dùsledkù støetu zájmù a monosti vzniku nových klientských vazeb. Usoudil jsem, e na tyto
argumenty paní radní neslyí a bylo by plýtvání dalím
èasem a energií, legitimizovat její nesporné politické ambice. Snad je to dobøe mylené, ale s podobnì instrumentálním
pøístupem k vìcem veøejné sluby osobnì nesouhlasím.
XXJsem pøesvìdèen, e RM Ivanèice uvauje správným
smìrem, kdy se hodlá zabývat problematikou informovanosti obèanù, jeliko souvisí s èímsi podstatným, co naemu
mìstu (i státu) stále chybí: vùle obèana angaovat se veøejnì,
nepropadat letargii a hlásit se o svá práva spolurozhodovat
o vìcech obce.
XXJedná se o obecnìjí kulturnì-spoleèenský jev, jeho
podstatou a smyslem v konkrétních ivanèických podmínkách by se mìla RM zabývat, avak samotného dílèího
problému zpùsobu informování obèanù by se mìlo vedení
mìsta zhostit jiným zpùsobem. Navrhuji:
1. povìøit nìkterého pracovníka MìÚ (nejlépe tajemníka) funkcí
tiskového mluvèího radnice s povinností zabezpeèit pravidelnou
a kvalitní informovanost obèanù mìsta i okolí, souèástí jeho
povìøení je spolupráce s místními i celostátními médii;
2. vytvoøit redakèní radu sloenou z rùzných osobností veøejného ivota, èlenù vech podstatných polit. subjektù apod. a
garantovat stabilní institucionální nezávislost zpravodaje,
jeho je mìsto vydavatelem (toté v Ivanè. kabel. televizi);
3. tyto instituce nech ijí vlastním ivotem, objektivní
a obousmìrné zpravodajství bude toho pøímým dùsledkem;
4. komise pøi RM by se nemìla zabývat samotnými informacemi, ale právì institucionálním rámcem veøejného
ivota ve mìstì a zde mám mnoho dalích podnìtù, ale
o tom snad pøítì.
Mgr. Libor Vodièka, Ivanèice

Reakce na èlánek pana Anonyma
z MS ODS Ivanèice
K volbám jsem se u vyjádøil døíve a dále rozpitvávat toto
téma se mi zdá zbyteèné. K panu Anonymovi z MS ODS
jen pár slov.
Ze zmínìného èlánku vyplývá pro opozici asi kardinální
problém. Tím je vedení finanèního a kontrolního výboru.
Podle ODS by je mìla øídit opozice. Jak to ale udìlat, aby
nebyl kozel zahradníkem? Mohli bychom se volièùm podívat do oèí a øíci: Milí volièi, po minulém vedení tu zbyly
veliké dluhy a øada problémù, tak jsme se dohodli, e ti,
kteøí nesou za tuto situaci odpovìdnost, budou povìøeni
kontrolou a hlídáním finanèního hospodaøení. Toto vámi
uvaované øeení vyznívá jako patný vtip. Ale jestli jste to
mysleli vánì, vysvìtlete, prosím, nám vem, co dìlal minulá léta finanèní a kontrolní výbor, kdy mohlo projít tak
totálnì nezodpovìdné hospodaøení i pøesto, e auditor na
velmi závané nedostatky nìkolikrát poukazoval, o èem
jste dobøe vìdìli.
Erik Feith

Krumlov i pøes hrozící alobu tutlá, co se dá
XXZákon o svobodném pøístupu k informacím je velmi
diskutovaný, pøitom ne vem
pøíli známý zákon, který umoòuje nahlédnout pod poklièku
kupøíkladu orgánùm veøejné
správy. Je vak øada pøípadù,
kdy se adatel odpovìdí na své
dotazy nedoèká. Neoprávnìné
odepírání informací obèanùm
je hlavní náplní projektu organizace s názvem Ekologický
právní servis. Projekt EPS je
postaven na ovìøení funkènosti a dodrování zákona
o svobodném pøístupu k informacím a zákona o právu na informace o ivotním prostøedí.
Projekt je o tom, e náhodnì
vytipovaným obecním úøadùm
zasíláme ádosti o poskytnutí
informací týkajících se napøíklad

výe odmìn zastupitelù a pracovníkù úøadu, zakázek mìst
a pøerozdìlení financí, výbìrových øízení a nakládání
s odpady., odpovídá na ná
dotaz pan Vítìzslav Dohnal
z táborské centrály EPS.
XXV polovinì loòského prosince obdrela takovouto
ádost i krumlovská radnice.
S odvoláním na pøísluné zákony v ní EPS ádá o podání
informací o odmìnách tajemníka, zastupitelù a zamìstnancù mìsta, zda jsou nìkteøí
zastupitelé èleny orgánù obchodních spoleèností, ve kterých má mìsto podíl, zda proti
mìstu byla vedena aloba a
podobnì. Moravský Krumlov
jsme se ádostí o podání
informací písemnì oslovili

XXKadý pás nìco stojí!
V následující tabulce je uveden výèet dìdictví po pøedchozí vládì mìsta Ivanèice.
Jen nìkolik vìt k vysvìtlení
základních èísel.
XXDluh ze splátek vech
závazkù èiní k 31.12.2002
138,9 miliónù Kè. Dluh z plateb budoucích úrokù èiní 39,2
miliónù Kè. Suma sumárum
tady máme hodnotu celkového dluhu ve výí 178,16
miliónù Kè, kterou jsme
dostali my vichni do vínku
a budeme splácet a splácet. Dìdictví jak víno, ale velice trpké.
XXAno, je tady urèité zjednoduení (hodnota úrokù je
odhadnuta na základì urèené
úrokové sazby, která je promìnlivá, není zde poèítáno s èasovou hodnotou penìz, atd.),
avak podstata se nemìní.
XXVýe kadoroèních splátek

Zdroj dat: finanèní odbor MìÚ Ivanèic

Zdroj dluhu
Úvìr od Kommunal kredit
Státní fond ivotního prostøedí
Státní vratka (dùm na sidliti)
Vratka PAM a PÈP
eleznièní stavitelství
Fond rozvoje bydlení
Ostatní
Návratné pùjèky

Splátkové kalendáøe dlouhodobých dluhù
Roèní splátky
Uvedené èástky jsou v miliónech Kè
Zùstatek
Zùstatek
Splátkový kalendáø
dluhù k
dluhù k
31/12/2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 31/12/2010
89,50 0,00 1,90 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62
41,89
9,45 4,80 4,65
0,00
22,40 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,00
0,53 0,53
8,50 3,50 4,00 1,00
0,79 0,40 0,40
4,80 4,75 0,05
2,96 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,36 0,36

Úroky
Dluhy celkem
Splátky v letech
Zaplaceno za období 2003 - 2010

je uvedena v øádku Splátky
v letech. Je to zajímavé èíslo,
které mì i kadého z Vás nutí
poloit si otázku. Co z toho
vlastnì mám(e) a jak dál?
XXPro ilustraci: napøíklad
v roce 2003 zaplatíme dennì:
 na úrocích 13,7 tis. Kè

Ivanèice hlídá nová firma

XX/Ivanèice/ Pult centralizované ochrany v Ivanèicích od
1. února není pøíspìvkovou organizací mìsta Ivanèic. Rozhodlo
o tom Zastupitelstvo mìsta na svém letos prvním zasedání
29. ledna. Ji døíve plánovaná reorganizace poèítala s odtrením
PCO od mìsta i Mìstské policie a prodejem komerèní firmì.
Zájem o jeho provozování projevily dvì firmy, ivanèická
Kondor zamìstnávající souèasné pracovníky ochrany
a spoleènost Trebi z Tøebíèe. Zástupci obou firem dostali
pøíleitost pøedstavit se zastupitelùm jetì pøed samotným
hlasováním. Ve vech smìrech vynikala firma Trebi. Jak u
s dvojnásobnou kupní cenou, se kterou vstupovala do
výbìrového øízení, témìø ètyømi stovkami zamìstnancù
a pùsobností po celé ÈR, tak referencemi napøíklad z krumlovského Vertexu. Trebi se zavázala pøevzít souèasné zamìstnance a dodret smluvní podmínky pro ochranu mìstských
objektù. Z prvního hlasování Zastupitelstva vítìz nevzeel.
Následovala bouølivá neveøejná porada, která kromì nervozity
pøinesla i rozuzlení. Pro Kondor hlasovali tøi a pro Trebi osm
ze ètrnácti pøítomných zastupitelù.
/mape/

ZRCADLO
externího inzertního poradce
Poadavky:








Nabízíme:

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

Potøebné pøedpoklady:
-

S nebo V vzdìlání technického smìru
Komunikativní schopnosti
Práce s PC
ØP skupiny B s praxí

-

odbornou pøípravu
odpovídající platové ohodnocení
sluební vozidlo

Nabízíme:

Profesní ivotopis zasílejte na adresu: HITL, s.r.o.,
672 01 Dobelice 57, fax: 515 323 495, E-mail: servis@hitl.cz

øit znalost zákona a hledáme
v jeho výkladu sporná místa
i hranici mezi veøejnì dostupnými a tajnými informacemi.
Celý projekt má dalí význam.
Napøíklad u dotazù k nakládání s odpady mohou z informací radnic vzejít i systémová zlepení.", dodává Dohnal.
XXZatajování poadovaných
informací starostovi, potamo
celému správnímu aparátu
mìsta, pøíli na dùvìryhodnosti nepøidá. Jen aby to Krumlov
neodnesl nepøíjemnou soudní
tahanicí. Samotný název organizace sdruující skupinu právníkù, jako moného budoucího alobce, dává tuit, e se
mìsto mùe u soudu potkat
s velmi zdatným protivníkem.
Stojí to za to?
/mape/

Zevrubná finanèní zpráva o bývalém hospodaøení mìsta Ivanèic

Redakce ètrnáctideníku pøijme

Spoleènost zabývající se prodejem a servisem
zemìdìlské a komunální techniky svìtového výrobce
JOHN DEERE hledá pracovníka pro prodej techniky.

11. prosince loòského roku.
Do tøiceti dnù jsme ádnou
odpovìï nedostali a tak jsme
v souladu se zákonem podali
odvolání. Pokud nebude reagováno ani na toto odvolání,
podáme alobu za úèelem
precedentního rozhodnutí.",
øíká Dohnal.
XXK tomuto postupu právního
servisu se schyluje. Starosta
toti v dùvodové zprávì Radì
mìsta nedoporuèuje poadované informace poskytnout,
protoe podle jeho vyjádøení
není záruka pøípadného
zneuití tìchto dat ze strany
adatele. Jsme si vìdomi, e
ne vechny informace, které
poadujeme, mohou být zveøejnìny. Ale to je podstatou
tohoto projektu. Chceme si ovì-

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

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 14. února 2003.
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4,29

3,86

3,45

3,05

2,62

178,16

7,23
49,12

23,31 20,33 17,66 16,23 15,81 14,43 11,02 10,24
129,04

(5 mil. : 365 dnù = 13,7 tis.)
 na splátkách dluhu 50,1 tis.
Kè (23,31 mil. - 5 mil. = 18,31
mil. : 365 dnù = 50,1 tis.).
Jinými slovy kadý den
budeme o 63,8 tis. Kè lehèí.
XXTahle èísla jsou dùvodem
k zamylení o manaerských

a jiných schopnostech bývalého vedení. Uvedené skuteènosti mì znovu utvrzují, e
mé rozhodnutí o odmítnutí
vehementnì nabízené kontinuity ze strany bývalého
vedení mìsta bylo správné!
Erik Feith

Sebevrada v Reicích

Dne 4. února pøed polednem spáchal sedmatøicetiletý mu v Reicích sebevradu v lonici svého rodinného domu. ivot ukonèil
ilegálnì drenou podomácku vyrobenou malorákovou pistolí,
kterou si pøiloil ke spánku a vystøelil. Pøivolaný lékaø konstatoval
smrt a naøídil zdravotní pitvu. Motivem sebevrady mladého nezamìstnaného mue byl pravdìpodobnì strach z budoucnosti.
V minulosti ji o sebevradì hovoøil. Uvádìl, e kdy pøed
jedenácti roky to mohl udìlat jeho otec, e to mùe udìlat i on.

