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Moje nové povolání:
stanu se odboráøem
Ano, jdu do toho. A nechám se rovnou jmenovat odborovým pøedákem. U pro ten pocit, e mùu kdykoliv svému
zamìstnavateli vyhroovat stávkou. A vymyslet si mohu
poèínaje zvýením platu cokoliv. Tøeba osobní sekretáøku,
èi fialový toaletní papír u záchodové mísy.
Zdá se Vám to absurdní a nechápete o èem píi. Je to
jednoduché. Vude kolem se vyhrouje stávkou, lidé chodí
s transparenty, které jim dali do rukou se slovy: Mávej
a hodnì øvi! Pøipadá mi, e nejvìtím nepøítelem velkých
firem není velká voda, ale jejich vlastní odbory, které jen
hájí zájmy svých øadových èlenù.
Je pøestávkováno a pohledù na oprávnìnost jednotlivých
stávek je mnoho. Majitel transparentu vidí ve s nadìjí
nìkolika stovek navíc. Ti z druhé strany vak mnohdy za
kadou hodinu prostojù poèítají milióny ztrát. Tøeba ty,
které by na zvýení platù díky inflaci stejnì vìnovali.
Neodboráøe, zamìstnané nìkde v hokynáøství, zvedá ze
idle to neustálé vyhroování a vydírání odborových svazù.
Moná si øíkají: udìlat to u nás ve firmì, tak letíme vichni....
Stávkovou pohotovost v minulých dnech zaila i nae
velká jaderka. Stalo se tak den poté, co ÈEZ v kolektivní
smlouvì stanovil nárùst mezd. K ji tak zajímavým platùm
si mohou zamìstnanci pøipoèítat dalích 3,6 procent.
Napadají mì otázky: Proè v naí republice stávkují hlavnì
zamìstnanci velkých firem se silnì nadprùmìrnými platy
a ne ti, kteøí ze své mzdy sotva uiví rodinu. Souhlasí se
stávkou vichni zamìstnanci dukovanské jaderky, nebo je
to jen ukázkový útok hrstky bojovníkù proti vlastním øadám
se silnou zbraní v ruce? Proè se mají lidé ijící pod chladícími vìemi stát rukojmými dukovanských odboráøù. Opravdu
není ohroena jejich bezpeènost?
/mape/

Stávka jako hrozba strachem
XX/Dukovany/ Stávkovou pohotovost vyhlásili odboráøi
v jaderné elektrárnì Dukovany.
K nim se vzápìtí pøipojili jejich
firemní kolegové z temelínské
jaderky. Odboráøùm se prý
nelíbí propoutìní nìkterých
zamìstnancù a znaèné výhrady
mají také ke zpùsobu a rozsahu
navyování mezd.
XXJejich krok hrozící stávkou
v jaderné elektrárnì vyvolal
celkem snadno vypoèitatelnou
vlnu zájmu otázek i obav. Ta je
ale souèasnì asi jediným nátlakovým prostøedkem, který
mohou odboráøi reálnì pouít.
Je tìké si pøedstavit, e si
v dùsledku neublíí také sami
sobì. Zkusme se na tuto
hrozbu podívat trochu z odliného úhlu, ne jak bývá
bìnì prezentována.
XXZ pohledu bezpeènosti je
stávka v jaderných elektrárnách nezákonná a stávkovou
pohotovost zákon nezná. Je to
prázdný pojem, jakási slovní
pøipravenost, ten tvrdý rohlík
naraený zezadu mezi ebra
k úleku, hrozba nìèím, co
v daném pøípadì nemohu ani
úèinnì pouít.
XXVedení jaderných elektráren nesmí v ádném pøípadì
dopustit, aby byl ohroen
bezpeèný provoz. Odboráøi
nás také ujistili, e v ádném

Zdroj: ÈEZ
pøípadì nebudou své aktivity
orientovat tímto smìrem. Lidé
v jaderných elektrárnách jsou
kvalifikovaní a zodpovìdní.
Stávkovou pohotovost zákon
nezná. Je to jakýsi mediální apel
a jako takový skuteènì média
probudil. Z této situace budou
mít nejvìtí profit odpùrci
jádra, kteøí ji na tento týden
pøichystali protest u Temelína.
Je pozoruhodné, e vichni
pracovníci jsou si vìdomi

Vl. elezný: Hrozbì nezamìstnanosti
se musíme postavit pøímo v regionu
XXNae poslední setkání
bylo u pøíleitosti pøedání
Vaeho senátorského platu
divadelnímu souboru eletín
z eletic. Jaká jsou kritéria
pro Vae rozhodování komu
peníze vìnovat?
XXSlíbil jsem jetì pøed
svým zvolením, e svùj senátorský plat budu pravidelnì
vìnovat na sociální, kulturní,
sportovní a charitativní projekty na Znojemsku. To je ten
základní klíè. Nevìøil byste,

jak to bývá obtíné, rozhodnout se pro jeden konkrétní
projekt, dát mu pøednost.
Shromádím si vdy co nejvíce podkladù a zjistím skuteènou potøebnost. Proto jsem
samozøejmì poskytl první
platy dìtem do dìtského
domova a do kol. A eletice,
to je skvost. Dìlat dobré
ochotnické divadlo je dnes
tak nároèné. Vdy oni konkurují Novì a to není nijak
lehké. U jen proto potøebují

moji podporu.
XXVae znojemská kanceláø
je otevøena pro veøejnost kadé pondìlí. S jakými problémy
se na ni lidé obracejí?
XXPondìlí chápu jako takzvaný den otevøených dveøí.
Do kanceláøe mùe pøijít samozøejmì kadý, ale lidé se na
mne obracejí na ulici, na hokeji, v restauracích, prostì
vude. Jsou to desítky osudù,
problémù nebo nejrùznìjích
stíností. Pøiznávám, e v øadì

s.r.o., Ivanèice
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pøípadù vak senátor nemùe
být spasitel. Nedokái zmìnit
ivotní osud rozvedené matky
dvou dìtí, nemohu ani suplovat pracovní úøad a pøidìlovat
pracovní místa. Spolu s mojí
asistentkou vak takovým
lidem dokáeme alespoò
poradit, kam pøesnì se mají
obrátit, který úøad, která instituce jim mùe vyjít vstøíc.
Jetì dodám, e na provoz
kanceláøe pøispívá Senát.
/pokraèování na str. 4/

parametru jaderné bezpeènosti
a i kdy projevují nìjakou nespokojenost, úzkostlivì dbají, aby
bezpeènost nebyla zpochybnìna. Vìdí, e by v oèích veøejnosti
ádný kredit nezískali. uvedl
tiskový mluvèí elektrárny.
XXKe sniování stavu zamìstnancù dochází celkem postupnì.
S pøelomem letoního roku
byly slouèeny obì jaderky
pod jedno vedení. V samotných
Dukovanech se to dotklo edesátiesti zamìstnancù a podle
sdìlení elektrárny jich jen sedmnáct zatím nenalo odpovídající nové uplatnìní. Pracovníkùm odcházejícím dohodou
poskytuje ÈEZ podle délky
zamìstnání 5-13 mìsícù odstupného ihned, co je nadstandardní postup, daný kolektivní
smlouvou. Zetíhlení stavu
zamìstnancù o sedmnáct procent bìhem dvou let obhajují
nutností obstát a zajistit kvalitní podmínky pro zbývající
zamìstnance.
XXVíc ne o bezpeènost èi
nebezpeènost tady pùjde o hájení pozic. Je celkem pochopitelné, e odboráøi chrání své
lidi a tabulkové poèty pracov-

ních míst rádi vidí co moná
nejvyí. Ke vem jejich
dùvodùm bych zvenèí pøidal
dalí úvahu. Je jen velmi málo
zamìstnavatelù, u nich by se
dalo najít tak kvalitní, platem
a výhodami velmi dobøe
zaopatøené pracovní místo,
jako u ÈEZu. (Také za minulý
rok uvádìjí prùmìrný plat pøes
27 tisíc korun mìsíènì.) Podle
oficiálního sdìlení elektrárny
uvádí její tiskový mluvèí Petr
Spilka: Jedním z poadavkù
odborù bylo i navýení mezd
o 5,4%. Odbory se i zde dobývají do otevøených dveøí.
Mzdový rozpoèet firmy toto
navýení zaruèuje. Tradièní
rozpor je pouze v pouití tìchto
penìz. Odbory by celou èástku
rády vidìly v zaruèených èástech mzdy - tarifech a vedení
spoleènosti je chce rozdìlit
mezi tarify a sloku odmìn
a prémií.
XXJistì je správné kadému
pøát co moná nejvyí ivotní
standart, ale tlaèit k nìmu
hrozbou stávky v jaderném
zaøízení? No, to u si musí
pøebrat kadý sám v sobì.
Petr Jurák

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

nám. 13. prosince è.8, 664 12 Oslavany
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Polemika - reakce
Váení spoluobèané,

XXDne 10. 2. 2003 jsem se byla jako obyèejná obèanka
naeho mìsta podívat na veøejné zasedání mìstského
Zastupitelstva. Jeliko z probíraných témat bylo jedno
nanejvý oehavé a to: Regulérní èi neregulérní výbìr
nových zamìstnancù do novì vzniklých úøadù v naem
mìstì, mám potøebu Vám sdìlit, e se tu odehrává nìco
podivného, nepìkného a nanejvý nám obyèejným obèanùm nesrozumitelného. Selo se zde více obèanù ne
bývá zvykem, snad proto, e se jich samotný problém
osobnì týkal. Nebýt pana Ptáèka, pan vìènì zamraèený
starosta by si snad ani nepoviml, e lidé velijak postávají, nemají kde sedìt a tak by nejspí brzy odeli.
XXVýbìr nových zamìstnancù mìl na starost p. tajemník
ing. Fr. Pavlík. Místo toho, aby nám celý problém
osvìtlil, snaila se nás nejdøív uspat svým peèlivì
pøipraveným referátem paní místostarostka Valachová.
Nastínila nám v nìm, jak její pøedstava o spolupráci
s nìkterými zastupiteli byla jiná. A tak obyèejný obèan si
automaticky pomyslí, e zøejmì nevìdìla, do èeho jde.
Kompetentní pan tajemník po celou dobu mlèel a p. Valachová se snaila obhajovat dìní kolem údajného výbìru
zamìstnancù i z dob, kdy na jejím místì sedìl nìkdo jiný.
XXDalí mùj poznatek je; a se dívám, jak se dívám,
pokud se má v Krumlovì nìco dít, nìco zmìnit, slyím
pouze návrhy a hlasy p. upy, p. Ptáèka, p. ákové,
p. Kudrové, p. Procházky. Zdá se mi to trochu málo
a nechápu, proè tam ti ostatní lidé sedí. Snad jen pan
Vaíèek, jeho úloha je zøejmì jasná. Cokoli øekne pan
upa (ODS), oponovat, blokovat, zamítat. Pan Vaíèek by
dokonce nejradìji zruil platnost pøihláek do novì
vzniklých úøadù podaných pøed rokem. Z toho pro mì
vyplývá; komunisté v naem mìstì by zase zruili ve
nové a opìt budou ignorovat ve dobré. A nejen oni,
vdy si spoèítejte kolik lidí v Zastupitelstvu sedí. Tøeba
p. Sklenský, ten hlasuje, ani neví pro co a pak zjistí, e
hlasoval omylem pro.
XXVáení spoluobèané, chtìla bych Vás touto cestou
vyzvat: Zamyslete se, prosím, nad tím, koho jsme si do
Zastupitelstva zvolili. Chtìjme vìdìt, jak tito lidé své
funkce vykonávají. Nezlobme se pouze v hospodì u piva
nebo doma v obýváku. Pøijïme se pøítì podívat na dalí
zasedání Zastupitelsva. Zjistíme tak nejlépe, kdo a jak
hájí zájmy naeho mìsta. Je lépe nìkdy tu tvrdou realitu
vidìt na vlastní oèi!
N. Prustomìrská, MK

