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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Toto èíslo vylo 7. bøezna 2003

Zámek zùstal na ocet
XVeøejná draba krumlovského zámku ádné nové výsledky
nepøinesla. Oèekávaný zástup vkusnì odìných pozlacených hochù vystupujících ze svých bavorákù a po
výzvì své ochranky se nekonal. Místo toho se pøed radnicí
seøadil houf ponìkud skromnìji vyhlíejících novináøù. Ti
s velkým zájmem sledovali jediného hlavního aktéra tohoto pøedstavení, který sloil do rukou licitátora milion
a èekal na oznámení vyvolávací ceny. Ani tøetí výzva jej
nepøimìla zvednout ruku a ukonèit tak nìkolikaleté trápení
s horkým bramborem v podobì chátrajícího krumlovského zámku. Více na stranì 2.
/mape/

Snad se Rakousko
nenakazí
Ji pomìrnì dlouhou dobu jsme ze vech moných médií
informováni o krizi okolo Iráku. Stále se vedou debaty
o tom jestli válku ano, nebo ne. Zda by byla oprávnìná atd..
A aby to bylo zajímavìjí pro obèana vystraeného hrozbou
války, tak se k tomuto tématu pomalu, ale jistì, pøidává
jetì sílící krize mezi USA a KLDR. Kdy pøihlédnu
ke vem informacím, které má prùmìrný a vnímavý obèan
k dispozici, napadají mne mylenky zcela související
s naím regionem a zdánlivì nesouvisející s uvedenými
tématy. V denním tisku jsem se doèetl, e si vláda rakouské
spolkové zemì Horní Rakousy nechává vypracovat právní
expertizu. Tématem má být vstup ÈR do EU v souvislosti
s jadernou elektrárnou Temelín. Rakuané tak chtìjí zjistit,
jak moc nám budou schopni mluvit do provozu JETE
s odvoláním na mezinárodní právo. Kdy pøemýlím nad
tím, co vechno nám u Rakuané pøedvedli, musím se ptát.
Co bude, a nedej boe Rakuané zjistí, e ani tak nic
nezmùou a nae jaderné elektrárny budou fungovat i
nadále? Komisí a inspekcí, které mìly za úkol dokázat, e
nae jaderky jsou patné, bylo u víc ne dost. Vechny
jsme pøestály a pøesto Rakuané proti nám stále vymýlí
nové a nové zpùsoby nátlakù a zastraování. Aby pak
náhodou nezaèali pøemýlet o preventivním úderu proti ÈR
s odùvodnìním, e u nás jsou dvì nebezpeèné elektrárny
a ty pøece pro Rakousko pøedstavují konkrétní hrozbu. A e
to z pohledu mezinárodního práva není moné? Ale prosím
Vás, tak se podívejte kolem sebe. Myslíte, e je to ílené?
No nevím, kdy tak ètu denní tisk a vidím, jak velmoci
tohoto svìta okázale pøedvádìjí, e si mohou dìlat, co chtìjí
i bez pádných a pøesvìdèivých dùkazù, pokud nebude
nìkdo poslouchat a dìlat, co samy dovolí. Co kdy se
Rakuané od nich nakazí. Tak jen doufejme, e Rakousko
pøi své kampani nenajde spojence napøíklad v USA nebo
ve Velké Británii. Snad nám budou vichni vìøit, e
jaderky nejsou hrozbou a e jaderný odpad neprodáváme
teroristùm.
Paa