Opilec chtìl ujet policistùm

Stejného dne pøed pùlnocí provádìla policejní hlídka Obvodního
oddìlení Moravský Krumlov silnièní kontrolu. Devìtaètyøicetiletý
øidiè osobního vozu VAZ nezastavil a ve snaze ujet nepøizpùsobil
rychlost jízdy a s vozidlem na útìku havaroval do høbitovní zdi
v Rokytné. Na autì si zpùsobil kodu za deset tisíc korun. Ke
zranìní osob nedolo. Dechovou zkoukou byla øidièi namìøena
hodnota pøes jedna a pùl promile alkoholu. Odbìr krve, moèi
a rovnì i lékaøské vyetøení odmítl. Vìc je v etøení policie. /pol/

Jedeme do Evropské unie,
ale nám staèí na nádraí !

XX/Moravský Krumlov/ Celkem deset autobusových spojù
z krumlovského vlakového nádraí poadují pøidat o sobotách
a nedìlích autoøi Petice obèanù za zlepení slueb. Petice byla
adresována Zastupitelstvu mìstského úøadu v Moravském
Krumlovì. Dvojice iniciátorù poukazuje na místní 15,5%
vysokou nezamìstnanost. Zdùrazòuje, e si obèané musejí
nacházet pracovní pøíleitost a v Brnì. Mnohdy musí vzít
jakoukoliv práci i v nepøetritých provozech, jako jsou napøíklad nemocnice, dopravní podnik, supermarkety, teplárny, hlídací agentury a dalí. Autoøi petice se dovolávají nedávných
pøedvolebních slibù místních politických stran a sdruení,
vichni tenkrát deklarovali zájem o obèana. Svùj poadavek
na rozíøení dopravní obslunosti povaují za oprávnìný. Vìøí,
e brzy bude vyvoláno jednání s vhodnou dopravní firmou,
která tento bolavý nedostatek vyøeí rychle a levnì.
/abé/
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Nové autobusové linky jsou skuteèností
XX/Moravský Krumlov/
Nové autobusové linky výraznì
zlepily dosavadní spojení

bøezna protaené pøes Ivanèice, Oøechov, eleice a
do samotného Brna. Zmìna

Foto: mape
do Moravského Krumlova ve
smìru od Znojma a dopravce
pøedpokládá, e budou ji od

k lepímu se otevøela po zruení
døívìjích okresù. Opírá se o zmìny pùsobnosti úøadù, vychází

vstøíc také dojídìní úøedníkù
a propojuje vzájemnì ty èásti
území pøedchozích okresù, kde
byla citelnìjí hranice okresní
pùsobnosti. Trasy byly vyhledávány podle oèekávaného
zájmu cestujících, kteøí budou
dojídìt také na nové malookresní úøady, na krajské instituce a v krumlovské oblasti
pravdìpodobnì i za zdravotnickými slubami. Kdy jsme
v prosinci psali o upatlanosti
dosavadních spojù, nikdo netuil, jak rychle se situace promìní. První linky ke Krumlovu
smìøují ji od 27. ledna a jak je
v autobusech vidìt, i bez výraznìjí propagace si je cestující veøejnost zaèíná sama
nacházet. Zmìna zastávek
v samotném Znojmì napoprvé
trochu mátla cestující. Ti nastupují pøed vlakovým nádraím. Soukromá dopravní spoleènost Karla Psoty pøedvedla
dosud neuvìøitelné, z Krumlova dokáe dorazit do Znojma
za necelou pùlhodinu, z krumlovského námìstí za ètyøicet
minut. Proti dosavadním klièkujícím spojùm spoleènosti
ÈAS je to èas polovièní a
tøetinový. Pøevratnì se pro-

mìnil také konfort cestování.
Obyèejná, ale klimatizovaná
Karosa s vysokými sedadly
nevytøásá kosti a dobrou
náladu. Øidièi jsou za vech
okolností usmìvaví, sluní a
vstøícní, co je v krumlovských podmínkách svìdivých
nálad také velmi nevídaná
zmìna. Kdo neví, o èem vlastnì píi, a si vyzkouí malý
výlet do Podyjí, kde tato
spoleènost jezdí u mnoho let.
Pro mnohé by to byl asi nevední kulturní záitek s pocitem,
e se dostal na dobroèinnou,
nebo nìjakou vánoèní akci, èi
u pøímo mezi andìlíèky.
Ochota, vstøícnost, slunost a
srdeènost produkují pøátelské
velmi vlídné vztahy. Dokáí
pak v dnením utìkaném
svìtì zanechat nezapomenutelný záitek solidnosti. Ké by kousek z tohoto lidsky zdravìjího
svìta zùstal také na krumlovských cestách. A to nejlepí a
na závìr. Za výraznì vyí
komfort a za uetøený èas
zaplatí cestující podstatnì
ménì. Z Krumlova do Znojma
pouhých 32 korun. Moná, e
právì toto je první viditelný
pøínos zruených okresù. /PeJ/

Zima zlepuje sousedské vztahy
XX/Miroslav/ Mráz a chladné zimní poèasí výraznì
zlepují kvalitu mezilidských
vztahù. Sousedé jsou na sebe
slunìjí, ménì èastìji si
nadávají a celkem minimálnì
se vzájemnì pohánìjí pøed
instituci nazývanou Pøestupková komise. Potvrdili nám
to na radnici Mìstského úøadu
v Miroslavi, kde mají s tímto
fenoménem zajímavé a pro
mnohé jistì neèekané zkuenosti. Nárùst lidské neslunosti se dá podle mnoství
pøípadù odhadovat z roku na
rok jako stoprocentní.
XXProvoz pøestupkové agendy prodìlává od zaèátku

letoního roku dalí zmìny.
Souvisejí se zruením dosavadních okresù. Obce dosud
spádované úøedním verdiktem na pøíslunou radnici
povìøeného úøadu mají monost svobodné volby, kde se
budou
pøestupky
jejich
obèanù øeit. Mohou si tedy
vybrat nejvhodnìjí úøad,
nebo si agendu za pøedem
stanovených podmínek vyøizovat samy, ale musejí ji
v krátké dobì uzavøít veøejnoprávní smlouvy o tom, kde se
jejich pøestupkové pøípady
budou projednávat. Jak nám
øekl místostarosta Miroslavi
Roman Volf, pøestupkù

Nedá Vám spát otázka,
kde sehnat výhodný úvìr ?
Nabízíme øeení

Úvìry od 4,5%

opravdu narùstá a jejich úøad
øeil pro pøilehlé obce v minulém roce dvojnásobek pøípadù, ne v roce pøedelém.
XXZ dosavadního obvodu
setrvají velmi pravdìpodobnì
témìø vechny obce, pouze
dvì chtìly tuto agendu pøesmìrovat jinam. Návrh smlouvy musejí na obcích schválit
Zastupitelstva. Proto se definitivní podoba obvodu ukáe
a s platností smluv.
XXMnoho nekalých èinù se
pøekvalifikovává také jako
pøestupek, ale obecnì se lidé
víc hádají, øíká povìøená
právnièka mìsta. Bývají
tradièní klienti, dodává a

Boutique ELEGANCE
Pohoøelice, Tyrova 255 (vedle nonstop baru)
Miroslav, námìstí Svobody 14

nabízí dámskou i pánskou módu
ve vel. S - XXXXL a ití na zakázku

Bez vkladu
Monost expresního vyøízení do 2 dnù

Prodáváme èeské obleèení a prádlo.

Kontakt na tel.: 723 110 363, 607 949 608

Rádi Vás obslouíme a tìíme se na Vai návtìvu.

dasplot
Ivanèice

PRODEJNA:
U Tøí kohoutù
Ivanèice
728 271 904

PRODEJ A MONTÁ PLOTÙ
777 595 587
NA KLÍÈ

vekerý plotový a pletivový sortiment
602 595 587
od drátìného Zn a PVC po døevìný
od sloupkù po branky a brány, i na DO  PØIJEDEME
 NAMÌØÍME
dráty, høebíky, zahradní doplòky, ...
 PØIVEZEME
VAE VÝHODY S MONTÁÍ:
 NA PØÁNÍ I
- materiál jen s 5% DPH
NAMONTUJEME
- uetøíte si Vá èas a plot si poøídíte bez vlastní námahy

-

pak se sem promítá také
kadá krizovìjí situace
v nìkterých rodinách, zejména rozvody a podobnì. Napìtí
se potom pøehoupne do uráek, nebo do zlostnìjích
skutkù. Jedinì tvrdí zima,
kdy lidé zapadnou domù do
teplouèka, toto dokáe výraznìji otupit. Kdyby se obec
chtìla øeení pøestupkové
problematiky úplnì vyhnout,
prý to ani dost dobøe nepùjde.
Pøestupková agenda se pak
hromadí na radnici a jistì by
si toho mìl vimnout také krajský úøad, jemu schválení
smlouvy o pøenesení pùsobnosti podléhá.
/PeJ/

Samospráva Ivanèic ji
zformulovala své zámìry

XX/Ivanèice/ Programové prohláení pro následující volební
období vydala v minulých dnech ivanèická radnice. Souèasné
vedení mìsta v nìm pojmenovává priority, kterými se chce
ve svém funkèním období zabývat. V úvodní èásti i v závìru
poukazují na problém neúmìrného zadluení mìsta a jeho
sníení povaují za svùj nejzákladnìjí úkol, aby se pak mohl
otevøít prostor pro budoucí komplexní rozvoj mìsta. Rok 2003
má být rokem základních reparací. Ze známých oehavých
problémù pak chtìjí jetì v první èásti letoního roku øeit
zøíceninu novostavby na sídliti, problém tìby bentonitu
a úpravu Tesaøova námìstí. Podle svých moností chtìjí také
spolupracovat na stavbì rozhledny Vladimíra Meníka.
V nejbliích týdnech probìhnou pøi komplexních protipovodòových opatøeních úpravy rizikových míst bøehù. S celým
obsahem ètyøstránkového prohláení se mohou obèané
seznámit na radnici.
/PeJ/