V Ivanèicích probìhlo
ve bez problémù

XX/Ivanèice/ A neuvìøitelnì jednoduchou informaci pøináíme vem zvìdavcùm, kteøí se od vydání minulého èísla zajímali o pøijímání nových úøedníkù také v jiných malookresních
centrech. V Ivanèicích probìhlo hladce tie a bez jakýchkoliv
vnìjích nebo vnitøních problémù. Mezi mnostvím uchazeèù
byli èasto lidé ze sousedního Moravského Krumlova, tedy stejní zájemci o nová pracovní místa ve státní správì. Výbìrová
øízení v Ivanèicích organizoval spolu s celým svým svìøeným
sektorem státní správy jetì bývalý tajemník pøed svým odchodem z funkce na konci minulého roku. Nikdo se necítil nìjak
pokozený a o ádných problémech vùbec nevím., øíká
ivanèický starosta Vojtìch Adam. Sám je s obsazováním
a zprovoznìním okresu spokojený, bez sebemení výhrady. Jak
nám a s údivem øekl, ani u jednoho jediného výbìru lidí vùbec
nebyl, jejich jména snad ani nezná. Ke své práci starosty nìco
takového rozhodnì nepotøebuje sledovat. Státní správa mu po
této stránce nepøísluí a nenapadlo by ho vytváøet si z ní nìjaký
vlivový èi jiný aparát. Zdùraznil, e samospráva z volených
zástupcù mìsta je co do poètu osob velmi tíhlá, èást radnice
je pøirozenì od sloky státní správy oddìlená. Øeditelem pro
státní sloku je tajemník a tím je také celá záleitost s naprostou samozøejmostí odbytá. My mùeme jen s úsmìvem dodat
veselejí pøirovnání, e nemíchat si cizí polívku je velmi
jednoduché a nakonec to ani nepálí.
/tr/

Výbìrové øízení nebylo,
postup komise je vyetøován
XX/Moravský Krumlov/
Vracíme se ke kause otevøené
v minulém ZRCADLE, kde jsme
upozornili na nesrovnalosti v údajném výbìrovém øízení na místa
nových státních úøedníkù.
XXNa ádost osmi zastupitelù se
druhé zasedání Krumlovského
Zastupitelstva konalo o týden
døíve oproti plánu. Kromì vech
jednadvaceti zastupitelù se zde
selo odhadem na edesát obèanù,
kteøí oèekávali jasné odpovìdi na
otázky spojené s neprùhledným
výbìrem nových zamìstnancù
zdejí radnice. Z velmi nepøehledného jednání plného zkreslujících
(a mnohdy nepatøièných) komentáøù nìkterých zastupitelù publikum dobrého dojmu rozhodnì
nenabylo. Co jsme se tedy
dozvìdìli?
XXNa krumlovskou radnici pøilo
do konce minulého roku 368 ádostí o úøednické místo. Vechny
byly vráceny adatelùm i s odùvodnìním, e na nì nebude brán
zøetel - pøily pøed chystaným
výbìrovým øízením. Jiní uchazeèi
dostali vyrozumìní, e výbìrové
øízení právì probíhá a e neproli
v prvním kole. Výbìrové øízení
jako takové nebylo. Ano, v tom
má autor tìchto slov, tajemník
Pavlík, pravdu. Výbìr zamìstnancù toti probìhl zcela nestandardním zpùsobem. Komise sloená
ze starosty, místostarostky, tajemníka a éfù odborù si vybírala
na základì dosud nevysvìtlených
kriterií. Existence zápisu z tohoto
výbìru je nejistá. Nedbalost èi
úmysl? I pøes nìkolikeré výzvy
zastupitelù nebyl tento zápis pøedloen, s odvoláním na neveøejnost
této listiny (?!). Postup pøi výbìru
zamìstnancù, zøejmì nikoli protizákonný, jistì vak neèistý

Foto: mape
a nemorální mìl pokraèování:
chybìjící pracovní øád mìstského
úøadu. Pracovní øád jakýsi tady
je., pokraèuje se samoznièujícími
projevy tajemník. Opìt chyba. Ji
dva roky radnice platný øád nemá.
Co to tedy noví zamìstnanci
podepisovali? To, s èím mával
tajemník pøed zraky zastupitelù,
byl neschválený návrh nìkterého
z jeho pøedchùdcù. Absenci pracovního øádu potvrdil i sám starosta písemnì, v materiálech pro
zastupitele. Zde uvedl, e na zpracování øádu poskytl tajemníkovi
lhùtu do 31. bøezna tohoto roku.
XXOdpovìdi na spoustu otázek
se jakoby vytratily ve vydýchané a
nervozitou zaplnìné zasedací síni.
Doufejme, e na nì dokáe
odpovìdìt kontrolní výbor, který
byl proetøením povìøen. Pro
objasnìní celé záleitosti tímto výborem se rozhodlo Zastupitelstvo

Petièní snahy zabraly
XX/Moravský Krumlov/
Øeení nedostatkù v autobusovém spojení na krumlovské nádraí se ji dalo do
pohybu a jsou patrné první,
zatím skromné, ale uiteèné
výsledky. Upravené byly èasy
pøíjezdù dosavadních spojù
tak, aby lépe navazovaly a
kopírovaly jízdní øády vlakù.
Jak nám øekla místostarostka
Marie Valachová, byla zlepena doprava také o víkendech. Zájemci o tuto dopravu
by si mìli prostudovat nové

zmìny z jízdních øádù a jak se
zdá, není jejich rozsah jetì
definitivní. Spoj k vlakùm
17.54 a 20.01 je ji celotýdenní, tedy sedmidenní. Mìstská
hromadná doprava smìrem
na nádraí bude pøedmìtem
prùzkumu zájmu. Není moné
zajistit autobus pro jednoho,
nebo ádného cestujícího, ale
u ostatních se bude jednat. V
jednání jsou také prázdninové
spoje. Jenom spoj 4.56 v nedìli se jeví zatím nereálný,
zdá se jako neuiteèný pøepych.

Za sklenice jdou korunky
XX/Moravský Krumlov/
Zmìny rozmístìní odpadních
nádob, nové pøehodnocení jejich poètu a uiteènosti vèetnì
samotného místa postavení
by se mìly jetì letos týkat
témìø celého Moravského
Krumlova. Tímto problémem
se u dlouho nikdo nezabýval
a je vidìt, e potøebuje po
letech novou uiteènou korekturu, míní místostarostka
Marie Valachová. Jak nám
øekla, poèítají také s dùstojnìjím vzhledem i pøípadným
jiným umístìním kontejnerù
na sklo, které je ale pro mìsto
naopak zdrojem zajímavého
pøíjmu. Kontejnery, které
jsme vzpomenuli v minulém
vydání novin, patøí Sbìrným

surovinám ve Znojmì a mìstské pokladnì pøináejí na
platbách prý a padesát tisíc
korun roènì za vykoupené
sklo. Pomáhá se tak napravit
nedobrá platební bilance za
likvidaci jiných odpadù.
Skuteèností zùstává, e se
odhozené sklo samo v pøírodì
prakticky nerozloí, pøetrvává
nìco kolem tisícovky let. To
je velmi váný dùvod, proè
by se nemìlo skládkovat, ale
naopak sbírat jako velmi
potøebná vstupní surovina
skláren pro výrobu nových
sklenic. Tam je také stoprocentnì recyklovatelné. Komplexní projekt odpadového
hospodáøství by mìl Krumlov
mít ji zaèátkem dubna. /tr/

Zasedací místnost nabytá k prasknutí.
jen tìsným pomìrem hlasù. Je s
Celou záleitost bude i nadále
podivem, e ti, kterých se stínosti sledovat nae redakce. A jestli si
týkají nejvíce, hlasovali proti stejnì jako místostarostka myslíte,
etøení kontrolního výboru. e zkreslujeme údaje a informace,
Nemìli právì oni mít ruku vztyèe- pøijïte si opìt poslechnout ty,
nou nejvýe? e by se nechtìli které jste si zvolili. Úsudek si pak
zbavit vyslovených podezøení?
/mape/
udìlejte sami.