Ohroují nás nástrahy pro kodnou ?
XX/Suchohrdly u Miroslavi/
Nedìlní procházka po okolí
Suchohrdel se stala pro paní
Tichou, majitelku drobného
jezevèíka, noèní mùrou. Pøi
návratu domù, na hranici suchohrdelského a naimìøického
katastru, pes probìhl podél
stromoøadí a krátce poté se
zaèal slintat, zmítal se v
køeèích a odmítal jít. Ji tyto
pøíznaky naznaèovaly silnou
otravu, co konstatoval i dr.
Borkovec ve znojemské veterinární ordinaci, kam majitelka psa pro tìké problémy
s dýcháním pøevezla.
XXTo, e se jedná o prudký
jed, potvrdil otøesný pohled
na uhynulé kuny a liku v okolí vìtrolamu. Jednatel místní
honební spoleènosti Milan
Zelenák odmítal skuteènost,
e by pokládali otrávené návnady a proto paní Tichá oslovila
jednatele i naimìøických myslivcù pana Kroupu. Jeho silnì
arogantní jednání a dostateèné mnoství indicií vedlo
paní Tichou k podání oznámení na neznámého pachatele
pro podezøení ze spáchání

Otrávená lika, jedno z mnoha zvíøat, které podlehlo jedu karbofuranu.

trestného èinu u policie ÈR
v Moravském Krumlovì.
XXPitva na Vysoké kole veterinární v Brnì, kam paní
Tichá otráveného jezevèíka
odvezla, pøinesla první výsledky. Pøíli vysoká cena

O lékaøské slubì
bylo rozhodnuto
XXNepøíjemnou situaci kolem financování a existence
lékaøských pohotovostí se podaøilo minulý pátek vyøeit. Na
poradì starostù povìøených obcí Jihomoravského kraje u místohejtmana mída v Brnì se nalo øeení. Témìø jednohlasnì
starostové rozhodli o redukci stanic LSPP na území
Jihomoravského kraje a zpùsobu financování tìch zbývajících.
Podle novì schváleného modelu bude v kraji ètrnáct základen
lékaøských pohotovostí. Z tohoto øetìzce, který bude mít
monost èerpat finance pøímo z kraje, odpadl Moravský
Krumlov a Rosice. Ivanèice budou zajiovat lékaøskou slubu
první pomoci s penìzi od kraje v souèasném rozsahu. Pokud
bude chtít kupøíkladu Moravský Krumlov svou pohotovost
zachovat, bude její provoz muset zaplatit krumlovská radnice.
O této monosti se nyní na krumlovské radnici vedou jednání.
XXPoèet LSPP, jejich pùsobnost i forma financování je vak
doèasná. Od ledna pøítího roku se transformuje do jednotného
systému zdravotní záchranné sluby, která bude centrálnì
øízena a placena krajem. Souèástí komplexní péèe bude jak
rychlá záchranná sluba, tak pohotovostní lékaøi.
/mape/

s.r.o., Ivanèice

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

upøesòující zkouky na veterinární toxikologii vak dalí
soukromé etøení zastavila.
XXS jistotou pøíèiny úhynu
psa a dalími mrtvými kunami ve vìtrolamu byli osloveni
pracovníci hygienické i veterinární stanice ve Znojmì.
Laboratorní technik zajitìné
vzorky uhynulých zvíøat zaslal na expertízu do Státního veterinárního ústavu v Jihlavì.
Po týdnu jsou známy výsledky a nejsou nijak veselé. Ve
zcela znièených vnitønostech
zvíøat byly nalezeny zbytky
volnì dostupných insekticidù.
Úèinnou látkou tìchto postøikových pøípravkù byl karbofuran. Pro laiky na vysvìtlenou: tato látka je prudce
jedovatá, usmrcuje hmyz jako
dotykový, poerový a dýchací
jed. Je smrtelnì jedovatá
nejen pro pùdní kùdce jako
jsou napøíklad drátovci, mice
a háïátka, ale v jistém
mnoství spolehlivì usmrtí
hlodavce, savce i ryby. Pro
èlovìka je tato látka také
velmi nebezpeèná a vdech-