Uiteènì utracené miliony

XX/Oslavany/ Peèovat o zchátralé zámecké budovy z mìstského rozpoètu není nijak levnou a jednoduchou záleitostí.
V Oslavanech se to daøí ji dlouhou øadu let, ve srovnání s jinými podobnými objekty a velmi dobøe. Tìko by se v irím
okolí hledal pøíklad, kdy se mìsto stará ve srovnatelné úrovni
o tak obrovský a pùvodnì zdevastovaný zámecký komplex.
Byl také zpustoený v uívání zemìdìlcù a barbarským
cítìním revolucionáøské éry, v ní se hlubí kulturní a duchovní
hodnoty jen boøily. Výraznìjí oprava kláterního traktu je
dosud v nedohlednu, ale mìstu se podaøilo umístìní do Fondu
záchrany architektonického dìdictví. Na dobu deseti let je tak
o základní pøísun penìz trochu postaráno. Program pomáhá ji
estým rokem. Za tu dobu se na zámku proinvestovalo úctyhodných 35 milionù korun. Mìsto se dìlí s Fondem vesmìs na
polovinu, ale dvakrát u se mu podaøilo najít i pøíznivìjí
variantu v pomìru 40/60%.
XXOd roku 1997 vynaloil obecní rozpoèet na 15 milionù
korun, co je z asi tøicetimilionového roèního objemu u malého
mìsteèka znaèná zátì. Jistì by se za ni daly opravit potøebné
komunikace, nebo nìco jinak rovnì velmi dùleitého. Jak
nám øekl místostarosta Milo Musil, vnímají zámek jako
stìejní objekt ve mìstì, mají zájem na jeho co nejirím
vyuívání veøejností. Ta si své památky také patøiènì povauje.
Vzpomenu, e kdy poprvé otevírali prohlídky prázdného
zámeckého komplexu veøejnosti, pøilo se podívat patnáct set
vesmìs místních lidí. Prùvodci z jiných památkových objektù
asi nejlépe dokáí ocenit neuvìøitelné èíslo, e el sám
s výpravami za ten den sedmnáctkrát. Jak uvedl, pøipravují
dalí rozíøení zámeckých zajímavostí pro následující letní
sezónu. Výstavu rozhlasových pøijímaèù by tady mìl uspoøádat soukromý sbìratel. Hasièi rovnì zamýlejí rozíøení
své dosavadní expozice a chystá se i dalí vyuití nìkterých
volných zámeckých prostor.
/tr/

Vítá Vás nový

HOTEL PRINC

v centru Dolních Kounic
Vám a Vaim obchodním partnerùm
nabízí

KOUPÌ BYTU  OPRAVA BYTU

HOTOVOSTNÍ PÙJÈKY

 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 restaurace, bar, obèerstvení

BEZÚÈELOVÉ  BEZ RUÈITELE

tel./fax: 546 421 977

 606 605 721

Úèetnictví Bureová Vlasta

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

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

OF JETMAR

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

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

CUKR KRYSTAL

672 01 Moravský Krumlov - Rybníky 118

bílý krystal

Vechno, co potøebujete ke spokojenému spánku ...

50 kg balení + igelit. vloka
15,50 Kè vè. DPH za 1kg

ROZPOÈET A PORADENSKÝ SERVIS ZDARMA

Agroservis Holý Vémyslice
tel.: 515 323 451

www.dasplot.cz

HYPOTÉÈNÍ ÚVÌRY

ÈEJKA - RUMIAN

 VRTÁNÍ A ØEZÁNÍ ELEZOBETONU
 PØESNÉ VRTÁNÍ PRO KOTEVNÍ
TECHNIKU, TOPENÍ, VODU, PLYN
 ØEZÁNÍ DVEØÍ - PANEL, CIHLA
 ØEZÁNÍ ASFALTU, ELEZOBETONU
ØEZAÈEM SPÁR
mobil:

723 249 209
728 703 923

tel:
515 323 484
tel./fax: 515 323 302
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Vidìli jste bedny lahví od koøalky?

Polemika - reakce
Tato rubrika vyjadøuje názor naich ètenáèù,
který se nemusí shodovat s názorem redakce.

V Mor. Krumlovì 29.1.2003
XXReaguji na èlánek Chcete pracovat, kupte si nové
auto!, kde se píe o tom, jak tiskárna nabídla nová pracovní místa, ale nakonec nemùe eny zamìstnat. Dùvod?
Nejsou z Krumlova. Dovoluji si Vás upozornit, e i
v Krumlovì jsou nezamìstnané eny. Moná i ikovné
a zapracované, konec koncù mohou se i zapracovat. A
trofám si napsat, e i ony se na vá inzerát - pøijmeme pracovnice na knihárnu - pøihlásily. Take pokud skuteènì
máte zájem zamìstnat eny, pak jedinì z Krumlova. KaJa

Váená(ý)!

XXVím moc dobøe, e v Moravském Krumlovì jsou také
nezamìstnané eny. Jste opravdu pøesvìdèen(a), e mám
jeden jediný dùvod upøednostòovat eny odjinud, ne
z Krumlova? Vìøte, e opravdu nemám. Naopak. Proè
myslíte, e jsme v inzerátu psali, e uchazeèi z Moravského Krumlova mají pøednost? A také vìøte, e ve vech
pøípadech, kdy jsme shánìli pracovníky, vèetnì posledního pøípadu, tak se nám hlásí dvì tøetiny uchazeèù
mimokrumlovských.
XXNìkdy se ptám, kde jsou vichni ti nezamìstnaní,
kdy se nám jich do práce hlásí tak málo! Pøi výbìru
nového pracovníka je pro nás dùleitá pracovitost
a zruènost uchazeèe. Take vìøte, e máme zájem zamìstnat eny, ale z Krumlova se jich nehlásí tolik, abychom
s nimi uspokojili nae poadavky.
XXDomnívám se ale, e jste nepochopil(a) podstatu
mého èlánku. Já chtìl poukázat na problémy lidí, kteøí
musejí do zamìstnání dojídìt hromadnou dopravou,
protoe se domnívám, e díky nefungující struktuøe spojù
je èlovìk, který musí dojídìt do svého zamìstnání znevýhodnìn, ne-li dokonce diskriminován. A komplikuje se
tím situace i zamìstnavateli, protoe jsem pøesvìdèen, e
jestlie se mi hlásí do zamìstnání vyuèená knihaøka z vesnice a vedle ní èlovìk, který v daném oboru nikdy nepracoval, tak je logické a pochopitelné, e chci upøednostnit
vyuèeného uchazeèe.
Paa

XX/Moravský Krumlov/
Postavme to na oèi, a si
toho nikdo nevimne. Tak by
se daly charakterizovat nìkteré, u samozøejmé souèásti
krumlovského námìstí. Trojice odpadních kontejnerù pod
borovicí pøímo v reprezentaèním centru mìsta. Rezavé
olezlé bedny na odpadní sklo
jsou vìtinì místních lidí
dùkladnì neviditelné. Stojí
tam na runém rohu námìstí
mnoho let, zkrátka od nepamìti, ale kdy jsme se na radnici ptali, ani místostarostka
o jejich existenci vùbec
nevìdìla. Jak nám øekla, problematikou odpadù se míní
zabývat, ale sbírá teprve
potøebné podklady. Pøili
jsme tedy jetì brzy, zatím
nám nemohla odpovìdìt.
XXA k èemu ty ohavné bedny
slouí? No, zkuste se taky
podívat. Pøedstava, e by to
byl odpad z domácností vám
zatoèí hlavou. No, taková
halda skvìle èistých, tedy
velmi rychle vypitých lahví

Foto: redakce - Kontejnery umístìné na námìstí TGM v Moravském Krumlovì.

výhradnì od koøalek! Copak
to sem nanosily místní maminky hospodyòky? To mají
doma asi pìknì veselo?!
XXA tak pánové hospodtí,

podle vejkovské zásady
Vinej - nevinej, berte je po
øadì., je to na Vás. Pøeji vám,
e jste si tak skvìle vyøeili
své firemní odpadové hospo-

dáøství, ale co kdyby jste si
ty bedny vzali smluvnì pod
ochranu. Nedají se tøeba schovat nìkam do dvora? Ale
koho se vlastnì zeptat? /PeJ/

Jídelny budou obcím tìko stravitelné
/dokonèení ze str.1/
XXPøipomínal také partnerské
koly tøeba v sousedním Rakousku. Tam opravdu kolní
stravování neexistuje, mìli
jsme pøed nimi obrovský
náskok. Jene u nich se
vytvoøil také jiný zpùsob
ivota, nám nepøenosný. Ve
vícegeneraèních domech je
vdy nìkdo doma, kdo by

dìtem obìd nachystal. U nás
zatím máme jídelny na profesionální úrovni i odbornì sledovanou skladbou jídelníèkù.
Sahá to mnohem hloubìji, ne
bìnì domýlíme a je to
velmi pozitivní pozùstatek
z døívìjka. Jak nám popsal,
vzpomíná, e si tam tøeba jednou za týden udìlají takzvaný
den zdravé výivy. Rodièe pøi

tom mají slubu a pøipraví
dìtem jídlo hromadnì. Dovedete si pøedstavit u nás, e by
v takovém pøípadì zùstal
hygienik klidnì sedìt a obelo
by se to bez zdravotních
prùkazù, bez kvalifikace i
dalích podmínek a ve finále
také bez úøedního prùvihu
pro vechny? Tak vypadá
praktická zkuenost z nám

pøedhazované Evropské unie.
Páni odborníci moná bezdìtní a ijící jen v papírech by si
mìli domyslet, jestli po
zruení jídelen bude dìtem
líp. V nejlepím pøípadì si
pak u bufetu ve stoje skøoupnou hranolky, picu èi hamburgr. Bude to pak pravá
a evropsky zdravotnì nezávadná potrava?
/PeJ/

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

NOVÌ - KUCHYÒSKÉ ROHOVÉ LAVICE, STOLY, IDLE



 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY: zn. FRANKE (SRN)
zn. REGINOX (Holandsko)

Kuchyòská linka EVA

KUCHYÒSKÉ
LINKY
VÈETNÌ
PRACOVNÍ
DESKY

 délka 280 cm
 barvy: svìtle edá, tmavý mramor
 cena: 8.900,- Kè

JI OD
8.350,- Kè

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Ivanèický
starosta
informuje
Váení spoluobèané, po pøeètení minulého
vydání Zrcadla jsem se rozhodl, e musím
nìkteré desinformace otitìných pøíspìvkù,
moná i zámìrné, uvést na pravou míru.
Chtìl bych poloit otázku autorovi (nebo
autorùm) v podstatì anonymního èlánku,
podepsaného neurèitì MS ODS. Kde byl vá
varovnì vztyèený prst nad hospodaøením
mìsta bìhem minulých deseti let, kdy dolo
k mimoøádnému zadluení mìsta se vemi
dùsledky? Upozoròovali jste vedení na postupné hromadìní závaných problémù, které
mìly být dávno øeeny, ale nebyly a o kterých
jste jistì vìdìli?
Nové vedení mìsta toto vechno dostalo
darem do prvních mìsícù práce, tedy v dobì,
kdy dolo k výrazné akceleraci potíí. Je
otázkou, zda to byl nìèí zájem nebo jen
náhodná shoda okolností. Jen zcela okrajovì
pøipojuji mùj názor k obsazení vedení kontrolního a finanèního výboru Zastupitelstva,
které vìtinovì a zcela demokraticky rozhodlo tak, jak rozhodlo. Zøejmì usoudilo, e
hospodáøské problémy mìsta jsou natolik
závané a hluboké, e je tøeba dùslednì analyzovat a odhalit pøíèiny, eventuelnì motivy,
které k nìmu vedly. A té personální obsazení vedení výborù zaruèuje splnìní tìchto
úkolù, nehledì k tomu, e výbory jsou
sloeny tak, aby objektivita byla zaruèena.