Preventivnì oèiují bøehy
XX/Ivanèice/ Snaha pøipravit
mìsto na moné pøívaly vody
pøináí v Ivanèicích první
hmatatelné výsledky. Nejvìtí
èást mìsta na soutoku tøí øek
leí v kotlinì, kterou také øeky
po mnohá tisíciletí vytváøely
svými vodami. Povodòové
zkuenosti z hodnì dávných
dob zanikly v pamìtích pøedchozích obyvatel, ale ti souèasní si mohli a pøíli realisticky prohlédnout, co dokázala pøívalová voda jinde.
Vzhledem k poloze mìsta se
rozhodlo souèasné vedení
radnice pro preventivní opatøení, která by mìla takovou
monou zhoubu pøinejmením velmi omezit. Provìøují
se prùtoènosti øíèních koryt
a vechny dalí okolnosti
dùleité pro bezpeèný chod

mìsta. Jak nám øekl starosta
Vojtìch Adam, je zóna mìsta
hodnocená jako výraznì
riziková. V dosavadních jednáních se jim podaøilo, e byli
zaøazeni do programù budování komplexních protipovodòových opatøení, a to
v nejbliím moném horizontu od roku 2005. Do té doby je
program zaplnìný jinými
aktuálními prioritami. Jetì
letos pøed jarem by mìlo dojít
na nejnutnìjí úpravu bøehù
a hlavnì na vykácení nepotøebných rizikových stromù
podél bøehù øek. Kácení ji
probíhá a zajiuje ho jako
správce toku Povodí Moravy.
Vedení mìsta cítí jako akutní
problém také patnì vyøeený
zatrubnìný a tolik diskutovaný mlýnský náhon.
/tr/

Prùtah mìstem pospává
na zdlouhavé pøípravì
XX/Oslavany/ Staèí jen jednou projet silnicí po oslavanských kostkách a jistì na tak hluboký a otøásající záitek
dlouho nezapomenete. Rekonstrukce silnice se chystá ji
od osmdesátých let. Povrch kostek zatím dozrál k tak
zoufalému stavu, e u nemá v celém Jihomoravském kraji
obdoby. Kdo z øidièù jen trochu mùe, rád se Oslavanùm
úplnì vyhne. Zásluhou vstøícnosti krajského úøadu a krajské
samosprávy se podaøilo prùtah mìstem Oslavany zaøadit
jako prioritní akci kraje.
XXJak nám ale øekl starosta mìsta Vít Aldorf, doléhají
k nìmu v poslední dobì zprávy mírnì øeèeno málo optimistické. Silnice na jednu stranu byla zaøazená mezi prioritní
investice, ale souèasnì je to spící akce. Starosta osobnì ji
v této vìci navtívil i krajského hejtmana, ten pøislíbil vstøícnost, ale jinak tato investice usíná na nekoneèném bodì
stálého pøipravování a pøipravování ... a se z ní energie
k realizaci úplnì vytratí.
XXVe mìstì mezi tím u jde i o bezpeènost lidí, protoe stav
vozovky doel hluboko a za hranice únosnosti, zdùrazòuje
starosta a øíká: No, stále jetì vìøím v odpovìdné
rozhodování krajských samosprávných zastupitelù, protoe
jedinì na nich to u záleí, ale zatím, do této chvíle (!), se
ve vìci nerozhodlo!
/PeJ/
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Prodávají nám zámek, pøijïte si zaplakat !
XX/Moravský Krumlov/
Draba zámku v Moravském
Krumlovì se uskuteèní ji
v úterý 25. února od 13 hodin
v obøadní síni moravskokrumlovské radnice. S vyvolávací
cenou asi tøiceti milionù korun bude v drabì zámek
nabízet správce konkursní
podstaty po zkrachované stejnojmenné akciové spoleènosti.
XXCenu jsme ji jednou
vlastnì zaplatili vichni pøi
sanování bank podvodnì vyloupených od rùzných chytráckých zkrachovalcù s ikovnì
vymylenými neikovnými
úvìry". Obèanùm mùeme
tedy celkem upøímnì nabídnout: Pojïte si za své peníze
alespoò zaplakat. Pro Krumlov je to pøece stejná, velmi
váná pøíleitost, jako kdyby
Praáci prodávali zkrachované pobourané Hradèany.
XXJak nám vysvìtlila na
krumlovské radnici místostarostka Marie Valachová,
mìstská samospráva nemùe
zatím do prodeje zámku
vstupovat. e by ho mìsto
dokázalo koupit je naprosto
Jste spokojena se svým
souèasným pøíjmem ?
Touíte po vìtí
nezávislosti a flexibilitì ?
Láká Vás monost
profesionálního rùstu
ve svìtì kosmetiky ?
Pokud hledáte zmìnu
má pro Vás atraktivní

NABÍDKU
SPOLUPRÁCE

Mùete pracovat jako nezávislá
kosmetická poradkynì a sama si
urèíte kolik svého èasu chcete
podnikání vìnovat. Vae pøíjmy
jsou úmìrné Vaim schopnostem a jejich výe není omezena.
Blií informace se dozvíte
na tel. èísle: 608 784 000 nebo
566 618 517.
Ilona Markvartová
Senior Sales Director

Foto: mape

Arkády krumlovského zámku

absurdní a finanènì nedosaitelnou záleitostí, která si
ji neádá dalích komentáøù.
Mìsto ale má o svùj zámek
zájem. Pøedevím nemùe
trvale dopustit destrukci dominantního nejvzácnìjího
památkového objektu. Cena
zámku je tedy pro Moravský
Krumlov v úplnì jiných, ne

finanèních dimenzích. Jak
nám místostarostka potvrdila,
chce do této záleitosti vstupovat a intervenovat teprve
po samotné drabì. Vìøí, e
se snad nenajde dalí podvodný kupec zájemce a z jiných
poctivých dùvodù by bylo víc
ne absurdní zámek kupovat.
Místostarostka doufá, e

se mìstu postupným úsilím
podaøí zkázotvorný osud
zámku obrátit pozitivním
smìrem do budoucnosti.
Je vak krumlovská vìènì
rozhádaná samospráva schopna se na tak velkém úkolu,
jakým je oivení zámku,
domluvit? Vdy mnohdy
nezvládají sami sebe. /PeJ/

Co bude s oslavanským parovodem ?

XX/Oslavany/ Otázky, co s bývalým nefunkèním parovodem,
se zaèínají stále víc objevovat
v Oslavanech i v sousedních
Ivanèicích. Ve mìstì je nìkolik kilometrù podzemních
kanálù a dalí èást parovodu
hyzdí nadzemním vedením
ivotní prostøedí.
XXPo nedávných povodòových zkuenostech se podle
mínìní nìkterých lidí mohou
stát u øeky i nebezpeènými.
Skuteèností je, e u parovod
nikdo z obyvatel nepotøebuje.
Co s tímto pøeitkem bývalého zpùsobu vytápìní?

CUKR KRYSTAL
bílý krystal

50 kg balení + igelit. vloka
15,50 Kè vè. DPH za 1kg
Agroservis Holý Vémyslice
tel.: 515 323 451

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

MUDr. Petra Kvaèová
oznamuje otevøení privátní

psychiatrické ordinace
ve Znojmì, na Vídeòské ul. è. 5
tel.: 515 221 033

XXZaøízení patøí soukromé
firmì Befacoal, která by ho
podle mínìní obèanù mìla
také jednou odstranit. Jak
nám na ná dotaz øekl starosta
mìsta Vít Aldorf, zatím by
jen tìko mohl doufat v rychlé vyøeení této záleitosti.
Otázka nefunkèního parovodu je teprve na zaèátku
a mùe smìøovat k nepøedstavitelným problémùm. Zatím si neumí pøedstavit, e by
firma o takové zaøízení dlouhodobì láskyplnì peèovala
a udrovala si ho. Je tedy
zapotøebí najít cestu, jak se

VYØEZÁVÁNÍ DVEØÍ
V PANELECH
VRTÁNÍ A ØEZÁNÍ BETONU
ÈEJKA - RUMIAN

672 01 Moravský Krumlov - Rybníky 118
mobil:

723 249 209
728 703 923

tel:
515 323 484
tel./fax: 515 323 302

SPOJOVACÍ MATERIÁL
rouby  matice  podloky
závlaèky  kolíky  závitové tyèe
hmodinky  vruty  napínaèe
povrchová úprava: èernìné, zinek,
árový zinek, nerez A2, A4
pevnost: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9

LOISKA + PØÍSLUENSTVÍ
loiska  segerové krouky
O krouky  mazací hlavice
øetìzy váleèkové
DOPRAVA ZDARMA

Petr ONDRÁÈEK
P. Bezruèe 24, 66491 Ivanèice
tel.: 546 437 466, 603 887 846

s takovým problémem vypoøádat. Patrnì velmi jistì na
zaøízení ji dnes neplatí ádné
revize, ádné prohlídky a
zcela urèitì ji nikdy nebude
slouit k úèelu, za jakým bylo
vystavìno. Ve mìstì tedy
budou podzemní dráhy pro
potkany, èasem snad i nebezpeèný terén k proboøení
kolektorù a nepøíjemný lapaè
srákové vody. Je tøeba vèas
hledat cestu, jak toto zaøízení
dostat z Oslavan pryè, nebo
jakým zpùsobem celou vìc
oetøit, aby nepøináela do
budoucna mìstu kody.
/tr/

Polemika - reakce
Èistému ve èisté ...

XXKdy se mi v nedìli 9. února 03 do ruky dostalo nové èíslo
regionálních novin Zrcadlo, nestaèila jsem se divit. Pøi ètení
èlánku pana Mgr. Vodièky Skuteènì nám nehrozí cenzura?
jsem pochopila, jak mizivá je informovanost obèanù o správním uspoøádání naeho státu, resp. naich mìst a obcí. Témìø
kadá vìta usvìdèuje svého autora z obav, které pøipomínají
strach dítìte z neexistujících straidel v koutì.
XXPan Vodièka nìkolikrát varoval pøed zneuitím moci, pøed
praktikami komunistických cenzurních úøadù, pøed nespornými politickými ambicemi radní, paní Jánové. Je jasné, e ten
dobrý snaivý mladý mu vùbec nepochopil, e být èlenem
nebo i pøedsedou jakékoliv komise neobnáí ádnou moc,
nebo se ze zákona jedná o dobrovolnou obèanskou iniciativu,
která si nemùe vynucovat spolupráci jakéhokoliv èlena mìstského Zastupitelstva nebo i zamìstnance mìstského úøadu
v jeho placené funkci. Práce v takovéto komisi je prací zdarma,
navíc provádìnou ve volném èase kadého jejího èlena. Chci
zdùraznit, e jejím úkolem je pouhé zprostøedkování informací,
ne jejich vytváøení, take obavy z úèelové mediální masáe
jsou zcela neopodstatnìné. Kdyby se toti kdokoliv z MìÚ
rozhodl, mùe zkreslené èi selektivnì vybrané informace
poutìt do éteru sám za sebe a nepotøebuje k tomu tým lidí
z jakékoliv komise. Navíc - nikdy nemùe dojít k situaci, e by
èlenové mediální komise byli jedinými informovanými
v Ivanèicích a nebylo tudí nikoho, kdo by v pøípadì cenzury
èi pøekrucování zpráv mohl tuto skuteènost odhalit a uvést
na pravou míru. Z toho plyne zpìtná vazba, která jakékoliv
zneuívání postavení èi uspokojování politických ambicí
vyluèuje. Pokud tak ovem pan Vodièka nechápe snahu pracovat ve prospìch vech obèanù a zprùhlednit souèasné dìní
na radnici oèím bìného obyvatele Ivanèic.
XXPokud je autor èlánku skuteènì sírán obavami o dalí osud
Ivanèicka, nechápu, proè odmítnul nabídku spolupùsobit v této
komisi a pøípadným pøehmatùm zabránit pøímo u jejich zdroje.
Neèekal snad, e bude této komisi pøedsedat a jako jediný
spravedlivý vem poklesùm morálky zabrání sám? Doufejme,
e nemìl v plánu to, z èeho nyní osoèuje jiné, kteøí na sebe
vzali tento nelehký a jak se ukazuje , také nevdìèný úkol.
XXÈtyøi body (dle názoru p. Vodièky), podle nich by se rada
mìsta mìla zhostit situace, lze ve struènosti shrnout takto:
Zøídit pozici mluvèího aèkoliv mluvèí má za úkol zejména
chránit pøed neádoucími dotazy a ne zveøejòovat nìkdy
i nepøíjemné skuteènosti, které vak v tomto pøípadì mají
obèané právo znát! Pøièem nejlepí by bylo nechat tuto funkci
èlovìku, který je zamìstnán mìstským úøadem a mùe tedy být
kdykoliv proputìn, pokud by nezpíval píseò toho, koho chleba jí. A dále, vytvoøit z váených obèanù mìsta (patrnì
p. Vodièka a kol.) radu pro vechna média, jejím hlavním
úkolem by pak bylo nechat tato média na pokoji a tím zaruèit
nezkreslený tok informací. Mimo jiné tak autor zcela zapomíná
na jakýkoli prostøedek, který by umonil vyjádøit se také
obèanùm, nejenom èlenùm Zastupitelstva.
XXAèkoli je v naí ústavì zakotvena mezi jinými také svoboda
projevu, já osobnì poèkám radìji na výsledky práce vech zøízených komisí pøi MìÚ Ivanèice a svoje závìry si budu vytváøet
a na jejich základì. Jinak by toti moje varování, jakkoliv
dobøe mínìná, mohla pùsobit smìnì. Bc. Magda Zavøelová