nutí, èi poití mùe po tìkých bolestech skonèit køeèemi, komatem i smrtí.
XXPøítomnost jedù byla tedy
prokázána. Policie ÈR pøípad
nadále etøí a prostøednictvím
její tiskové mluvèí jsme zatím
blií informace nezískali.
Víme jen, e tento trestný èin
je klasifikován jako pokozování cizí vìci. Jene nyní to
není pøípad pouze paní Tiché,
která díky jedu pøila o psa.
Lokalita je zaøazena do druhého pásma ochrany vodního
zdroje a mohlo by kromì
otravy vodních organismù
dojít ke kontaminaci vodních
zdrojù a povrchových vod.
Zákonu odporující vyhlazování kodné mùe zcela reálnì ohrozit i dìti, které si zde
pøi vycházkách hrají.
XXDoufejme proto, e orgány
èinné v tomto trestním øízení
vezmou na zøetel hrozící
nebezpeèí a pøeklasifikují celý
pøípad jako jednu z forem
závaného obecného ohroení
a povedou pak etøení o to
dùraznìji a rychleji. /mape/

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

NEJVÌTÍ VÝROBCE VÁM PØINÁÍ NEJLEPÍ CENY
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Za odpad zaplatíme stejnì

XX/Moravský Krumlov/ Zastupitelé 10. února na druhém
zasedání Zastupitelstva mìsta stanovili výi poplatku za shromaïování, sbìr, pøepravu, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù. Výe poplatkù vychází ze zákona a
z finanèního rozboru Technické a zahradní správy mìsta.
Poplatky jsou stejnì vysoké jako loni, to znamená dìti do tøí let
250 Kè a ostatní osoby 340 Kè, za pøedpokladu, e mají
v Moravském Krumlovì trvalý pobyt nebo stavbu urèenou
k individuální rekreaci. Obèané mohou tento poplatek hradit
na pokladnì mìstského úøadu nebo zpùsobem, jakým jej
hradili loni, a to nejpozdìji do 30. èervna.
/mape/

Vlajka Tibetu opìt na radnici

XXBlíí se 10. bøezen a s ním ji kadoroènì celosvìtová akce
Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovinì 90. let v západní
Evropì jako pøipomínka násilnì potlaèeného tibetského povstání proti èínské okupaci v roce 1959. V roce 1996 se pøipojují první ètyøi mìsta Èeské republiky, minulý rok ji vlajku
vyvìsilo 130 mìstských radnic. Miroslav se k nim ji druhým
rokem pøipojuje. Souèasná situace v Tibetu je kritická.
Kampaò èínských úøadù nazvaná tvrdý úder a s ní spojené
pøevýchovné akce z let 1996 - 2000 stále jetì pøetrvávají,
i kdy jen v mením rozsahu. Po útìku Jeho Svátosti karmapy
z Tibetu do indického exilu byla kampaò rozíøena i na obyèejné
lidi ijící mimo klátery. Mnoha politickým vìznùm byly prodloueny tresty nebo ztíeny vìzeòské podmínky. Nadále je
zadrován druhý nejvyí duchovní pøedstavitel Tibetu
panèhenlama Gendün Èhökji Òima, nejmladí vìzeò svìdomí
na svìtì. I teroristické útoky na New York v záøí 2001 se èínské
úøady snaí vyuít ve svùj prospìch tím, e reimu nepohodlné
osoby zaèaly oznaèovat za teroristy. Takto oznaèují muslimské
Ujgury, kteøí se podobnì jako Tibeané snaí zachovat svoji
národní identitu. Je jen otázkou èasu, kdy èínské úøady takto
zaènou oznaèovat i tibetské mnichy a mniky, kteøí bojují za
práva svého národa a náboenství výluènì nenásilnou formou.
Irena umpelová