S památníkem je to Okres naplánovalo minulé vedení
A nyní k zamýlené rekon- mìstem ji døíve a pracovala o dopravních tepnách snad
také trochu jinak
Zajímavá je situace kolem Památníku
Alfonse Muchy. Na øadu otázek odpovídám
opakovanì. Tedy znovu: v ádném pøípadì
nejde o ochromení funkce památníku, ale
naím prvoøadým cílem je otevøení takového
objektu, který bude celoroènì k dispozici
iroké kulturní veøejnosti.
Koncem minulého roku jsme zaèali být
opakovanì upozoròováni stavebními odborníky, e je tøeba rychle nìco udìlat s výraznì vzlínající se vlhkostí na zdivu,
protoe jinak dojde k závaným kodám.
Jediným rozumným a odpovìdným øeením
bylo rozhodnutí o zahájení zkuebního
provozu otopného systému s objektivním
zjitìním skuteèného stavu technologie.
Kromì toho, e se soustavnì sledují prùbìné náklady na vytápìní, probíhají i jednání o jiných moných zpùsobech, jak dojít
k dalím úsporám energie. Mùeme øíci, a to
i v souvislosti s pøedpokládaným ziskem
z provozu Památníku Alfonse Muchy,
se stav vyvíjí pomìrnì velmi pøíznivì.
Z dneního pohledu by se nìkteré vìty
z èlánku v Zrcadle mohly témìø charakterizovat jako poplané.
Souvislost se zkoukami vytápìní a
pøestìhováním KIC, které má mimochodem
s instalací expozice Alfonse Muchy významné úkoly, bylo èistì náhodné a spadalo
pouze do kontextu komplexního øeení
mìstské policie a PCO.
Problematika zprovoznìní Památníku
Alfonse Muchy je asi velice citlivá. Pøirovnal bych to k nìjaké, chorobou postiené
a tudí velmi bolestivé èásti tìla, její dotyk
vyvolává velkou reakci. Anebo je vechno
troku jinak a je za tím jetì nìco jiného?
MUDr. Vojtìch Adam, starosta Ivanèic

strukci objektu správních èinností MìÚ Ivanèice na ulici
Petra Bezruèe. K èlánku,
podepsaném jménem Válek,
uvádím na vysvìtlenou: To, e
probìhne reforma státní správy, se vìdìlo delí dobu a rovnì se vìdìlo, e spoleèné
umístìní odboru správních
èinností a odboru sociálního
nebude, vzhledem k rozsáhlému nárùstu agendy, moné,
a e je nutná rekonstrukce
budovy. ádné relevantní
rozhodnutí vak minulé vedení ani Zastupitelstvo neuèinilo.
A znovu, jak u bylo uvedeno,
i v tomto pøípadì jsme byli
postaveni do absolutní èasové
tísnì, témìø takové, e vèera
u bylo pozdì.
Veøejnoprávní smlouvy
s povìøenou obcí lapanice,
které byly pøipraveny ji døíve
a které souvisejí hlavnì s èinností bývalého referátu dopravy OÚ, jsou uzavøeny na dobu
urèitou, a to do 30. 6. 2003.
Ostatní smlouvy, týkající se
pøevánì výroby osobních a
cestovních dokladù, do 21. 12.
2003. Samozøejmì, e se diskutuje, a nìkdy velmi bouølivì,
o vech moných zpùsobech
øeení, ale ádné provizorní
opatøení s ohledem na výraznou specifiku èinností odboru
nebude moné. Projektovou
pøípravu rekonstrukce zajiuje firma, která byla vybrána

u na rekonstrukci dvorního
køídla hlavní budovy. Zvaují
se vechny alternativy, jak
v rámci reálných moností
uetøit finanèní prostøedky.
Ve samozøejmì bude záleet
na rozhodnutí Zastupitelstva.
Dnes u je vak jasné, e
i kdy bude dána rekonstrukci
zelená, v ádném pøípadì u
nebude moné dodret termín
pøedpokládaného zahájení
a budeme rádi, kdy to bude
k 30. záøí. Pokud by se nezaèalo a bude se hledat jiné
øeení, budou obèané Ivanèic
i správní oblasti nadále jezdit
vyøizovat své úøední záleitosti do Brna. Rovnì by to
znamenalo znovu uzavírat
pøísluné smlouvy, ale k tomu
musí být vùle i druhé strany.
A v neposlední øadì je nutno
si uvìdomit, e odkládání
inkasa za lukrativní správní
výkony ochuzuje pokladnu
mìsta o významné finanèní
prostøedky, které pochopitelnì
pøipadnou obci lapanice.
Rekonstruovaná budova má
prý slouit svému úèelu jen
doèasnì. Doèasnost vak je,
jak víme, velmi relativní èasový pojem. Z dneního pohledu
se ale jiné øeení, zejména
z finanèních dùvodù, nejeví
jako reálné.
Celý projekt je pøipravován
tak, aby pøíli nezasáhl do
ivotního prostøedí. Napøíklad

nemùe být ani øeè a odstavné
parkovitì bude taky jen
nezbytnì velké. A pokud bude
dobrý orientaèní a informaèní
systém, obèané tento úøad
zcela jistì najdou. Nepodceòoval bych je.
Máte zcela pravdu, e pøíprava a realizace stavby bude stát
sluné peníze, ale je to jen èást
prostøedkù, urèených státem
na reformu státní správy.
Píete, e v Ivanèicích jsou
znièené, témìø nesjízdné nìkteré silnice, absentuje veøejné
WC atd. Je to tak, pokud jde
o konstatování. Pokud jde ale
o kritiku, pláèete nad úplnì
jiným hrobem. To, co chceme
my, je zajistit dobrý výkon
státní správy v místì a zároveò provést postupnì nezbytné
opravy povrchù nejkritiètìjích ulic a kromì jiného
i zøídit veøejné WC. Ujiuji
Vás, e vechny monosti
zvaujeme.
Na závìr se znovu dostáváme
kruhem na poèátek a vekerou
pøíèinu, tedy zadluení, které
umoòuje mìstu jenom pøeívat, ale nikoli ít. A to chceme
napravit ve spolupráci s vámi
vemi, kterým není osud
Ivanèic lhostejný.
Vechno kritizovat je nesmírnì jednoduché, ale nìco
vytvoøit je u daleko sloitìjí.
MUDr. Vojtìch Adam,
starosta Ivanèic

LEVNÝ NÁBYTEK Z DOVOZU
ZVEME VÁS DO NAICH DVOU PRODEJEN
ZBÝOV

NÁMÌ NAD OSLAVOU

otevírací doba:
po - pá: 9 - 18 hod.
so: 8 - 11 hod.

otevírací doba:
po - pá: 9 - 17 hod.
so: 8 - 11 hod.

nákupní støedisko Bydo
mobil: 602 933 745

bývalý obch. dùm Oslavan
mobil: 776 631 076

VELKÁ SLEVA LYÍ. CENA OD 100 Kè.
Nabízíme iroký výbìr:
 letitì s matrací od 1.200 Kè
 postele z borovice
s matrací od 1.300 Kè
 matrace od 500 Kè
 dìtské postýlky
 dìtské pokoje
 kuchynì

14.000 Kè 10.000 Kè
s vestavìnými spotøebièi:
sporák se skloker. deskou,
myèka, digestoø, lednice

 obývací stìny od 3.500 Kè
 sedací soupravy od 1.300 Kè
 rohové lavice od 1.500 Kè
Obývací stìna 6.800 Kè
 idle od 100 Kè
 lustry od 20 Kè
 hraèky od 5 Kè
 keramika, porcelán, nádobí
 proutìné výrobky
 autosedaèky
Dìtský pokoj 6.500 Kè
a mnoho dalích praktických
doplòkù pro domácnost

NOVÌ

splátkový
prodej

ROZVOZ ZBOÍ ZAJITÌN
KADÝ TÝDEN NOVÉ ZBOÍ
KADÝ MÌSÍC KOMPLETNÍ OBMÌNA ZBOÍ
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Led na Oslavì se vymìnil Gratulace pro dr. Malého
XX/Oslavany/ Celkem tøikrát ji za tuto zimu propoutìli
nahromadìné ledy na øece v Oslavanech. Pøíkrov, který
mùeme na øece v souèasnosti vidìt, se utvoøil bìhem asi tøí dnù
na konci ledna. V té dobì zatím poslední uvolnìní ledù probìhlo samovolnì a celkem hladce bez problémù a bez svolávání
povodòové komise. Kry ze zpevnìné tøítì mìly místy mocnost
a kolem pùl metru. Epizoda by zdánlivì nestála za pozornost,
ale tak hladký prùchod ledù není v Oslavanech zdaleka samozøejmostí. Problematickým místem je úsek nad splavem u radnice. Mìlké koryto øeky zanesené zèásti bahnem promrzá
bezmála k samotnému dnu a konstrukce jezu není nijak ideální
pro takový stav. Proto byla podél kritického úseky vybudovaná
pevná cesta umoòující pøíjezd bagru a dalí techniky. /PeJ/

Zvednutím ruky se peníze
z pokladny jetì neuvolní

XX/Ivanèice/ Teprve dopracování smluvních vztahù mùe
uvolnit faktické peníze mìsta na Památník Alfonse Muchy
v Ivanèicích. Minulé øádné zasedání Zastupitelstva mìsta
schválilo pøíspìvek památníku ve výi sedmdesát tisíc jako
doplatek za projektovou dokumentaci a dalích sto padesát
tisíc na vybavení výstavních prostor. Tímto krokem ale nemohou být peníze automaticky vyplaceny. Jak nám sdìlil starosta
mìsta Vojtìch Adam, není mezi mìstem a Památníkem jediná
smlouva. Spoleènost Památníku Alfonse Muchy je samostatnou a od mìsta oddìlenou organizací. Pøedchozí propojení
v osobách také nebylo smluvním vztahem, bývalý starosta se
stal presidentem spoleènosti. Mìsto tak nemùe ani v souèasnosti poruovat zákony, ale celou vìc musí nejprve dovést do
patøièné právnì èisté podoby. Zastupitelé tedy s pøedstihem
odsouhlasili pouze vùli mìsta na Památník pøispìt. Potvrdili
tak ochotu uhradit polovinu provádìcího projektu a splátkový
kalendáø na práce související se zprovoznìním expozice.
Mìsto má stìejní zájem podílet se na tvorbì Památníku. /PeJ/