Vá hostitel

Penzion PRINC
v centru Ivanèic

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

Frantiek Èerný

AUTO&PNEUSERVIS
Medlice 20
tel.: 515 339 345, 602 831 255

vá vùz + nae sluby = vá styl, vae jistota
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Vl. elezný: Hrozbì nezamìstnanosti se musíme postavit ...
XXPøi své kampani do Senátu
jste nahlas øíkal, e pokud
budete zvolen, mùete slíbit
pouze to, e Vás bude slyet.
Mám pocit, e ve velkých
denících, rozhlase a televizi
jste slyet jen v souvislosti
s kauzou vydání èi nevydání
elezného a ne v souvislostech senátorství na Znojemsku. Je to tím, e média si
vybírají pouze tuto kauzu a
Znojemsko je nezajímá, nebo
tím, e o problémech Znojemska nemluvíte tak nahlas,
jak jste sliboval?
XXObì vìci nelze úplnì oddìlovat. Jsem stále jedna osoba,
ale pøi posledních rozhovorech pro Mladou frontu Dnes

Foto: mape

a pro Právo jsem musel ocenit, e se redaktoøi zaèali zajímat o moji senátorskou práci.
Nelze donekoneèna omílat
kauzy, které vichni znají
a které se jetì ke vemu nijak
nevyvíjejí. Je tøeba upozornit
na problémy, které mají lidé
tady ve vesnicích, kde nebyl
vyhláen pøi loòských povodních stav ohroení a oni si tak
nemohou nárokovat finanèní
pomoc ani odkodnìní za ztráty na zemìdìlském majetku.
To je velmi svízelná situace, a
to je právì to téma, kde mùe
senátor pomoci a upozornit
ministerské úøedníky a hledat
s nimi monosti øeení.
XXZe statistik vyplývá, e na

Znojemsku je více jak patnáctiprocentní nezamìstnanost. Myslíte si, e z pozice
senátora mùete tuto skuteènost pozitivnì ovlivnit? Který
problém Znojemského regionu vnímáte jako nejvánìjí?
XXNezamìstnanost je èerná
mùra regionu. Tam se projevuje právì ta celostátní ignorance médií, ale i odpovìdných vládních úøedníkù vùèi
Znojemsku. Øekl jsem to u
v Èeské televizi, toto je
odpovìdnost exekutivy, tedy
vlády. Jsem vak pøesvìdèen,
e se musíme postavit hrozbì
nezamìstnanosti pøímo v regiónu. Z dosavadní zkuenosti
je jasné, e vláda nám jen tak

Senátor Vladimír elezný se svou asistentkou Petrou Viktorovou.

nepøinese nové projekty, investice a nová pracovní místa.
Poslanci z regionù, starostové, zastupitelé i senátor by
mìli urychlenì prodiskutovat
monosti oivení a ance na
pøilákání investic. Øekl bych,
e by mìl vzniknout alespoò
zámìr, ne-li aktuální projekt
rozvoje regionu. Pokud se
tomuto problému nepostavíme, nepokusíme se aktivnì
situaci øeit, oèekávám, e
trend nárùstu nezamìstnanosti
bude pokraèovat.
XXJak Vás pøijal Senát?
Povaujete se za aktivního
èlena Senátu?
XXTo musí pøedevím posoudit jiní. V kadém pøípadì
jsem se velmi rychle zapojil
do práce ve výboru pro evropskou integraci a v období
finalizace vyjednávání o podmínkách vstupu do EU jsem
upozoròoval ministry zahranièí a zemìdìlství na konkrétní
dopady ve vinaøství a zemìdìlství zdejího regionu.
Napøíklad o tom, e zdejí
vinaøi nebudou moci po vstupu do unie doslazovat víno,
jsem diskutoval i s velvyslancem EU panem Cibrianem.
Vìøím, e s ministrem Palasem
se pokusíme jetì postupnì
zmírnit jednotlivé dopady
a nalézt monosti, jak obstát
v konkurenci celoevropského
zemìdìlského trhu.
XXJak vnímáte volbu prezidenta ÈR a koho byste
navrhl Vy osobnì? Pokud
dojde k pøímé volbì prezidenta,

Foto: mape

Vl. elezný pøedávající plat eletickým ochotníkùm.

budete sám kandidovat?
XXTo je kapitola sama pro
sebe. Jsme pøesvìdèen, e do
situace, kdy si lidé stále intenzivnìji chtìjí sami zvolit
prezidenta, se zahnali sami
politici. Neschopnost zvolit
hlavu státu a vekeré rituální
tance kolem je dnes mimoøádnì
kompromitují. Tentokrát
doufám, e se u koneènì
podaøí prezidenta zvolit. Své
názory nemìním a proto podporuji kandidaturu Václava
Klause. Èeská republika potøebuje státnickou osobnost a ne
desítky nových ctihodných
kandidátù, které politici narychlo vylosují z osudí. Úvahy
o mé kandidatuøe vznikají
dnes pouze v médiích a v politických kuloárech, kde jsem
pokládán jednou za straáka a

podruhé za favorita pøímé
volby. To, o èem vak pøemýlím, je Znojemsko, kde je jetì
hodnì práce pøede mnou. Co
bude poté, se teprve uvidí.
XXHodláte nìjakým zpùsobem vyuívat své pùsobení
v TV NOVA pro medializaci
problémù Znojemska?
XXZnojemsko na Novì je
a bude. Na celostátní úrovni
nelze ignorovat problémy a
události, které ivot kadého
regionu pøináí. Nova není
pragocentrická, naopak. Problémy jiných èástí republiky
nesmí, a bylo by to nekorektní,
zastiòovat informace ze
Znojemska.
XXPane elezný, dìkuji za
rozhovor a pøeji Vám pevné
nervy a hodnì úspìchù
v Senátu.
Marek Peèer

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
KUCHYÒSKÝ SET:
rohová lavice, stùl a dvì idle

od 4.700,- Kè


KUCHYÒSKÉ
LINKY
VÈETNÌ
PRACOVNÍ
DESKY

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

JI OD
8.350,- Kè

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Krumlovský pravidelný veletrh asijského prádla
XX/Moravský Krumlov/
Krumlov se pøevlékal do nového prádla v úterý 18. února.
Celou plochu námìstí doslova
zaplnili stánkaøi. Aè z odliných koutù republiky, ve vzácné
souhøe se dohodli na jednotném
kompaktním tématu pojatém
jako: Asijský odìvní veletrh.
XXKadý by se mohl pøed nástupem jara pøevléknout od
vrcholu své hlavy a na zem.
Na òùrkách bimbaly do èela
nevýrazné èepice, divoce
rùznobarevné dvojklobouèky
podprsenek a pochopitelnì
fusakle. Prádlo bylo èasto
mnohem draí, ne v jiných
podobných i místních krumlovských obchodech. Za tu
cenu ale zdobilo celé námìstí
barevnou veselostí. Koneènì
tam bylo chvíli útulno. No,
a kdo výjimeènou akci nevidìl,
toho mùeme ujistit, e rovnì
sortimentem obsahovalo úplnì
celoroèní potøeby èlovìèí, od
horkých letních bermud a po

Vloupání do bazaru

V noci na 14. února dolo v
Hostìradicích ke vloupání do
bazaru Loveèek. Pachatelé
vypáèili zámek møíí a vstupních dveøí. Ukradli tøi mobilní
telefony a nìkolik krabièek
cigaret. Kriminalisté ve spolupráci s místním policejním
oddìlením bìhem nìkolika
hodin pøípad objasnili. Policie
a na èást ji vykouøených
cigaret vechny odcizené vìci
zajistila, nalezla také páèidlo.
Z vloupání jsou podezøelí dva
místní mui ve vìku 18 a 29
let, z nich mladí je od loòského roku v podmínce. /pol/

hutnì zateplené pravozimní
koichy.
XXZdánlivì dokonalá akce
mìla jednu vánou vadu.
Prodejci svými auty totálnì
zatarasili a obsadili témìø
vechna parkovací místa kolem
námìstí. Na spodní èásti si
podreli poslední flek pro svého
kamaráda tak, e na vyznaèeném
stání umístili zátaras z prázdného chromového vìáku na
prádlo. Mìstská policie kupodivu tuto dopravní svévoli buï
nezaznamenala, nebo na ni
vùbec nereagovala. Dùvodnì
natvaní mohli být místní
øidièi, e si celý den u námìstí
nepostojí se svým autem. Ale
moná i samotní prodejci, kteøí
díky nedostatku parkovacích
míst ztratili dalí zákazníky.
Doufejme, e i pøesto se jim tak
hezký bezstarostný den na
sluníèku pøece jen vyplatil.
Moná si vydìlali dost a uetøené parkovné je taky pytel
penìz.
Petr Jurák