Úøedníci vìdí, jak se chovat

XXDokonalý návod ke slunému chování a jednání dává úøedníkùm tzv. Kodex etiky zamìstnancù ve veøejné správì.
Naopak veøejnost informuje o chování, jaké jsou oprávnìni od
zamìstnancù úøadu poadovat. Výkon veøejné správy je slubou veøejnosti a úøedníci by ji mìli vykonávat na vysoké
odborné úrovni, kterou by si mìli studiem prùbìnì prohlubovat.
Úøedník by nemìl pøipustit, aby dolo ke støetu jeho soukromých zájmù s jeho postavením jako zamìstnance ve veøejné správì. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro
nìj, jeho rodinu i partnery v podnikání. Zamìstnanec by také
mìl pøi výkonu veøejné správy vystupovat politicky nestranným zpùsobem a jednat tak, aby nemohla být naruena dùvìra
obèanù v jeho schopnost nestrannì vykonávat své sluební
povinnosti. Kodex pamatuje i na situace, kdy je zamìstnanci
úøadu nabízen úplatek, èi jiné výhody plynoucí z jeho
postavení, kdy je ádán, aby jednal v rozporu se zákony
a doporuèuje, jak se zachovat. Zda se zachová správnì, to je u
opravdu otázkou osobní etiky.
/mape/

Vítá Vás nový

HOTEL PRINC

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

Tøicet milionù za zámek nikdo nedal
XX/Moravský Krumlov/
Velmi rychle a bez výsledku
skonèila minulé úterý veøejná
draba zámku v Moravském
Krumlovì. Nalo se i nìkolik
zájemcù, kteøí si jetì v
poslední chvíli pøed drabou
chtìli zámek prohlédnout,
údajnì byl výjimeènì otevøený, ale postávající zájemci
neuspìli. Draba, svým zpùsobem jako senzace, pøilákala
na radnici i nìkolik divákù.
Vìtinu z nich spolehlivì
odradilo stokorunové vstupné.
XXDraebníkem byl soukromý subjekt tìpán Bláha
ze tìpánovic, navrhovatelem
Jaroslav Panoch - správce konkursní podstaty úpadce spoleènosti ZMK a. s.. Aukce
byla dobrovolná laicky øeèeno
proto, e se provinilec a vlastník takovému kroku nebrání.
XXKdo uèiní podání stejné
nebo vyí, ne je tøicet milionù korun èeských?" Celkem
tøikrát volal licitátor Marek
Antonín smìrem k jedinému
mlèícímu zájemci o krumlovský zámek a pak úderem
døevìného kladívka drabu
ukonèil. Draba by se mohla
opakovat ji za deset dní, ale
tak rychlý postup se v pøípadì
krumlovského zámku neèeká.
XXTakzvanì Dobrovolná
veøejná draba poøádaná na

foto: mape

mìstském úøadì v Moravském Krumlovì mìla uspokojit vìøitele, kterými zùstávají
Potovní banka a.s. Praha
(poboèka Èeské Budìjovice)
a Finanèní úøad v Moravském
Krumlovì. Znalecký posudek
oceòující zámek na uvedených 30 milionù korun je
z roku 2002. Pro úèast v drabì
byla stanovena draební jistota ve výi jednoho milionu
korun èeských a minimální
pøíhoz stotisícový. Pokud by
byl objekt vydraen, pøesáhne

Bylo, nebylo, a je

Znám jednu malou osadu severnì od Brna. Problém s nezamìstnaností. V regionu zrueno témìø ve, co lidem dávalo práci.
Mladí jezdí do Brna. Ráno tam, veèer zpìt. Do vísky jezdí autobus 2x dennì. Pøesto ves vypadá pìknì, uèesanì. Dùvod: ikovná
pøedstavená domluvená s ÚP. Peníze, které dostanou nezamìstnaní na podporu, se pøevedou na místní úøad. Tam trochu pøidají
a nìkolik nezamìstnaných pracuje na veøejnì prospìných pracích.
Upravují travnaté plochy, seèou trávu, vyèistí potùèek, øeou stromy, vybudují s pomocí obèanù høitì. Bìda lufákùm, kteøí svoji
nemovitost nemají v poøádku. Jsou jemnì upozornìni, e dìlají
vsi ostudu. A je jich tam dost. A pak, e to nejde. Jde, ale jde té
o to, mít o svou ves a lidi v ní ijící zájem.
Kva. Ivanèice