XX/Oslavany/
Komorní
slavnost k ivotnímu jubileu
významného spoluobèana
uspoøádala ve støedu radnice
v Oslavanech. V obøadní síni
popøáli k nedávným sedmdesátinám RNDr. Lubomíru
Malému, který byl na své
odborné dráze pøedevím
oslavanským dùlním geologem. Narodil se 14. ledna
1933 v nedalekých Pohoøelicích. Ji od tøiadvaceti let
byl externím vyuèujícím na
katedøe geologických vìd
v Brnì. Jeho celoivotní práce
si mìsto váí a chtìli mu takto
slavnostnì podìkovat. Dosud
je velmi aktivním èlenem a
spoluzakladatelem Vlastivìd-

ného spolku Rosicko-Oslavanska. Zùstala za ním nevyèíslitelná øada odborných
výsledkù na celostátní úrovni.
Jsou obrovským pøínosem pro
Rosicko-Oslavansko a také
pro celé èeskoslovenské a
následnì èeské hornictví.
XXJubilantovi poblahopøál
nejprve starosta Oslavan Vít
Aldorf, který za mìsto podìkoval, popøál pøedevím
pevné zdraví a hodnì úspìchù
v dalí práci. Poté se jubilant
podepsal do pamìtní knihy
mìsta. Jako malou upomínku
na tento okamik mu zástupci
mìsta pøedali vedle kvìtin
umìlecky ztvárnìný originál
keramické vázy.
/PeJ/

V Senátu léèili neduhy pohotovostí
XX/Ivanèice/ O své èerstvé
zkuenosti z vývoje kolem
pohotovostních slueb se s námi rozdìlil ivanèický starosta
a lékaø Vojtìch Adam. V úterý
tohoto týdne mìl veøejné
slyení k pohotovostní problematice v Senátu ÈR.
XXJak nám øekl, pohotovostní
lékaøská sluba u nebude trvat
v té podobì, jako tomu bylo
doposud. Hledá se nejoptimálnìjí øeení, jak tuto lékaøskou
slubu zabezpeèit. Z pohledu

krajských hejtmanù, ministerstva zdravotnictví a nakonec
i zákonodárcù se nejedná
o lékaøskou slubu první
pomoci, ale je to sluba mimo
tradièní nasmlouvanou ordinaèní dobu obvodních lékaøù.
Není tedy souèástí námi doposud chápané první pomoci.
Nejde pøi ní o akutní závané
stavy oetøované takzvanou
rychlou záchrankou. V tom je
snaha udìlat zásadní rozliení.
XXStaví se to asi tak: Jaký je

Kde se mùete setkat se stráníkem
XXNovelizací zákona è.553/91
Sb., o obecní policii se stráníkùm MP výraznì navýily
pravomoci a my Vás touto cestou chceme seznámit s tím, kde
se asi budeme potkávat nejèastìji, aby jste se mohli vyvarovat
tìchto pro Vás zbyteèných støetù.
XXÚvodem pøedesíláme, e
Mìstská policie ji v praxi vyuívá navýení pravomocí, které
jí novelizací zákona o obecní
policii vyvstaly. Zejména je to
citelná zmìna ve vztahu k silniènímu provozu a zákazùm
vyplývajícím z místní úpravy,
dále pak ve, co se týká chodcù,
cyklistù a hnání zvíøat pøes silnici. V naem pøípadì to znamená, e MP Mor. Krumlov je
schopna blokovì postihovat
øidièe a osoby které: parkují
v protismìru, parkují na podélných pruzích vyznaèených na
vozovce, parkují na pøechodech
pro chodce a ménì jak pìt
Nápovìda:
IY, porte,
pups, kob

Znièiti

Tenisové
údery

metrù pøed a za nimi, rovnì tak
i parkování v køiovatce a ve
vzdálenosti do pìti metrù od
hranice køiovatky, parkování
v nepøehledné zatáèce a její
blízkosti, parkování pøed vjezdem na vozovku z polní, lesní
cesty, èi místa leícího mimo
pozemní komunikaci, parkování pøed garáí, èi vjezdem do
dvora, parkování na vyhrazeném parkoviti, stání s vozidlem
pøed nepøehledným vrcholem,
na nìm a za ním, stání na zastávce autobusu a ve vzdálenosti
kratí ne 30 m pøed a 5 m za
oznaèníkem zastávky, stání na
eleznièním pøejezdu, podjezdu,
èi tunelu a ve vzdálenosti kratí
ne 15 m pøed a za nimi, stání
v místì, kde by vozidlo zakrývalo svislou, vodorovnou dopravní znaèku, smìrové ipky,
èi nápis na vozovce.
XXRovnì také i poruení
pravidel jízdy na zvíøatech,

SPZ aut
Ostravy

1. díl
tajenky

Staré
zájmeno



nesprávné vedení zvíøat, pohyb
chodce odporující pravidlùm
provozu na pozemních komunikacích, nedovolené pouití
koleèkových bruslí, skateboardu, kolobìek, jízdních kol a
lyí, èi jiných prostøedkù. Dále
také i jízdu na tìchto prostøedcích v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.
XXVe vech výe uvedených
konkrétních pøípadech mùe
stráník MP tyto osoby zastavovat - (øidièe, chodce, cyklisty,
jezdce) a k prokázání totonosti
vyadovat doklady potøebné
k objasnìní celé vìci. Co znamená, e stráníci MP mohou
poadovat i kupøíkladu:
øidièské prùkazy, technické
prùkazy, pasy a jiné podobné
doklady. Dále vyadovat
poskytnutí údajù o hledaných
a pohøeovaných osobách, o
odcizených vozidlech a jejich
registraèních znaèkách, o povo-
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XXVe støedu 5. února v poledne se rozeznìly poplachové
sirény jednotného systému varování a vyrozumìní. lo opìt
o akustickou zkouku tìchto zaøízení, které se od loòského
podzimu podle nové vyhláky k pøípravì a provádìní úkolù
ochrany obyvatelstva uskuteèòují vdy první støedu v mìsíci
v poledne. Sirény jsou provìøovány 140vteøinovým trvalým,
nepøeruovaným tónem. V Jihomoravském kraji se rozeznìlo
celkem 470 sirén, je jsou ve správì HZS. Dalí sirény jsou
majetkem obcí, mìst, organizací a podnikù. Protoe lednová
zkouka sirén byla zruena, první støeda v mìsíci toti pøipadla
na Nový rok a zkouka sirén by v tento sváteèní den nemìla
smysl, je únorová zkouka souèasnì první v roce 2003. /abé/

Survageho

Muské
jméno
Olomoucký
podnik

Kainùv
bratr
Pøedloka

Sí
(angl.)

pomoc spadne do integrovaných záchranných systémù,
ale dispeèink by mohl zùstat
jeden. Mùe lépe rozliit
závanost jednotlivých pøípadù
a dalí potøebnosti. Je také dost
pravdìpodobné, e si toto bude
kadý kraj dopracovávat podle
svých podmínek individuálnì,
celoplonì to nemusí být jednotné. Pøiznal, e pøechodné
období mùe pøinést mìstùm
problémy. V Ivanèicích souèasnì od února zkracují ordinaèní hodiny dosavadních
lékaøských pohotovostí. Pøes
tento zákrok jim státem
pøidìlené peníze nevystaèí.
Není definitivnì vyøeeno, kdo
vzniklý rozdíl zaplatí. Mùe
dopadnout k tíi obecních
rozpoètù. Neøeení problému
s dostateèným pøedstihem
na centrální státní úrovni tedy
zaplatí obèané asi z penìz,
které mají mìsta a obce na
úplnì jiné úèely.
/PeJ/

Sirény zaznìly jen na zkouku
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Za MP M.Krumlov velitel:
Klikar Jan,
za skupinu prevence MP M.
Krumlov str.: Hamerník Jiøí

Voduka
(antilopa)
Gibbon

Hlava
klátera
Kód jazyka
novoøeètiny

Kód let.
spoleè.
Jemenu

leních ke zvlátnímu uívání
pozemní komunikace a veøejného prostranství, o osobì, která
je v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník nemovitosti
a charakteru této nemovitosti.
XXDále je Mìstská policie
oprávnìna poøizovat zvukové,
obrazové, èi jiné záznamy
z míst veøejnì pøístupných.
XXToto jsou jen ty nejbìnìji
vyskytující se skuteènosti
z praxe. Novelizace zákona
o Obecní policii nabízí více
nových pravomocí, které
mohou stráníci vyuít k plnìní
svých povinností. Chtìli jsme
touto formou obèany naeho
mìsta a okolí informovat, aby
nedocházelo ke zbyteèným problémùm, ke kterým bìnì dochází právì díky neznalosti zákona.

rozdíl mezi chøipkou v jednu
hodinu v noci, nebo v deset
dopoledne? Kadý hejtman
mìl jiný názor, legislativa a
ministerstvo taky, praxe se na
to dívá také jinak. Dosavadní
podoba ale urèitì konèí, jedná
se o nové koncepci sluby,
která se u ani nebude jako
dosud jmenovat. Sluba první
pomoci bude od tohoto ji oddìlená. Velmi pravdìpodobnì
se zøizovací kompetence pøevedou zpìt na kraje, ta vùle ji
je. Kraj by pak podle tvorby
sítì urèil, které sluby podle
dosavadních penìz budou fungovat a kde se zruí. Ji od
1. dubna by mohly být kompetence v rukou krajù, sluba je
jednoznaènì síotvorná, zabránilo by se plýtvání ekonomickými prostøedky a pak má
takové øeení rozumný smysl.
Soustøedìním penìz do ménì
míst mohou být sluby také
kvalitnìjí. Rychlá první

trùnu

Mládì
orla
Tvar

Umlácen

Starosta Oslavan Vít Aldorf s jubilantem RNDr. Lubomírem Malým

Ch. zn.
jodu
Fyz. zn.
polomìru

PRO VOLNÝ ÈAS

Víte, e ...

XXnejvìtí ... (1. a 3. díl tajenky) ... je Grand

Coulee na øece ... (4. díl tajenky) ... ve státu
Washington v USA. Na její stavbu bylo
pouito více jak 8 milionù m3 betonu.

Tak pro letoek u dohráli !