Nejdraí nejsou silnice, ale koly
XX/Oslavany/ První výraznou opravou komunikací plánuje letoní mìstský rozpoèet
Oslavan pøipravovaný ke
schválení na polovinu bøezna.
Poèítá zatím s dvìma miliony
korun na opravy povrchù.
Rada urèila jako priority ulici
Havíøská, Na støíbøe a Nový
Svìt. Dosud nejhrùznìjí
úseky kamenných koèièích
hlav na ulicích snad do konce
roku zmizí. Lidé si po
dlouhých desetiletích zaslouí
dùstojný pøístup do svých

domovù. Dalí zámìry smìøují k výstavbì 32 bytù, kde se
èeká na rozhodnutí o státních
financích a velmi pozitivní se
zdá do souèasné doby jednání
o plném pokrytí mìsta kabelovou televizí. S ní jde souèasnì o pøíleitost pøipojení
na internetovou sí.
XXNejvìtí zátìí rozpoètu
ale zùstává poloka sluèitelná
pod pojem kolství. Z celkem
tøicetimilionového mìstského
rozpoètu by koly a kolky
potøebovaly k bezproblémo-

vému provozu sedm milionù.
Stát se zbavil zodpovìdnosti
za uvedená zaøízení a mìstský
rozpoèet je v takovém pomìru vyivovat nemùe. Musejí
mimo rozpoèet získávat dalí
zdroje. Jen havárie odkanalizování kolních toalet nastavuje dlaò na jeden a pùl milionu korun. Starosta na zaèátku
letoního roku jetì s optimismem vìøí, e se mu podaøí
peníze nìkde na ministerstvech vyjezdit a vyprosit
z celostátních zdrojù.
/PeJ/

Komentáø
Ve pøi starém, aneb Obèane, vlez mi na záda!
XXPokud se nìkdo z obèanù Ivanèic rozhodl pro osobní úèast
na posledním veøejném zasedání novì zvoleného mìstského
Zastupitelstva, zøejmì byl pøekvapen, ne-li pøímo zaskoèen!
Pokud nervóznì podupával pøed branami Besedního domu, do
jeho prostor avizoval pøesun vech následujících veøejných
zasedání MìZ sám starosta mìsta, èekal marnì. Ve zùstalo pøi
starém, a tak se kadý úèastník, a aktivní, èi pasivní, mohl dál
potýkat s peripetiemi, které s sebou prostory kina Réna nesou.
XXDiváka - obèana by tyto organizaèní neshody nemusely
mrzet. Ale pouze v pøípadì, e neoèekával, e by snad nìkdo
z tìch, jim v nedávných volbách dal svùj hlas, a jejich tváøe
zùstávají odvráceny opaèným smìrem, mohl - by jen zlehka poodhalit tajemnou rouku své identity a tøeba se jen, hned na
zaèátku, obyèejnì pøedstavit. Co kdyby tak, nedej Bùh,
prasklo, e nìkteøí zastupitelé berou svou úèast na zasedání
ponìkud volnìji a jejich docházka je - eufemisticky øeèeno spíe nahodilá ?!
XXKontakt z oèí do oèí je toti umonìn jen tøem vyvoleným,
pohled na tváøe øadových radních a zastupitelù by zøejmì
choulostivé oko obèanovo nerozchodilo. A proè by také mìl pozorovatel sledovat výraz a gesta svých zastupitelù pøi projednávání jednotlivých bodù programu? Proè by se mìl dozvídat, jestli
dal svou dùvìru tìm správným lidem? Koneènì, co je mu vùbec
do toho?! Má být rád, e pøedstavení pokraèuje a po øadových
hercích neádat oskarové výkony v pøímém pøenosu.
XXVdy: jak tajemné a fantazii podporující je vìèné domýlení si, zda to pokyvování jedné z hlav v první øadì je znamením souhlasu nebo poèínajícího podøimování! Jak zábavné
je sledovat zakopávající a klátící se zastupitele, kteøí cestou
k jedinému mikrofonu strhávají k zemi hory odhozených kabátù
a jiných svrkù, hromady nepøehlednì shrnutých dokumentù,
vystavujíc díky uctivému pøedklonu, kterým se snaí neomezit
výhled obèana na tøi muketýry na podiu, nejen záda, ale i mnohem delikátnìjí partie, slouící ve sluné spoleènosti pøedevím
ke kontaktu tìla se idlí. Tímto zpùsobem se zastupitel sápe
k mikrofonu, aby promluvil k obèanùm o sebezávanìjím tématu,
vzbuzujíc spíe rozpaèitý poloúsmìv, ne zájem. Jeho následný
projev pak má - pøes vekerou snahu o dùstojnost - ze veho
nejblí k pøednákám naeho nejvìtího myslitele, J. Cimrmana.
XXSál tak postupnì upadá do ospalé letargie, pøes její bariéru
neproniknou ani sebelépe váená slova a sebepádnìjí fakta. A
tak, jako je tomu ji nìkolik období, plní veøejné Zastupitelstvo
svùj hlavní, ne-li jediný úèel: Aby se vlk naral, je pod roukou demokratického podávání informací obèanùm nabízen co
nejnepøehlednìjí chumel výrokù, napadání a protiargumentù,
ze kterého si kadý mùe vybrat, co chce. A vichni jsou
spokojeni. Nebo jen nìkteøí...?
Magda Zavøelová

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
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Zmìny v projektu stavbu
zøejmì neprodraí

XX/Moravský Krumlov/ Zmìna pøi zakládání novostavby
bytového domu na sídliti Zachránìná by nemìla pøinést ádné
dalí vícenáklady. Vyjádøil se tak v uplynulém týdnu investièní
technik Mìstského úøadu v Moravském Krumlovì Jiøí
Rádsetoulal. Podle jeho vysvìtlení dochází ke zmìnám v pilotái pod základovou deskou stavby. Zmìny zakládání navrhl
statik s ohledem na kvalitu podloí tak, aby se zachovala stabilita a nedolo k nerovnomìrnému dosedání stavby. Zatím prý
mají pøedbìnou dohodu, e by se zmìny mìly vejít do stávajícího rozpoètu, ale pøiznal, e i toto tvrzení mùe být pøedèasné,
nemají ho dosud v písemné podobì. Jak nám ukázal, pøedchozí
podoba projektu poèítala s padesátisedmi vrtanými piloty
v hloubkách od tøí do pìti metrù. Z toho pìtimetrových je
devìt, tøímetrových tøináct a nejvìtí poèet osmnácti pilotù
zasahoval do ètyø metrù hloubky. V souèasné dobì dochází
k dalím zámìnám vrtaných pilotù za raené. Investièní technik
zatím nemá od stavební firmy ádné dalí zprávy, které by na
cenì základù stavby nìco mìnily.
/tr/

Mikroregion má osm obcí

XX/Miroslav/ Radní naplno pracují na legislativních krocích
k vyhláení dobrovolného svazku obcí mikroregionu Miroslavska. Na ètvrtém Zasedání zastupitelstva byly schváleny stanovy
a jednací øád svazku. Miroslavská radnice se ujala vypracování potøebných dokumentù a nyní je pøedá ke konzultaci
ostatním sedmi obcím svazku., øíká o zámìru místostarosta
Roman Volf. Zámìr vyel od okolních obcí, kdy na pravidelných schùzkách starostù se projednávaly spoleèné problémy
a hledaly se také spoleèné postupy øeení., dodává Volf.
XXOd vzniku mikroregionu si vichni slibují lepí monosti
dosáhnout na státní dotace, spoleèné postupy pøi likvidaci
odpadních vod, v dopravní obslunosti, ve kolství a kolním
stravování i v údrbì komunikací. Mikroregion èítající sedm
a pùl tisíce obyvatel budou øídit samy obce.
/mape/

Rozhodli se o spoleèné
likvidaci odpadních vod

XX/Oslavany/ O budoucím pøipojení do jedné spoleèné
èistírny odpadních vod v Ivanèicích rozhodlo pøi svém minulém zasedání také oslavanské Zastupitelstvo mìsta. Pùvodní
èistièka v Oslavanech je znaèné zastaralá, pùvodnì a z roku
1956 a její rekonstrukce by se stala finanènì neúnosnou. Podle
souèasného rozhodnutí samosprávy zùstane její zaøízení pouze
sbìrným pøeèerpávacím bodem. Ke spoleèné likvidaci odpadních vod vedou ekonomické dùvody. V Oslavanech by
vycházel maximální výkon kolem esti tisíc ekvivalentních
obyvatel, zaøízení by se muselo prakticky vybudovat nové, a to
velmi pravdìpodobnì bez nadìje na solidní dotace. Sdruená
mìsta a obce naopak mají daleko vìtí anci dosáhnout
pro pomoc i do fondù Evropské unie. K zámìru rekonstrukce
spoleèné ivanèické ÈOVky se ji pøidaly Nové Bránice,
Moravské Bránice, Nová Ves s nimi tedy i Oslavany. Èistírna
tím bude koncipovaná alespoò na dvacet tisíc pøepoètených
obyvatel a její vlastní provoz pak vyjde také levnìji, ne jednotlivé malé èistírny. Pøíprava pro územní øízení má zaèínat
jetì letos, projektová èást v dalím roce a realizace má konèit
nejpozdìji v roce 2006. S uvedeným datem také konèí dosavadní mírnìjí limity pro vypoutìní odpadních vod do øek. /tr/
ahura, item, Obecní
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Poruenou klenbou jde prostrèit ruka
XX/Oslavany/ Roztrhané a
hrozivì rozestoupené klenby
se objevily po oèitìní omítek
v pivovarském suterénu na
oslavanském zámku.
XXNa opravách zámku se dál
pracuje bez pøestávek celé
zimní období. Obec oèekává,
e po nedávné dohodì s místními hasièi dopracují expozici
na rozsah celého zámeckého
køídla. Statická porucha kleneb
je po celé délce vedlejího
køídla nad budovaným provozem zámeckého pivovaru.
Firma, která má o jeho zøízení
zájem, pøistoupila k neèekanému nálezu velmi vstøícnì
a zodpovìdnì. Je pøipravená
odborné zajitìní kleneb
dotáhnout do konce a hlavnì
také sama zaplatit. Omítky
sklepního suterénu jsou ji
v souèasné dobì opískované
a na holou cihlu. Odtìený je
celý klenební zásyp shora
a probíhají pøípravy k zalití
trhlin a k následnému vyztuení. Praskliny a rozestupy
jsou místy roztaené a na
íøku lidské dlanì. Stavaøi
mezi nì zasazují døevìné

pøidrovací klíny a nasazují
dùkladnou døevìnou výztu
dole pod klenbou. Dnes ji podepírá les smrkové kulatiny.