MUDr. Petra Kvaèová

hodnotu 500 tisíc korun a tak
èasová lhùta na uhrazení celé
èástky by byla tøi mìsíce.
XXJak ji z pøedchozího
vyplynulo, draební jistota
byla opravdu v jednom pøípadì sloena. Skládající soukromá osoba ji také získala
zpìt. Zájemce chtìl zùstat v
anonymitì a z jeho pohledu je
to pochopitelné. Co se mu
odehrávalo v hlavì, také ví
jedinì on sám. Jako jediný
zdánlivì nemá co ztratit a
pokud by pøece jen dolo na

Milion na sportovní areál

XX/Moravský Krumlov/ Zastupitelé mìsta na svém druhém
zasedání 10. února po dlouhé debatì a za úèasti hojného poètu
obèanù schválili poskytnutí investièního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta ve výi jednoho milionu korun na výstavbu víceúèelového høitì v mìstské èásti Rakice. Podmínkou pro
poskytnutí tìchto financí je uzavøení smlouvy mezi mìstem,
Jednotou Orel Rakice a TJ Rakice o majetkovém podílu
mìsta na sportoviti a podílu pøi jeho provozování. Na projekt
je mnoho názorù a pohledù, ale ty spoleèné by mìly vést
k vybudování sportovitì nejen pro obyvatele Rakic, ale
celého Moravského Krumlova. Návrh smlouvy, který je nyní
k projednání u vech zúèastnìných stran, bude pøed jejím uzavøením pøedloen Zastupitelstvu mìsta k posouzení a schválení. Teprve potom budou peníze k dispozici.
/mape/

Frantiek Èerný

psychiatrické ordinace

AUTO&PNEUSERVIS

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

vá vùz + nae sluby = vá styl, vae jistota

oznamuje otevøení privátní

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

PNEUSERVIS
Znojmo

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

NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY
DEMONTÁ  MONTÁ  PRODEJ  OPRAVY  LIKVIDACE
ULOENÍ VAICH ZIMNÍCH PNEU V NAEM SKLADU

SUPER CENA LETNÍCH PNEU od 980 Kè
Pracovní doba: Po - Pá
5.30 - 16.30 hodin
Sobota
6.00 - 14.00 hodin
 Tìíme se na Vai návtìvu 

sníení ceny pøed pøítí drabou, moná se takový postup
vyplatí. Jediný úèastník
draby prostì jen neuèinil
podání a takový zpùsob je
moný. Správce konkursní
podstaty pøednese výsledek
draby vìøitelskému výboru a
ten rozhodne, zda se bude
opakovat se stejnou cenou,
nebo se sníí a pøípadnì na
kolik. Dohoda mezi vìøitelským výborem a správcem
konkursní podstaty mùe
trvat i nìkolik mìsícù. /PeJ/

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

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

Barevný tisk
roziøujeme nae sluby o:

digitální tisk
a kopírování
tisk od jednoho kusu
tisk z Vámi dodaných dat
(formát dat je lépe konzultovat pøedem)
mono zasílat e-mailem
kontakt:
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281, fax: 515 322 722
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

 tisk do formátu A3+ (oøez na A3 na spadání)
 oboustranný tisk
 gramá papíru 90 a 200 g/m2
 tisk na hladký a matnì lesklý papír,
raené plátno a transparentní fólie

Èernobílý tisk

 tisk publikací od jednoho kusu
 kvalita a pouitá technologie se blíí
ofsetovému tisku

Velkoformátový tisk

 tisk ze souborù PLT,
ostatní formáty nutno konzultovat
 kapacita 480 formátù A0 za hodinu
 skládání 2 Kè za výkres
 kopie i na pauzovací papír a fólie
 skenování výkresù

OLDACRZ
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PØIJMEME REDAKTORA

Je nevkus neviditelný ?