XX/Bohutice/ A netrvalo jim to dlouho. V sobotu 25. ledna
jim k tomu pouhých jedenáct hodin poskytl nájemník pan ák.
Pardon, e jetì nevíte, o èem je øeè? Tady je vysvìtlení. estnáctka domácích i pøespolních vyznavaèù 8 Pool biliardu se
sela v uvedený den v bohutické restauraci, aby zde mezi sebou
rozhodli, kdo se stane na rok dritelem Putovního poháru, co by
nejlepí. A bylo se na co dívat. Jednotlivé zápasy se hrály na
dvì vítìzství, zápasy o 1. a 4. místo na tøi. Silnìjí výkony se
støídaly s tìmi slabími, ale to ji k této høe patøí, stejnì tak,
jako bouølivé ohlasy pøihlíejících. Po jedenácti hodinách, kdy
nejdelí zápas, mimo finálový souboj, trval ètyøicet minut,
nejkratí naopak deset, mohli rozhodèí vyhlásit výsledky.
Majitelem Putovního poháru pro tento rok se stal, po pìti
dìjstvích, Petr Sedmera, kterému podlehl Josef ák junior. Petr
Nedoma junior v souboji o 3. místo nenael ve ètyøech hrách
klíè ke zdolání témìø ji inventáøe místní restaurace, a tak si
cenu za místo na bednì odnesl Jiøí Hlavnièka senior. Myslíme
si, i pøes vekerá tvrzení lékaøù, e pobyt v hospodì je nezdravý, e tato témìø rekreaèní sobota se vydaøila. Poøadatelùm
nebyly hláeny ádné úrazy, nachlazení nebo migrény z pøepracovanosti. Jediný stav mírného podrouení, pramenící zøejmì
ze patného výsledku, vyøeil personál kasírováním dotyèného.
Povate sami, které horské støedisko Vás na jeden den ubytuje,
dá Vám napít, poèastuje Vás kvalitním guláem v neomezeném mnoství, a pokud biliard trochu strkáte, jetì Vás
odmìní. A to ve za stovku startovného! Pak e je u nás draho.
Závìrem bychom tedy chtìli podìkovat vem, kteøí se o uspoøádání tohoto klání zaslouili, v èele s panem ákem seniorem,
který byl i výrobcem ji zmínìného guláe. Litujete snad ji
nyní, e jste se nezúèastnili? Sorry, a za rok.
PePo

/Ivanèice/ Do Ivanèic zavítalo koncem ledna se svým
programem hudební divadlo Glottis, co znamená hlasivka.
Pøes vekerá úskalí, která jim skýtalo nae kino Réna,
pøedvedli vem zúèastnìným za pouhý obolus krásnou
pastvu pro oko i ucho. Hanba je, e Ivanèice nemají pro
takovéto akce lepí podmínky. Obdivuji tyhle mladé lidi,
kteøí místo hospody a podobných povyraení vìnují svùj
volný èas krásnému koníèku. Doporuèuji vem, kteøí milují
hudbu, zpìv a tanec, návtìvu tohoto vystoupení. Jen mi
bylo líto, e kdykoli pøijedou slavnìjí umìlci, pøijdou
pracovníci KIC s podìkováním a kytièkou alespoò pro
hlavní aktéry. A tady nic, nic, nic. Kdybych to dopøedu
vìdìla, pøila bych s karafiátem a ostatní jistì také. Díky hlasivkám a a se jim daøí.
Kva.V. Ivanèice

Miroslavské sdruení aktivních

XX/Miroslav/ Ve dnech 28. 2. - 2. 3. se uskuteèní v sále na
Radnici filmový festival Stíny svìta aneb dny pro lidská práva
a ivotní prostøedí, který za podpory mìsta poøádá skupina
mladých lidí - Miroslavské sdruení aktivních MIROSA.
XXDoprovodný program bude zahrnovat kromì pøednáek také
fotografickou výstavu organizace Amnesty International.
Filmové dokumenty budou zapùjèeny z archívù Jeden svìt
spoleènosti pøi Èeské televizi Èlovìk v tísni o.p.s. a Ekofilmu.
Poøadatelé mají zájem pøedstavit dokumenty reportérky Petry
Procházkové a fotografa Jana ibíka. Na filmový festival bude
navazovat vyvìení vlajky Tibetu, které probìhne dne 10. bøezna 2003 v rámci akce Vlajka pro Tibet. Kontakt - Elika
Poèarovská - tel. 515 333 355, Lenka áková.
Nakladatelství Amulet spoleènì s nakladatelstvím Egmont ÈR a
Mìstská knihovna v Moravském Krumlovì Vás zvou na výstavu

NEJKRÁSNÌJÍ KNIHY DÌTEM
4. - 21. února 2003, otevøeno út-pá 8.45 - 16.30 hodin
21. února v 11.00 hodin
beseda se spisovatelkou Miladou Motlovou

Po celou dobu konání výstavy si mùete zakoupit knihy nakladatelství
Amulet a Egmont v prostorách knihovny a s 20% slevou.

Mìsto dalo døevo pro rozhlednu

XX/Ivanèice/ V polovinì prosince loòského roku obdrela rada
mìsta ádost Klubu èeských turistù Ivanèice o pomoc pøi realizaci rozhledny Vladimíra Meníka na Hlínì. Iniciátorùm se u
podaøilo díky tìdrým dárcùm a veøejné sbírky nashromádit
tøetinu poadovaných finanèních prostøedkù. Za èást penìz ji
poøídili døevo, které je rozøezáno a schne na pile v Trbouanech.
Chybí vak asi 20 kubíkù, o které ivanèický Klub èeských turistù poádal mìsto. To rozhodlo koncem minulého roku kladnì a døevo v hodnotì asi padesáti tisíc korun vìnuje
z Mìstských lesù.
XXLetoní rok by mìl být rokem pøípravným, kdy bychom
chtìli nashromádit pøíslunou èástku, zhotovit základy
a kameninový sokl vysoký dva a pùl metru. Rok 2004 by mìl
být rokem výstavby rozhledny a otevøení pro veøejnost.,
komentuje zámìry koordinátor rozhledny Mgr. Josef Flíèek.

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní programy
10. - 23. února 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 15.2. - Sluha dvou pánù. Zájezd na divadelní pøedstavení do Národního divadla v Praze. Vyprodáno.
 16.2. - Daniel Landa. Koncert v brnìnské hale Rondo. Odjezd od
Besedního domu. Cena: (vstupenka a doprava) 330 Kè.
 24.2. - v 10.00 hod. - Princezna na hráku. Divadelní pohádka pro
M, Z a maminky s dìtmi. Úèinkuje Divadlo Kapar Praha, Jana
Ptáèková a Antonín Novotný. Vstupné: 30 Kè.
Pøipravujeme  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. Vstupné: 240 Kè.
 1.3. - Galileo - Zájezd na nový muzikál Janka Ledeckého. Odjezd
v 10.00 hod. od Besedního domu. Cena vèetnì dopravy: 785 a 735 Kè.

Divadelní spolek ELETÍN eletice sehraje pohádkovou hru

KOUZELNÁ PÍALKA

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 12.2. v 19.30

 515 322 618

INSOMNIE
Kriminální thriller USA, titulky

 so 15.2. v 19.30
NÁHODNÝ MILIONÁØ
 ne 16.2. v 17.00 a 19.30 Komedie USA, titulky
 stø 19.2. v 17.00

LILO & STITCH
Animovaný film USA, èesky

 so 22.2. v 19.30
ROAD TO PERDITION
 ne 23.2. v 17.00 a 19.30 Gansterské drama USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 12.2. ve 20.00

v sobotu 15. února odpoledne v 15.00 a veèer v 19.00 hodin
a v nedìli 16. února odpoledne v 15.00 hodin.
Vstupné: dìti odpoledne 20 Kè, dospìlí 30 Kè.
Zve DS ELETÍN

DNES NEUMÍREJ
Akèní film USA, titulky

 16.2. ve 20.00

PÁN PRSTENÙ
SPOLEÈENSTVO PRSTENU
Film USA, titulky

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 19.2. ve 20.00

ROK ÏÁBLA
J. Nohavica, K. Plíhal, Èechomor

 do 28.2. - Výstava: idovská obec v Moravském krumlovì. 600 let
od první písemné zmínky. MÚ, chodba v 1. poschodí, nám. Kláterní.
 12.2. v 18.00 hod. - Vernisá výstavy Island - zemì neznámá.
Fotografie J. Suchardy. V programu vystoupí Marie Hnilicová
a Nataa Slugeòová. Výstava potrvá do 21. bøezna. Otevøeno: po-pá
9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hodin.
 17.2. v 8.15 hod. - Robinson Crusou. Poøad pro Z. Kinosál MK.
 18.2. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Jiøí Stivín - flétna, saxofon.
Galerie Kníecí dùm, Vstupné: 50 a 80 Kè. Pøedprodej IC a MìKS.
Pøipravujeme:  10.3. v 19.00 hod. - Koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory. Kinosál MK. Vstupné: 150 a 180 Kè.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 14.2. ve 14.00 hod. - Turnaj v elektronických ipkách. Pøijïte si do
klubu Pokolák vyzkouet svou pevnou ruku a dobrou muku.
Zájemci se musí pøedem pøihlásit.
 16. 2. ve 14.00 hod. - Dìtský makarní karneval. Divoké odpoledne na Divokém západì. Èeká vás odpoledne plné karnevalové
zábavy, nových tancù, hezkých písnièek, zajímavých vystoupení
a samozøejmì bohatá tombola. Hrát bude skupina NAKRK. Vstupné:
dìti 5 Kè, dospìlý doprovod 10 Kè.
Pøipravujeme:  DDM Moravský Krumlov ve spolupráci s CK Victoria
nabízí pobytový zájezd do Chorvatska - Makarská Riviéra - ivogoèe, kemp Dole. Termín: 27.6. - 6.7. 2003. Cena: 5.120 Kè - dítì
do 12 let; 5.340 Kè - dítì od 12 - 18 let; 5.470 Kè - dospìlí. Záloha
2.500 Kè/os. do 25. února. Doplatek zbylé èástky do 15. kvìtna. Cena
zahrnuje:  Dopravu autobusem Karosa z Mor. Krumlova  Ubytování
v plnì vybavených stanech (pro 4 osoby)  Polopenzi z polní kuchynì
 Sluby delegáta  Animaèní programy pro dìti  Pobytovou taxu.
Podrobnìjí informace v kanceláøi DDM, mám. TGM 35, Mor. Krumlov.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 15.2. ve 20.00 hod. - Ples SRP. Slavnostní pøedtanèení provedou
áci 9. roèníku - (20 taneèních párù). K tanci a poslechu hraje DUO
BAND. Bohatá tombola a obèerstvení. V kulturním domì poøádá
Sdruení rodièù pøi Z Miroslav. Pøedprodej vstupenek v prodejnì
nábytku pana Otøísala na námìstí Svobody.

Obèanské sdruení ALMA Dobelice, MìKS Moravský Krumlov
a Miroslavské sdruení aktivních - MIROSA poøádají
II. roèník filmového festivalu dokumentárních snímkù

STÍNY SVÌTA

aneb Dny pro lidská práva a ivotní prostøedí
25. - 27. února - Moravský Krumlov, sál MìKS, ul. Bøízová
1. - 2. bøezna - Miroslav, kinosál MÚ Miroslav

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 14.2. v 17.00 hod. - Valentýnská diskotéka. V DDM - klub OKNO.
Poplatek: 30 Kè. (Omezený poèet míst.)
 15.2. ve 20.00 hod. - Spoleèenský ples vech pøátel koní. V DDM
- velký sál. Poplatek 70 Kè.
 22.2. - Jednodenní lyování v Alpách. Lyaøské støedisko Hochkar.
Odjezd ve 4.00 hod. od DDM Ivanèice, Tesaøovo nám. 1. Poplatek:
dìti mladí 6 let: 360 Kè, dìti 6 - 15 let: 800 Kè, ostatní: 1.100 Kè.
(Doprava, jednodenní pojitìní pro lyování, skipas.) Nutné se pøihlásit pøedem, osobnì nebo telefonicky, v DDM do 10. února 2003.
 23.2. v 15.00 hod. - Makarní karneval aneb co se dìje v trávì.
Zábavné odpoledne plné her a zábavy. V DDM Ivanèice, Tesaøovo
nám. 1. Poplatek: dìti 10 Kè, dospìlí 30 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 15. - 16.2. - Opatovské majd. Je moné se zúèastnit i pouze jednoho dne. Start ve Velkých Opatovicích. Délka tratí 8, 15, 25 a 35 km.
Propozice na nástìnce KÈT nebo u pí. Bednáøové (tel.: 737 840 958).
 22.2. - Èenohorské lápoty. Start Brno - Øeèkovice, Palackého
nám. 11 v dobì od 8.00 do 10.00 hodin. Vede pí. Bednáøová - èeká na
hl. nádraí ÈD do 8.50 hodin. Délka tratí 5 - 60 km.
Pøipravujeme:  25.2. v 18.00 hodin. - pøednáka Povídání o Èínì
s pí. Procházkovou. Ve velkém sále Besedního domu. Vstupné: èlenové
KÈT 15 Kè, neèlenové 20 Kè. Bude doplnìno obrázky. Pozvìte i známé.