Bez vèasného zásahu by
mohlo dojít a ke zøícení
stropù. Po vyplnìní trhlin
tekutou zalévací betonovou

smìsí budou klenby shora
zaarmované ocelovým drátem.
Pøes uzavøené trhliny budou
svázané jetì betonovou
skoøepinou. Násyp ze stavebních sutí, který klenby shora
vyplòoval, se na nì zpìt u
nevrátí. Nahradí ho mnohem
lehèí výplò perlitu.
XXPùvodní historické klenební zásypy bývají vdìèným
a èasto i bohatým zdrojem
archeologických nálezù,
protoe se do nich sypalo
i kdejaké smetí. V Oslavanech vydal skromnou hromádku pìkných zachovalých
keramických støepù, nìkolik
kostí zvíøat a zbytky koených bot. Tedy nic ohromujícího, ale jde o dalí materiál
s pøímou vazbou na zdejí
zámecký ivot. Po dokonèení
doplní pøedmìty zdejí zámecké expozice.
XXStarosta mìsta vìøí, e
oprava zámeckých kleneb
nijak nezpozdí dokonèení
pivovaru, který by se mìl
spolu s pivovarskou restaurací otevírat veøejnosti ji
letos v kvìtnu.
/PeJ/

Je to na psí výkaly, nebo na dvì vìci
XX/Oslavany/ Problém, jak
se zbavit vudypøítomných
psích výkalù, se zatím marnì
snaila vyøeit samospráva
mìsta v Oslavanech. Ohavné,
nevkusné, zapáchající a na
boty pøilnavé hromádky dál
zùstávají vude. Radnici pøibyly jen trpce úsmìvné zkuenosti, jak to s mnohými
majiteli psù po dobrém vùbec
nejde. Proè se jejich snaha
minula úèinkem, øíká shodnì
starosta i místostarosta: Není
to ve psech, ale v lidech!
XXMìsto poøídilo ji pøed
tøemi roky 12 kontejnerù na
psí výkaly. Pro tento speciální
úèel jsou schránky vyrobené
z nerezových a jetì pozinkovaných plechù, tedy velmi
drahé. Byly rozmístìné tak,
aby byly dostupné v místech
nejèastìjích vycházek a venèení psù. Pejskùm ale jejich
instalování zpùsobilo jakousi
zvlátní zácpu. Z asi osmi
stovek psù ve mìstì pøijde do
kontejnerù za mìsíc jen

Roky

Zvíøecí
zahrada

Staroøím.
peníz



Kapka

Uchránit

Snìdý

Pletiva

kolem deseti exkrementù.
Ostatní pejsci jako by mìli
buï bezodpadové trávení,
nebo snad chodí doma pøisednout s páneèkem na splachovací toaletu? Jak se pak
mùe stát, e chlapi z technických slueb, kteøí seèou venku
trávníky tøeba na sídliti,
bývají zvlátnì kropenatí,
jistì i voòaví a jen zázrakem
si nepoøídili také nìjakou
solidní infekci?
XXPejskaøi se nejprve hluènì
rozkøikovali, e To ono
nemají kam dávat, ale kdy se
objevily kontejnery, právì na
To ono nechtìjí sáhnout ani
pøes igelitový sáèek.
XXOdpadní kontejnery zùstaly i po tøech letech nepochopené, prodìlaly nìkolik fází
alternativního vyuívání. Nových zvlátních zelených
schránek si ve mìstì nejprve
vimly dìti. Igelitové sáèky se
jim líbily. Staly se vítanou a
pøímo fantastickou hraèkou,
za jedoucími koly vlály jako

Moèany Nemocná

Zn. barev Osobní
na vejce zájmeno

draèí ocásky. To postupnì
pominulo, zevednìlo. Dnes
pøila nová fáze vyuití kontejnerù. Lidé do nich vhazují
úplnì cokoliv. Tedy kelímky,
papíry, odpadky, ale To ono
na co byly kontejnery

surdní. Mìstská policie má
tyto pøípady tvrdì pokutovat
sazbou do tisícovky korun,
a to v naem pøípadì velmi
nemilosrdnì! Není moné se
divit lidem, které souèasný
stav pobuøuje a zlobí se. Jen

Foto: mape

Kakahovník plechový

poøízené, se stále povaluje
okolo nich i vude jinde.
Vechna èest tìm, kteøí to po
svých psech dokáí zvednout
a uklidit., øíká starosta, ale
lhostejnost ostatních je abIndická
Absolutní
bostva

Úèetní
zkratka


Iniciály
zpìváka
Landy
Dom. zvíøe

velmi málo majitelù psù má
také sluný a kultivovaný vztah
k lidem, ke svým spoluobèanùm i k sobì samotným. Jakákoliv výbava odpadovými schránkami je pak na dvì vìci. /tr/

Amatéøi
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jednotky

Ch. zn.
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Kostka
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nacistické
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Spojka

Pøitakání
Ruský
veletok
Znaèka
délky

Samohláska

Víte, e ...

XXnejdelí eleznièní tunel na svìtì, který je ...
(1. díl tajenky) mìøí 54 km a spojuje ... (2. díl
tajenky) a ... (3. díl tajenky). Byl otevøen po
více ne 24 letech práce v bøeznu 1988.

Informaèní servis

ISLAND - ZEMÌ NEZNÁMÁ

XX/Moravský Krumlov/ V galerii Kníecí dùm je od minulého týdne nainstalována expozice fotografií Jana Suchardy.
Ten pøed tøemi lety zavítal na Island a svým fotoaparátem
zachytil pro naince neznámou a neopakovatelnou krásu
pøírody. Island bývá nazýván zemí ohnì a ledu, ale jenom tato
slova zdaleka nevystihují charakter zdejí pøírody. Je to zemì
nádherných vodopádù, ale i pustých poutí. Tak jak tedy vlastnì Island pojmenovat? Rozhodl jsem se pro - zemì neznámá...
uvedl fotograf Jan Sucharda.
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Kulturní programy
24. února - 9. bøezna 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 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.
 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.
Pøipravujeme:  13.3. v 19.00 hod. - Spirituál kvintet - koncert. Kino
Réna Ivanèice. Vstupné: 210 Kè. Pøedprodej v KIC Ivanèice od 3.
bøezna.  14.3. v 17.30 hod. - Katùv steh. Zájezd na divadelní pøedstavení do Divadla Bolka Polívky v Brnì. Cena vè. dopravy: 240 Kè.

Mìstská knihovna Moravský Krumlov

XXPrvní návtìvníky prodejní výstavy pøivítala vernisá
ve støedu 12. února. O zahájení se postarala krumlovská
Základní umìlecká kola krátkým hudebním výstupem. Své
fotografie pak uvedl sám autor - Jan Sucharda, který pro zájemce pøipravil o Islandu i pøednáku. Bude se konat 24. února
v prostorách galerie Kníecí dùm od esté hodiny veèerní.
Samotná výstava potrvá do 21. bøezna.
/Text a foto: abé/

GALAVEÈER PLNÝ HUDBY

XX/Moravský Krumlov/ V pátek 14. února se uskuteènila
v kinosále ji tradièní pøehlídka vítìzù kolních kol soutìe
Doremi organizovaná Základní kolou Kláterní a Ivanèická.

poøádá v rámci Mìsíce knihy a Internetu tyto akce:
 3.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna. Povídání paní uèitelky
Kopèilové o W. A. Mozartovi. Dueta autora v provedení manelù
Proseckých. Ve studovnì nainstalována výstava práce ètenáøského
krouku o W. A. Mozartovi - Zámek pro houslový klíè.
 11.3. - Den otevøených dveøí. Pozvání pro vechny obèany mìsta
na prohlídku jednotlivých oddìlení knihovny. Informace o slubách
MìK, webové stránky knihovny, ukázky nových CD, k nahlédnutí
kronika. Noví ètenáøi mají v tento den registraci zdarma!!!
 13.3. v 17.00 hod. - Na jachtì do svìta. Dobrodruné vyprávìní
cestovatele p. Tomíèka doplnìné promítáním diapozitivù z cest.
Prodej autorových knih. Galerie Kníecí dùm.
 14.3. - Beseda s p. Tomíèkem pro Z II. st., S, SOUZ
 20.3. - Beseda se spisovatelem Jiøím áèkem, ilustrátory Janem
Kudláèkem a Lucií Dvoøákovou. Poøad pro Z o tvorbì autorù
a nových knihách vycházejících v Albatrosu.
 28.03. - Noc s Andersenem. Zakonèení mìsíce knihy èetbou z knih
a do pozdních hodin, mailováním, dobrodrunou cestou Harryho
Pottera, tajemnou komnatou a pøekvapením.
 3.3. - 28.3. - Promítání diapozitivù Èeský rok - diafon o akadem.
Malíøi a ilustrátorovi Janu Kudláèkovi. Autorovy ilustrace vystaveny
ve studovnì v práci ètenáøského krouku: tìtce umyté v rose - I. st. Z.
 3.3. - 28.3. - Promítání diapozitivù Aprílová kola áèka Jiøího.
Básnièky autora recitují moravskokrumlovské dìti - pro I. st. Z
 V týdnu od 25.3. - 28.3. - sleva Internetu o 50 % pro ètenáøe MìK.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 27.2. ve 14.00 hod. - Rallye sprint v klubu Pokolák. Poèítaèová
soutì pro milovníky automobilových závodù. Pøijïte zajet nejrychlejí èas a vyhrát pohár pro vítìze.
 11.3. v 17.00 hod. - Vaøení z netradièních potravin. Vhodné pro
vegetariány a vechny, kdo si chtìjí zpestøit svùj jídelníèek. Nutné
nahlásit se pøedem na tel.: 515 322 770. Cena: 70 Kè.
 Co je u nás nového. DDM spoleènì se starostou Moravského
Krumlova B. Pitlachem vyhlaují výtvarnou soutì pro 10-ti leté dìti.
Nakreslete nebo namalujte na formát A4, co se v naem mìstì zmìnilo za posledních 10 let. Vítìzná práce bude zaslána do celostátního
kola. Podrobné informace dostanete na DDM.
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

 1. a 2.3. - Stíny svìta aneb Dny pro lidská práva a ivotní
prostøedí. Promítání snímkù z filmových festivalù Ekofilm a Jeden
svìt. Poøádá Miroslavské sdruení aktivních - MIROSA a mìsto
Miroslav. Sál MÚ Miroslav. Vstupné dobrovolné.
 7.3. ve 20.00 hod. - III. reprezentaèní hasièský ples. Módní
pøehlídka modelingové agentury Moniky ídkové (modelové kolekce
od veèerních toalet a po spodní prádlo). Veèerem bude provázet moderátorka árka Tomanová. K tanci a poslechu hrají dechová hudba
Moravìnka se sólisty Jokou mukaøem a Jiøím Helánem a country
kapela Zelenáèi. Vystoupení budou proloena humornými historkami
strýce Cyrila. iroká nabídka vín, bohaté obèerstvení a tombola.