Rybniètí ochotníci Vás zvou na divadelní pøedstavení

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
ÈECHEM KARLEM NÌMCEM

od autorù Smoljak, Cimrman, Svìrák.
Kulturní dùm Rybníky, 28. února v 17.30 hodin.
Po pøedstavení Vám k tanci zahraje skupina TREND.

 23.2. ve 20.00

XXX
Akèní film USA, titulky
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 so 15.2. v 18.00

AUSTIN POWERS
Parodie USA, titulky

 ne 16.2. v 18.00

NÁHODNÝ MILIONÁØ
Film USA, titulky

 so 22.2. v 18.00

DOST
Thriller USA, titulky

 ne 23.2. v 18.00

KRÁLOVSTVÍ OHNÌ
Sci-fi USA, titulky

Zmìna programù vyhrazena

Pøihlate se do celostátní soutìe:

Dívka 2003

Soutì je urèena dívkám ve vìku 13 - 15 let. Neveøejné
pøedkolo probìhne: 17.2. 2003 od 15.00 do 18.00 hodin
v DDM Tesaøovo nám. 1 v Ivanèicích.
Soutìní disciplíny: kvíz, zruènost, volná disciplína
Startovné: 50 Kè. Nutné se pøihlásit v DDM do 14. února.

Mikroregion Miroslavska bude
vyhláen ji letos v bøeznu

XX/Miroslav/ Ji k prvnímu bøeznu chtìjí spádové obce
Miroslavska zaloit vlastní stejnojmenný mikroregion. Jejich
vzájemné propojení do jednoho zájmového sdruení má podle
oèekávání usnadnit dosahování na fondy státních i evropských
penìz pro rozvoj. V Miroslavi se pøipravují podklady v podobì
stanov a dalí potøebné vstupní údaje pro koneèné rozhodování
samospráv sdruených obcí. Oèekávaná pøíleitost uspìt ve
strukturálních fondech Evropské unie je pøíli lákavou vidinou
reálného pøílivu penìz, které v obecních rozpoètech chronicky
chybìjí. V podobì mikroregionu budou daleko vìrohodnìjím
a vánìjím partnerem v takových jednáních.
/tr/

SVATÝ VALENTÝN

Slavnostní veèer ke svátku zamilovaných
s veèeøí pøipravenou éfkuchaøem naí restaurace
a s cimbálovou muzikou KLARET p. Ing. Vrbky

Restaurace POD HRADBAMI
15. února od 19.00 hodin

Rezervace na tel.: 724 147 557, nebo osobnì v restauraci

Komerèní inzerce

Informaèní servis

Kot slovácké slivovice pøeili
XXKot se konal v Bukovanech u Kyjova v sále místní
Sokolovny první únorový den od 13 hodin. Bylo vystaveno
úctyhodných 1290 vzorkù, které ji v pùli ledna zdegustovalo
127 chlapù a 5èlenná degustaèní komise. Bylo udìleno 511
diplomù (vzorky, které byly ohodnoceny 88 a více body ve stobodovém hodnocení). Vzhledem k mnoství vzorkù se degustovalo u 41 stolù, kde kadý stùl hodnotil 31 vzorkù. ampionem se stal vzorek è. 370, slivovice z roku 2000, která dosáhla
na hranici 98 bodù. Majitelem je pan Bajgart z Ostroské
Lhoty. Na kotu hrála cimbálová muzika Javor, vystoupily
muské sbory z Lipova, Milotic a Vacenovic. Kadý, kdo
pøiel, se kromì slivovice mohl posilnit domácí zabijaèkou
a guláem z divoèáka.
/abé/
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Slovnaft Arenacross v Brnìnském Rondu

Foto: Kvìtoslav Adam

Miroslav Kuèírek na hondì v brnìnském Rondu

XXPoslední lednový víkend se
v Brnìnské hale Rondo uskuteènil zahajovací podnik letoní
motoristické sezóny v Èeské
republice Slovnaft Arenacross
2003, jediný závod svého druhu
nejenom u nás, ale také na
území støední Evropy.
XXPro tøetí roèník poøádající
agentura Forsage zajistila start
vech dosavadních vítìzù pøedchozích roèníkù. Ve startovní
listinì tøíd 125 ccm a Open se
objevily jména jezdcù z deseti
státù. Nejvìtími hvìzdami byli
Amerièané Keith Johnson a
Caesy Johnson, Belgièan Jinny
Verburgh, Doug Dehaan z Kanady a Darryl Atkins z Nového
Zélandu. Z domácích jezdcù se
nejvìtí ance na úspìch dávaly
Petru Bartoovi. Na startu nechybìl loòský mezinárodní superkrosový mistr Èeské republiky
ve tøídì Open, ivanèický rodák
Miroslav Kuèírek. Nejmladím
úèastníkem byl teprve patnáctiletý Filip Neugebauer jezdící
za Orion Team Litomyl.

XXAbsolutním suverénem Slovnaft Arenacrossu 2003 se stal
americký jezdec Caesy Johnson,
který startoval v obou vypsaných tøídách a suverénì zvítìzil
ve vech jízdách, do kterých

odstartoval. Na celkovì druhém místì skonèil Èechonìmec
Lukas Weis a tøetí byl Massimo
Bianconcini z Itálie. Z naich
jezdcù byl nejlepí Petr Barto
na estém místì, sedmý skonèil

Frantiek Brumla. Ve tøídì
Open byl v koneèném poøadí
na druhém místì klasifikován
Darryl Atkins, tøetí místo
obsadil Doug Dehaan. Nejlépe
z domácích jezdcù se umístil
Petr Barto na devátém místì.
Miroslav Kuèírek skonèil
jedenáctý.
XXSlovnaft Arenacross nejsou
jenom samotné závody, kde se
bojuje na trati. Poøadatelé
v pøestávkách mezi jednotlivými jízdami zajistili doprovodný program, pøi kterém se
diváci urèitì nenudili. Exhibice
Freestyle v podání Petra
Kuchaøe a nìkolika dalích
jezdcù byla skuteènou lahùdkou
pro oko diváka. Bez zajímavosti
ale urèitì nezùstal souboj dvou
silných muù nazvaný souboj
titánù a westernové rodeo
s koòmi. O své dojmy z letoního Dakaru se podìlil
motocyklista Ivo Katan.
Jaroslav Hule prozradil své
plány pro nadcházející sezónu
v mistroství svìta silnièních
motocyklù.
/Ctibor Adam/

Oputìné chaty jsou terèem zlodìjù
Uplynulý víkend vyuili
nìkteøí chataøi ke kontrole
svých rekreaèních objektù.
Bohuel nìkteré návtìvy
nebyly radostné, nebo majitelé zjistili, e se do jejich
chaty vloupal zlodìj a zmizela spousta vìcí. Nutno ale
podotknout, e ve dvou
pøípadech majitelé opustili
chatu naposledy v polovinì
øíjna minulého roku a ve
tøetím pøípadì byl majitel
na své chatì naposledy vloni
15. prosince. I pøes vechna
preventivní upozornìní, aby
chataøi pøes zimu kontrolovali chaty èastìji, nejlépe
kadý týden, se majitelé
domnívají, e zøejmì není
dùvod, proè by zlodìj mìl

navtívit právì jejich chatu!
A realita jim otevøe oèi a to
je u ale pozdì.
Zlodìji si vybrali ke svému
vloupání dvì rekreaèní chaty
v k.ú. Dolní Kounice v místech zvaných Opatov a jednu
chatu v k.ú. Èuèice, místo
zvané Archleb. 44letá majitelka chaty zjistila, e má
rozbité okno, vedoucí do
kuchynì a z chaty zmizely
rùzné keramické hrníèky
a vázièky, zahradní nùky,
elektrický pøekapávaè, sekera a také elektrický odpuzovaè hlodavcù. Celkovou
kodu vyèíslila na bezmála
ètyøi tisíce korun.
Rovnì majitelka vedlejí
chaty, 47letá ena z Brna,

byla pøekvapená ji samotným pohledem na svou chatu.
Neznámý pachatel vypáèil
vstupní dveøe i s petlicí a z chaty odcizil nùky na stromky,
teplomet, nerezovou konvici,
sadu pøíborù, rovnì z nerezu, rýè, zavaøovací teplomìr
a rùzné odìvní svrky. Ve
za est tisíc korun.
Nejvìtí kodu zpùsobil
pachatel v chatì v Èuèicích
62letému majiteli z Brnìnska. Vypáèil okenice a rozbil
okno. Z chaty si odnesl udici,
brýle, rádio, dýmky a tabák,
lihoviny, konzervy, potahy,
také odpuzovaè hlodavcù,
zimní bundu, maèetu a dýku.
koda dosáhla témìø ètrnácti
tisíc korun.
/pol/

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za leden 2003:
 Jeden z hlavních problémù
v tomto mìsíci byly povodnì
spojené u nás se zátkami
z ledových ker, spolu s kmeny
stromù, které ucpaly tok øeky
Rokytné tak, e se voda zaèala
rozlévat do polí, zahrádek a
nemovitostí po obou bøezích
toku. A pouití mechanizace
umonilo ledové kry rozbít a
tok øeky tak uvolnit. Nebylo to
lehké a právì z tohoto dùvodu
musely ustoupit mechanizaci

kalù z kanalizace v prostoru
pod zámkem u provozovny
Barvy - laky Soural. Vodovody
a kanalizace opakovanì kanalizaci v tìchto místech proèiují a pøes to ve se v tomto
mìsíci stejná situace dvakráte
opakovala.
 Opìt, jako ji tradiènì nikdy
nekonèící píseò. Psi. V tomto
mìsíci stráníci provádìli
celkem 4 krát odchyt toulavého
psa. Ve dvou pøípadech si psa
vyzvedl majitel s patøièným

Mrtvá ena v rybníce

/Rybníky/ Dne 28. ledna ráno byla v obci Rybníky ve vodní
nádri na návsi nalezena utonulá ena. Hasièský záchranný sbor
z Moravského Krumlova zajistil vytaení na bøeh a pøivolaný
lékaø konstatoval smrt. Na tìle utonulé nebyly shledány ádné
stopy násilí a byla naøízena zdravotní pitva. Pøi policejním etøení
byl v domì mrtvé osmdesátileté eny nalezen dopis na rozlouèenou,
ve kterém si stìuje na zhorující se zdravotní obtíe a samotu. /pol/

nìkteré porosty po obou bøezích øeky. MP zejména monitorovala situaci a pøi ohroení
byly pøizvány dalí organizace
zabezpeèující práce na toku
øeky Rokytné.
 Dalí stále se opakující problém v posledním èase je výtok
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ohodnocením ze strany stráníkù a ve dvou pøípadech bylo
nutno psy umístit v útulku pro
zvíøata v Pøímìticích.
 Dne 11.1. dolo k dopravní
nehodì na ul. Znojemská, kdy
majitel vozidla nezvládl øízení
a vyjel z vozovky a ho poza-

stavil sloup veøejného osvìtlení
a následnì stìna rodinného
domu, která náporu neodolala.
Majiteli domu vznikla velká
koda a majiteli vozidla, dá se
øíci, jetì vìtí
Po vzájemné
dohodì za asistence stráníkù
MP viník nehody pøislíbil uhradit náklady spojené s opravou
rodinného domu.
 Jedna z dalích vìcí, které
stráníci èastìji øeí, je i pálení
nepovolených odpadù. Zákon o
odpadech je v tomto smìru neúprosný a stráníci nemohou
býti jiní. Pálit autosedaèky,
plasty, èi snad automobilové
gumy, to u je pøíli
 V tomto mìsíci dolo také ke
vloupání do provozovny Elektro
Hanzel a to pøímo na námìstí.
Ke vloupání dolo ve dvì
hodiny ráno dne 21.1.. Je a
s podivem, e nikdo z nájemníkù bydlících v prostoru
námìstí nic neslyel, aèkoli
sklo ve výloze Elektra Hanzel
bylo bezpeènostní a to znamená, e bylo polepeno fólií. Je
logické, e pøekonání této
pøekáky vyadovalo velkou
sílu a mnoho opakovaných
úderù. I pøes to oznámení bylo
uèinìno hosty z noèního baru.

ádáme proto touto cestou pøípadné svìdky o podání vysvìtlení.
 Dalí kuriozní dopravní nehoda se stala u velkoskladu
Jednota. Øidiè v ranních hodinách zaparkoval své nákladní
vozidlo s pøívìsem naloené
zboím a el se pøesvìdèit, zdali je u ve velkoskladu nìkdo ze
zamìstnancù. Nákladní vozidlo
se samovolnì rozjelo a sjelo ze
stránì dolù, a do zahrádek.
Øidiè vozidlo asi øádnì nezabezpeèil. Toto bude pøedmìtem
etøení Policie ÈR. Jednomu
majiteli zahrádky vznikla koda
na majetku.
 V jednom bytovém domì na
námìstí byla zjitìna klubovna,
kde starí 18-ti let kouøí a pijí
alkoholické nápoje spoleènì
s mladistvými. Majiteli sklepního obývacího pokoje bylo
sdìleno, e se dopoutí minimálnì pøestupku tím, e jiným
zpùsobem umoòuje poívání
tìchto látek osobám mladím
18-ti let. Vzhledem k tomu, e
ve akceptoval a nebylo zjitìno bezprostøednì poívání
alkoholu u pøítomných mladistvých, byla vìc vyøeena domluvou s opìtovnou kontrolou.
Mladí kamarádi byli vykázáni.

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
SMS na 608 252 541.
Komerèní inzerce
 K mobilnímu telefonu Siemens
 Koupím chladnièku, mrazC35(i): síovou nabíjeèku, malé
nièku, i prosklenou. Stavební
handsfree ouko, pøenosový
míchaèku funkèní a zachovalou.
datový kabel k PC, software pro
Tel./záznamník: 547 352 287.
PC a polofunkèní telefon Siemens C35i na ND. Ve za 1.000
 Nabízím programy na hubKè. Jen SMS na 608 252 541.
nutí, program na regulaci tìla,
 500+500 W repro soustavu +
mìøení tuku. Tel.: 728 677 893.
odpovídající zesilovaè. Levnì.
 Domácí nenároèná práce se
Vhodné pro hudební produkci,
smlouvou - èeská firma. Prodiskotéky a zábavy, pro hudební
plácení nákladù. Zájemci zalete
soubory. Tel.: 606 580 773.
sms s adresou. Obratem obdríte
 termostat k plyn. kotli TRP
formuláø s nabídkou. SMS na
31 za polovièní cenu: 1.500 Kè.
tel.: 604 673 812.
Tel.: 732 330 440.
 funkèní BTV Elektron, cena
Koupím
300 Kè. Tel.: 777 970 957.
 mení RD pøípadnì zbor do
 elektr. holicí strojek Philips,
30 km od Brna, jinì a západfrézkový, nepouitý, za polonì. Tel.: 547 352 287.
vièní cenu. Tel.: 546 438 770.
 Hledám pronájem garáe
 starí dìrovaný kuleèník,
v MK. Tel.: 737 514 758.
nutná mení oprava a té výmì vùz Iveco, Ford, Mercedes
na potahu, za 3.000 Kè. Tel.:
i jiné, r. v. 90, platím hotovì.
604 863 450, po 19 hod..
Tel.: 604 897 231.
 dva pánské kabáty, 1 ks za 100
 autobus Karosa LC 735, 736,
Kè; proívané kalhoty za 150
737 + výbava, zachovalý stav,
Kè. Dále elekt. jistiè T IPM21A
platím hotovì. Tel.: 604 897 231.
500W za 100 Kè. Tel.: 515 320 657.
 pøedváleèný motocykl nebo
 levnì po domluvì 1 pravé sorùzné díly i drobnosti. dále
lodurové dveøe 60 cm, 3/4 prodobovou literaturu, fotografie a
sklené, tmavý dub; 1 levé dveøe,
rùzné staré reklamní cedule. Zn.
bílé, 3/4 prosklené; 1 kompletní
Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
dvojité okno 150x150 cm. Tel.:
 frézu PS 62, i vadný nebo
776 645 364.
nekompletní motor. Tel.: 515
 starí nábytek ze 60. let.
323 098 - veèer.
Moøený dub - skøíò, sekretáø,
 stroj na výrobu popcornu.
peøináè, jednolù. gauè a kulatý
Tel.:606 928 212.
stolek. Ve kolem 3.000 Kè, nut voj. vyznamenání, avli, apod.
ný vlast. odvoz. Tel.: 515 333 952.
Nabídnìte. Tel.: 723 266 393.
 karty s trampskou tématikou,
 Sbìratel hledá stará rádia,
nové v obalu, za 50 Kè; elekkrystalky, reproduktory, lampy a
trický opékaè topinek za 50 Kè.
rádioliteraturu. Tel.: 737 465 956.
Tel.: 737 407 461.
 cvièební stroj STEPPER,
málo pouívaný, pùvodní cena
Prodám
4.500 nyní 2.500 Kè. Lyáky
 DB 3+1 na Polní v Ivan. Cena
dvoj a ètyø pøezkové, cena 300 720 tis. Kè. Tel.: 724 110 999.
400 Kè/pár. Mono vyzkouet.
 RD 6+1 s garáí, zahr., hosp.
Lye zn. BAZAR, váz. Tyrolia,
budova, sklep, pùda, nebo vydélka 170 cm; lye zn. KASTLE,
mìním za mení byt 3+1 v OV,
váz. Tyrolia, délka 170 cm, cena
nebo drust. Tel.: 515 333 883.
800 Kè/pár; pìkné lye zn. FIS pozemek o výmìøe 4.900 m2
HER, váz. Salomon, délka 170 cm,
- orná, v KÚ Miroslav. Na pocena 900 Kè; lye zn. TYROLIA,
zemku je vysázeno 32 ovocných
váz. Tyrolia, délka 200 cm, cena
stromù, pøevánì merunìk ve
1.100 Kè. Tel.: 606 581 533.
stáøí 15 - 25 let. Cena dohodou.
 opletené demiony 2, 3, 5, 10
Tel.: 723 942 732.
a 15 l. Tel.: 515 324 602.
  Felicia, r.v. 1995, najeto 85
 promítací plátno na stojanu,
tis. km, modrá metal., central,
2 ks, 100x100; 125x125; cena
benzín + plyn. Cena: 98.000 Kè.
800 Kè/ks. Tel.: 606 581 533.
Tel.: 602 740 825.
 velikonoèní hrkaè - jako
 motocykl MZ 150, r.v. 89,
trakaø. Tel.: 515 336 601.
èervená, STK 1/04, cena 12.000
 kavkazský ovèák. Krásná,
Kè. Tel.: 728 844 577.
mohutná, èervenobílá pùlroèní
 jednoosý návìs, nutná oprava
fenka. Výborný hlídaè, Tel.:
brzd. svìtel, pojízdný, cena doho515 333 488, 607 504 232.
dou. Tel.: 604 863 450, po 19. hod..
 jateè. králíky. Tel.: 732 562 498.
 malotraktor domácí výroby,
benzínový motor, za 7 500 Kè.
Tel.: 515 333 844.
Rùzné
 traktor Bielorus s náhr. lící. Ce Hledám práci domù. Mám
na 59 tis. Kè. Tel.: 602 740 825.
finanèní problémy. Prosím nabíd levnì støení okno vhodné na
nìte. SMS na tel.: 776 033 242.
koda 105 - 130. Cena 300 Kè.
 S, ena - 49 let hledá zamìstTel.: 608 978 657, 605 783 551,
nání - po a pá. Tel.: 723 140 277.
od 8 - 19 hod., mimo so a ne.
 Pomalu si zaèínám plánovat letní
 vekeré díly z rozebraných
dovolenou, ale chybí mi k ní to nejvozù  105M; Fiat Uno 1.5i, r.v.
dùleitìjí - sympatická, svobodná
1989; Opel Kadett 1.7D, r.v.
sleèna drobnìjí postavy do 30ti let.
1990. Tel.: 608 738 616.
Najdu Tì? Tel.: 602 977 252.
 na kodu Favorit pravé pøední
 Mladý mu hledá k seznáa zadní dveøe luté barvy. Tel.:
mení pohlednou, tíhlou dívku
736 289 282.
mezi 20-30 lety, nekuøaèku. Tel.:
 na Renault 19 znaèkovou no723 924 262. Ivanèice a okolí.
vou sadu zámkù (3 ks dveøních
 Rak 29/170/65 romant. povahy
zámkù, spínací skøíòka, víèko
citovì zaloen hledá dívku, té
nádre, vè. tøech náhr. klíèù). PC
romantika s trochou nadhledu a
4.500 Kè, prodám za 1.900 Kè.
schopností milovat. Zájmy: jazyky,
Tøebíè, mono dobírkou. Tel.:
kytara, poèítaè a kutilství. Tel.:
737 477 358.
606 580 773.
 repasovanou pøevodovku na
 Hledám proutkaøe, který je schoAvii, 4 rychlostní, cena 3.800
pen na volném pozemku urèit
Kè. Tel.: 606 581 533.
pramen vody. Tel.: 737 844 926.
 PC Pentium II, 16MB RAM,
 Kdo by mohl nabídnout vìtí
15 GB HDD, CD ROM Sanyo 8x,
rodinì z Ivanèic starí døevìné
grafic. karta Riva, zvuková karta,
idle za odvoz vhodné do jídelrádiokarta + externí anténa, faxny, asi 10 kusù. Odvezu, opramodem, tøítlaèít. my, klávesnivím. Dìkuji pøedem za nabídku.
ce. Vèetnì 15 monitoru SVGA
Navrátil, tel.: 732 120 727, nebo
a softwaru. Cena 13.000 Kè, pøi
rychlém jednání jistá sleva. Jen
546 452 148.
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