Soutì ve tøech vìkových kategoriích doplnily pìvecké sbory
obou Základních kol a taneèní soubor lidových tancù ze Z
Kláterní. K prasknutí zaplnìný sál potleskem a jásotem mohutnì povzbuzoval vechny soutìící, i kdy jejich výkon èasto
kazily nefungující mikrofony. Po dvouhodinovém maratonu
následoval koncert skupiny Nakrk, který èást publika úspìnì
roztanèil. (Pro kluky z NAKRKu jen malé vysvìtlení: jestli
Argema pøezpívala písnièku pinavý záda, pak vìzte, e není
jejich pùvodní. Tímto úasným songem se mùe pochlubit
jen legendární kapela Jasná Páka (pozdìji Hudba Praha). Rok
95´ jako rok vzniku také nebude tím pravým, tato píseò je o pár
let starí.
/Text a foto: abé/

Policie Èeské republiky upozoròuje

øidièe vozidel, e v obci Lechovice (na hlavní trase Znojmo Brno), dochází na parkovitích pøed restauraèními a ubytovacími
zaøízeními ke vloupání do motorových vozidel a krádeím
uvnitø zanechaných vìcí. ádáme øidièe, aby nenechávali
v automobilech vìci na sedadlech a vdy se pøesvìdèili, zda
øádnì zajistili vozidlo. V pøípadì, e zjistíte informace
k pachatelùm trestné èinnosti nebo tøeba jen pojmete podezøení
pøi pohybu podezøelých osob, sdìlte to, prosím, na linku 158,
nebo pøímo na telefonní èíslo Obvodního oddìlení Policie
Èeské republiky Prosimìøice - tel.: 515 271 133.
/pol/

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

Pøipravujeme:  14.3. ve 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinami
Revolt, Lusy, Spirith. Na programu je køest dalího CD skupiny
Spirith. Hostování rockové legendy Georgiho "Dove" Entcheva.
Vstupné: 70 Kè.  16.3. v 18.30 hod. - Musicalmania. Procházka
svìtovými muzikály. Ukázky z muzikálù Zorba, Evita, Bídníci,
Pomáda, Jesus Christ Su-perstar, Fantom opery, Koèky, Vlasy, West
side story. Vstupné: 70 Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 24.2. v 18.00 hod. - O Islandu. Pøednáka fotografa Jana Suchardy.
Galerie Kníecí dùm. Poøádá MìKS a Gymnázium. Vstupné: 20 Kè.
 25.-27.2. - Stíny svìta aneb Dny pro lidská práva a ivotní
prostøedí. Promítání snímkù z filmových festivalù Ekofilm a Jeden
svìt. Poøádá o.s. Alma Dobelice a MìKS. Sál MìKS ul. Bøízová.
Pøipravujeme:  10.3. v 19.00 hod. - Koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory. Kinosál MK. Vstupné: 150 a 180 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 25.2. v 18.00 hodin. - pøednáka Povídání o Èínì s paní Procházkovou. Ve velkém sále Besedního domu. Vstupné: èlenové KÈT
15 Kè, neèlenové 20 Kè. Bude doplnìno obrázky. Pozvìte i známé.
 5.3. - Exkurze do rekonstruovaného paláce lechtièen v Brnì. Sraz
pøed vchodem na Kobliné ulici v Brnì. Vede p.Flíèek.
 9.3. - Pøedjaøí pod Pálavou. Odjezd vlakem z Ivanèic v 7.50, z Brna
v 8.51 do Vranovic, pak pìky k soutoku Svratky a Jihlavy - Strachotín
(obìd) - Popice. Návrat v 17.57. Chùze 15 km. Zájemci se ohlásí vedoucímu akce p. Flíèkovi do 6.3. na tel.: 546 452 788.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 26.2. v 17.00

 515 322 618

FIMFÁRUM JANA WERICHA
Pásmo èeských loutkových filmù

 so 1.3. v 19.30
DNES NEUMÍREJ
 ne 2.3. v 17.00 a 19.00 Bondovka USA, titulky
 stø 5.3. v 19.30

BRAK
Èeská èerná komedie

 so 8.3. v 19.30
QUO VADIS
 ne 9.3. v 16.30 a 19.30 Histor. film USA a Polska, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 26.2. v 17.00

PLANETA POKLADÙ
Sci-fi film, titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena. Dalí programy na bøezen
v den uzávìrky Zrcadla nebyly známy.

Futsalová asociace Brno - venkov informuje:
 Pøijmeme zájemce o placeného rozhodèího futsalu pro roèník
2003 - 2004. Praxe z velkého fotbalu nebo futsalu vítána, není vak
podmínkou. Oblast náboru okr. Brno - venkov i sousedící okresy.
Zaèáteèníky prokolíme. Blií informace u vedoucího rozhodèích,
pana Køípala na tel. èísle: 607 891 417.
 Zájemci o okresní soutì Brno - venkova ve futsale pro roèník
2003 - 2004 z oblasti Brno - venkov a sousedících okresù, kteøí nemají
futsalovou soutì, se mohou pøihlásit u vedoucího I. tøídy OP, pana
Otruby na tel. èísle: 604 146 324.

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.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 3. - 7. 3. - JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH I V DDM
Na vechny aktivity o prázdninách je nutné se nahlásit pøedem v DDM.
 1. - 8. 3. - Zimní pobyt pro dìti i rodièe. Proijte s námi jarní prázdniny
v Kunèicích v Jeseníkách, poplatek: dìti 2.600 Kè, dospìlí 2.850 Kè.
 3.3. v 10.00 hod. - Hry v pøírodì. V pøípadì nepøíznivého poèasí
jiné aktivity v DDM. Sraz u DDM, poplatek: 10 Kè.
 4.3. v 8.30 hod. - Vodní soutìení v Hrotovicích. Pro dìti i rodièe
s dìtmi, pedagogický dozor zajitìn. Odjezd od DDM, poplatek: 100 Kè.
 5.3. v 10.00 hod. - Tvoøivé dopoledne. Batika, malování na plátno.
Poplatek: 10 Kè + materiál. S sebou: pracovní odìv, triko na batiku.
 6.3. v 9.00 hod. - Bruslení u Olympie v Brnì. Pro dìti i rodièe
s dìtmi, pedagogický dozor zajitìn. Odjezd od DDM, poplatek:
10 Kè. S sebou: brusle, svaèina, pití.
 7.3. v 10.00 hod. - Víceboj dvojic. Soupeøení dvojic v míèových
disciplínách - florbal, nohejbal, ... Sraz v Orlovnì, poplatek: 30 Kè.

Stíny svìta opìt na Znojemsku

XXVe dnech 25. února - 2. bøezna probìhne na Znojemsku
2. roèník filmového festivalu dokumentárních snímkù Stíny svìta.
Snímky, vypovídající o drsných stránkách souèasného svìta, ale
souèasnì nabízející i alternativu, opìt zapùjèil archív spoleènosti
Èlovìk v tísni a Ministerstvo ivotního prostøedí z filmových festivalù
Jeden svìt a Ekofilm. Pro velký úspìch prvního roèníku festivalu se
Miroslavské sdruení aktivních - MIROSA a o.s. ALMA Dobelice
rozhodli v zapoèaté tradici pokraèovat. Festival zaèíná v úterý 25.
února v Moravském Krumlovì v sále MìKS a ukonèen bude v nedìli
2. bøezna v Kinosále MÚ v Miroslavi. Souèástí akce bude také ochutnávka výrobkù zdravé výivy, beseda se èleny mezinárodní organizace
La Strada na téma Obchod s bílým masem èi výstava fotografií
Amnesty International Muèení en. Vstupné dobrovolné!
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
Moravský Krumlov, sál MìKS, ul. Bøízová
25.2. 15.00 - 16.45 blok ivotní prostøedí a technologie
17.00 - 19.00 blok Ochrana pøírody
od 19.20
Filmy na pøání
26.2. 15.00 - 19.00 blok ivotní styl a kulturní dìdictví
od 19.20
Filmy na pøání
27.2. 15.00 - 17.00 To nejlepí z festivalu Jeden svìt
17.00 - 17.30 Ochutnávka výrobkù zdravé výivy
17.30 - 19.00 To nejlepí z festivalu Ekofilm
Miroslav, kinosál MÚ Miroslav
1.3. 14.00 - 16.05 blok ivotní prostøedí
16.15 - 19.35 blok My a oni
2.3. 14.00 - 16.45 blok enským hlasem
17.00 - 18.00 beseda Obchod s bílým masem
18.00 - 20.00 blok Globalizace
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AC Moravský Krumlov - líheò pièkových atletù

Trojskokanka árka Kapárková s nejlepími dìtmi z AC Moravský Krumlov. Zleva: Radka Marková, Martina
Weisserová a David Nedoma.
Foto: Zuzana Marková

XXAtletický klub Moravský
Krumlov byl zaloen v roce
1993 a v souèasné dobì se
pod vedením Zuzany Markové
vìnuje patnácti nadìjným
juniorùm. Jedním z nich je jed-

nadvacetiletý Libor Kohoutek,
který za klub bìhá ji estým
rokem. Zaèal osmistovkou,
ale pøeel k velmi nároèné
trati na tøi kilometry pøes
pøekáky. Loni skonèil na

ètvrtém místì na mistroství ÈR
do 22 let s èasem 9,26 minut,
co je desátý nejlepí výsledek v kategorii muù. Tímto
výkonem se dostal do nominace na mezinárodní utkání,

kde bìel hladkou trojku
za 8,41 minut. S tímto èasem
o témìø pìtadvacet vteøin
lepím, ne jeho dosavadní
osobní rekord, skonèil ètvrtý,
hned za trojicí Polákù. Kromì
dalích významných úspìchù
získal bronz na akademickém
mistrovství ÈR a støíbro na
mistrovství Moravy na dráze.
Díky tìmto výkonùm se dostal
do centra talentované mládee
a irí reprezentace juniorù.
XXPrvního bøezna ho èeká
halové mistrovství Èeské republiky. A protoe praská hala
na Stromovce byla bìhem
loòských záplav zalita a
po støechu, bude mistrovství
v Bratislavì. Pátého dubna se
Libor pøedstaví domácím.
Získali jsme toti poøadateství mistrovství Moravy
a Slezska v pøespolním bìhu,
které se pobìí v okolí Moravského Krumlova., øíká
trenérka Zuzana Marková.
XXDrme palce, a vyjde
poèasí a pøijïme povzbudit
nejen Libora Kohoutka, ale
vechny mladé atlety. /abé/

Dìtský diskokarneval
v Olbramovicích
XXKdo se pøiel v sobotu
podívat, nelitoval...
Nelitoval èeho? No pøece
pohledu na nae nejmení
ratolesti pøevleèené za princezny, nevìsty, zvíøátka,
vodníky, èernoknìníky,
kovboje, ...

vice. I pøes nepøíznivé
poèasí vichni váili cestu a
sál zcela zaplnili. Poøadatelé
byli pøekvapeni velkou
úèastí dìtí, rodièù i prarodièù. Nechybìlo ani bohaté
obèerstvení pro dìti i dospìlé a samozøejmì i tombola.

XXObecní Zastupitelstvo
v Olbramovicích uspoøádalo
v sobotu 15. února DISKOKARNEVAL pro vechny
dìti. Stalo se ji tradicí, e
tento dìtský karneval se
konal v sále Agry Olbramo-

XXS uvádìním karnevalu a
organizováním soutìivých
her pro dìti si dobøe poradily Ivona Svobodová, Veronika Váanová a Michaela
imoníková.
Ladislav Ruibar

Foto: DDM

ZRCADLO
.

kolách nedávno zahájili druhé pololetí, plesová sezóna je

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

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

Komerèní inzerce
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Stavební
míchaèku funkèní a zachovalou.
Tel./záznamník: 547 352 287.
 Rakouská firma Erfolg Management hledá aktivní spolupracovníky pro Èechy, Slovensko
a Polsko. Tel.: 608 354 550.
 Èitìní osobních a nákladních
vozidel, kobercù a èalounìného
nábytku. Ivanèice - Ivacar. Tel.:
737 713 696.

Koupím

 byt drustevní nebo cihlový
byt 2+1 v MK. Ihned Tel.: 603
841 167, 515 323 912
 RD mení, pøípadnì zbor do
30 km od Brna, jinì a jihozápadnì. Tel.: 547 352 287.
 restituèní nárok podle par.
11, 229/91 Sb. v k.ú. Miroslav.
Tel.: 603 549 659.
 motor 0,75 kW - 1.1 kW, 930
ot. - 1415 ot.; 2 ks komplet kola,
zimní vzorek na kodu Favorit
r.v. 94. Tel.: 737 884 165.
 pøívìsný vozík za osobní
automobil. Tel.: 732 462 829.
 Sbìratel koupí ve o starých
motocyklech do roku 1945.
Napø. jakékoli náhradní díly,
platné doklady (OTP, TP), staré
èasopisy, plechovky od oleje,
rekl. Smaltové cedule a jiné.
Moná i výmìna za jiný sbìratelský model. Dìkuji za nabídky. Tel.: 723 013 578.
 Sbírku pot. známek, dopisy
a pohlednice ÈSR z 1918- 1945,
10- blokù známek ÈSR - 19511968, sbírku známek Nìmecka
do r. 1945. Nabídnìte i jiné filat.
zajímavosti. Tel.: 546 423 704.
 èasopisy Amatérské rádio,
roèník 1996 è.8 - 12; èasopis
Praktická elektronika è. 1-5.
Tel.: 546 451 874.
 vyorávaè brambor neený, tzv.
èert. Tel.: 736 289 282.

Prodám

Foto: autor

Divoké odpoledne na Divokém západì
/Moravský Krumlov/
XXJe období masopustu, ve

Øádková inzerce

v plném proudu a na Moravì
zaèíná chøipková epidemie.
e tyto vìci spolu nesouvisí?
XXKadým rokem v tomto
období poøádá Dùm dìtí a
mládee dìtský makarní
karneval. Je to dlouhodobá
tradice. Letos jsme ji naplnili
v nedìli 16. února, kdy v sále
hotelu Epopej probìhl rej nejrùznìjích nápaditých masek.
Na parketu se sely dìti od tøí
let doprovázené rodièi i prarodièi spoleènì s 16-ti letými.
Ti starí pøili sice bez masky,
ale chu zatanèit si, zasoutìit
a pobavit se mìli vichni stejnou. Aby ne, vdy jim k tanci hrála studentská skupina
NAKRK, která má stále více
pøíznivcù, fandù i fanynek. A
hrála výbornì!
XXOdpoledne bylo trochu
divoèejí. Rytmy rocku støídalo country a hudbu zase støídaly soutìe. Celý karneval se
nesl v duchu westernu a tomu
odpovídala výzdoba i soutìe

pro dìti. Nejdøíve si zkusily
zasáhnout bizona, který vypadal jako ivý, potom vyzkouely indiánské plíení a nakonec se pokusily vyskoèit na
konì. Samozøejmì nebyl ivý
a navíc to vlastnì byla koza.
Kadý soutìící dostal za snahu drobnou sladkost.
XXProgram oivila vystoupení
èlenù kroukù Basic Aerobic,
Junior Aerobic, Disco klub
a Esperance, která sklidila
mohutný potlesk vech pøítomných divákù. Díky sponzorùm byla bohatá tombola a kdo
si neodnesl výhru, dostal pøi
vstupu sladkou cenu útìchy.
XXMasopust se pomalu chýlí
ke konci, stejnì jako plesová
sezóna, ve kolách se naplno
uèí a chøipky dosáhly vrcholu.
Letoní dìtský makarní karneval poøádaný DDM v Moravském Krumlovì skonèil.
Kdo jste ho zmekal, pøijïte
pøítí rok ve stejnou dobu.
Ing. Yvona áková, DDM M. Krumlov

 RD 4+1 v Ivanèicích, koupelna, 2x WC, vodovod, el., ústø.
topení na plyn, èásteènì podsklepený, velká zahrada, po celkové
rekonstrukci.
Ihned
volný
k bydlení. Dohoda moná. Tel.:
515 323 912, 603 841 167.
 RD v Petrovicích u MK, è. 86:
byt 3+1, pøísluenství, prùjezd,
dvùr, zahrada, celková plocha
1479 m2, z toho zastavìná 265 m2,
za úøední odhad. Monost okamitého bydlení. Tel.: 519 424 129.
 pozemek v Oslavanech, ul.
Letkovská. Mono i po èástech
na zahrádky. Cena dohodou.
Tel.: 608 456 273.
 koda 110R, nepojízdný, cena
5.000 Kè. Tel.: 608 462 785.
 Ford Sierra 2.0, 5 dv., r.v. 86,
nehavar.., pojízdný. Bez SPZ.
Cena3.000 Kè, moná sleva.
Tel.: 608 813 809.
 Renault 5TL tøídveøový
za 10.000 Kè. Drobné opravy
nutné. Tel.: 608 462 785.
 trabant 601 limuzína, málo
pouívaný, pneu 4x nové due,
cena 6.000 Kè; starí rádio Largo za 500 Kè. Tel.: 546 421 685.
 moto ÈZ 125 sport, typ 473,
r.v. 1968, TP, OT, TK do záøí
2004, zachovalá, za 7 000 Kè.
Tel.: 723 013 578.
 traktor RS 09 za 23.000 Kè.
Tel.: 776 556 096.
 traktor RS 09 za 30.000 Kè.
Tel.: 7376 786 713.
 motor el. 7,5 kw 2800 ot., levnì,
dohodou. Tel.: 515 337 016.
 AKU 44 AH, stø. okno, dig.
Autorádio, pruiny WV golf
nové, ve levnì. Tel.: 724 246 387.
 lis na papír tovární výroby.
Tel.: 777 070 749.

 míchaèku stav. 100 l, 380 V,
vyklápìní na obì strany; 6 ks
stavební kozy vysouvací; 8m2
èerný kabøinec 20x10 cm; 8 ks
sudù á 200 l od vápna; stroj na
výrobu tvárnic 45x30x22,5 cm.
Tel.: 737 884 165.
 kovový vál se sedaèkou
k Teøe - Vari. Tel.: 515 336 601.
 elezobetonové pøeklady
150/15/15 - 6 ks á 150 Kè, 180/
15/15 - 1 ks á 180 Kè. I jednotlivì. Tel.: 737 858 577.
 kvalitní dobøe vyschlé døevo
z rùzných druhù stromù, vhodné
na soustruení. Cena dohodou.
Tel.: 737 311 310.
 euro palety. Tel.: 777 070 749.
 døevìná dvojitì prosklená
okna s horní ventilací o rozmìrech 8x110x170 cm - 17 ks po
100 Kè/kus. Vhodné na stavbu
skleníkù apod. Tel.: 606 706 168.
 okna a vchodové dveøe v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
605 983 630.
 lednièku zachovalou s mrazákem Calex, v. - 140 cm, cena
1.000 Kè. Tel.: 546 421 685.
 mrazák 240 l, 10 let starý,
4.000 Kè. Nedorost Miroslav,
Pod Hradbami 183, MK. Jsem
doma celý den.
 sporák Elektrolux, 4 plotny,
peèící trouba, gril, trouba na suení ovoce, rozmìry: d - 60cm,
-70cm, v-85 cm, cena dohodou.
Tel.: 546 437 149, po 19. hod..
 PC Pentium II, 16MB RAM,
15 GB HDD, CD ROM Sanyo 8x,
grafic. karta Riva, zvuková karta,
rádiokarta + externí anténa, faxmodem, tøítlaèít. my, klávesnice. Vèetnì 15 monitoru SVGA
a softwaru. Cena 13.000 Kè, pøi
rychlém jednání jistá sleva. Jen
SMS na 608 252 541.
 sportovní koèár zn. Osann
ve výborném stavu. Moderní
typ. Polohovací, pøeklápìcí
øidítka. Cena 4.000 Kè. Tel.:
776 562 742.
 gauè dìtský rozkládací, pravým bokem vytahovací, 2 madrace, velké opìradlo, 2 malá opìradla, rozmìry v celku: d-124 cm,
-72 cm; peøináè - jako nový,
cena 650 Kè. Tel.: 546 451 728.
 nábytek zahradní pro dìti od
5 let. Dvì idle, lavice a stùl. Jak
na zahradu, tak do dìt. pokoje.
Foto zalu. Vyrobeno na zakázku.
Pøírod. smrk, nové. Cena 1.500
Kè.Tel.: 604 472 300.
 vyorávaè brambor koòský.
Tel.: 736 289 282.
 velikonoèní hrkaè, jako
trakaø; cep 100 let starý, levnì.
Tel.: 515 336 601.
 kartièky hokejistù, 1750 ks
vèetnì obalù. Cena dohodou.
Tel.: 728 581 772, po 16. hod..
 sádlo ekologické domácí
vepøové. Tel.: 607 880 903.
 brambory krmné Tel.: 515
334 039.

Rùzné

 Hledám práci domù. Jsem
na mateøské dovolené. Opisování textu, nadepisování obálek,
atd. Prosím nabídnìte. Tel.:
605 720 359.
 Obyèejný kluk z vesnice 29/
170, romantik, kutil a muzikant
hledá pohodovou dívku s upøímným srdcem touícím po lásce
a porozumnìní. Okolí MK. Tel.:
606 580 773.
 Svobodný obyèejný kluk, 30
let, hledá k seznámení svobodnou obyèejnou dívku do 30 let
k trávení hezkých chvil. Ivanèice.
Tel.: 608 157 175.
 Nabízím zdarma vìtí mnoství kamene rùzných velikostí.
Tel.: 602 839 684 - Ivanèice.
 Zábavová rocková kapela
hledá kytaristu. Tel.: 723 047 513.
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