Vyadujeme:
 zapálení pro danou profesi
 samostatnost a orientaci v regionu
Volejte pro více informací: 608 252 541

Zajímá nás Mariánská studánk a ?
XXPatrnì smìs ignorance a
bezohlednosti dovoluje zneèiovat moèùvkou jedno z oblíbených výletních míst v okolí
Moravského Krumlova. Zapáchající a vem známá tekutina
pøekonává potùèkem podél cesty vzdálenost asi 500 m od volného hnojitì poblí eleznièní
tratì. Terén se v okolí svauje
právì k zalesnìné roklince,
která je protékána potùèkem
a nachází se v ní tzv. Mariánská
studánka. Výletníkùm je toto
místo jistì známé, ovem degradováno právì tím, e potùèek je
pøímo sycen moèùvkou. Jistì,

svaité okolí napovídá, e voda
v potoku pochází pøedevím
prùsakem z okolních polí, ale
e by bylo dobré jej pøímo hnojit? Právì v tìchto dnech, kdy
se teplota vyhoupne nad bod
mrazu a slunce prohøeje povrch, zaèíná nevábná tekutina
proudit a zneèiovat prostøedí
potoka. Je jen snad otázkou
náhody, zda bude téci i v teplých obdobích roku, kdy se jistì
poèty návtìvníkù tohoto koutu
Moravského Krumlova zvýí.
Moná vám tento problém bude
pøipadat ponìkud malicherný,
ale vìzte, e z podobných

drobných ohleduplností k okolí
se formuje i ná celkový pøístup
ke krajinì. K té krajinì, která je
èlovìkem neustále zkouena a
zasluhuje si, abychom v ní hledali monosti jejího udritelného
rozvoje, který má koneènì pomoci i nám lidem. Pøinejmením
tím, e se budeme moci v krajinì rádi a volnì pohybovat bez
podobných nepøíjemných pøekvapení. Nakonec se nabízí
otázka odpovìdnosti: Který
úøad èi vlastník se chytí za
nos, abychom si ho nemuseli
pøed Mariánskou studánkou
zacpávat my?
M.tokinger

B A Z É N Y
ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

FÓLIOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ  PLASTOVÉ
VENKOVNÍ  VNITØNÍ  ZAPUTÌNÉ  NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE  SERVIS  ÚDRBA
KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUENSTVÍ

izolace proti vodì - elektromontáe - stavební práce
Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

KM Rest and Trading s. r. o.

foto mape:

XX/Moravský Krumlov/
Nìkdy by staèilo zbavit se
ohavných malièkostí, aby
i krumlovské námìstí mìlo
o kousek blí k estetické
dokonalosti. Jednodue umìt
je vidìt a nemít strach uklidit.
XXMístní i dojídìjící, vimìte si, jaká nádhera vás
vítá na autobusovém ostrùvku
pøed hotelem! Obludné monstrum ze eleza a vývìsních
skøínìk by se u dávno daleko
líp vyjímalo na smetiti.
Èemu tam slouí a kdo ho
potøebuje? Pøesvìdète se o jeho
úèelnosti sami a prohlédnìte
si tu pinavou obludu zblízka.
Kazí vkus, výhled i aludek.

Ocelové informaèní monstrum

Vìtina informací v nìm je
buï prastarých, vybledlých,
nebo úplnì nepotøebných,
a kdyby se mezi nimi nala
jedna úèelná, stejnì ji na
tomto místì nikdo neète.
XXSvým duevním netìstím
mne dùkladnì (a to ji vloni)
oslovila jediná skøíòka patøící
neznámým milovníkùm chlupatých zvíøátek. V nepøehlédnutelném rozmìru tam
dominuje pùvodnì barevný
obrázek oplzlé zkrvavené
mriny nìjakého zvíøete.
Nemohu se vyhnout otázce:
Prolo kolem této veøejnì
vyvìené taky pornografie
alespoò jednou vech jede-

nadvacet minulých i souèasných zastupitelù? Proli tudy
nìkdy pedagogové, vychovatelé a uèitelky z mateøských
kolek? Proli tudy nìkdy
tøeba pracovníci Správy
majetku mìsta? A copak
tomu øíkají jetì nezmrzaèené
duièky malých dìtí a ostatních obyvatel?
XXNakonec bych se zeptal i
vás, ochránci zvíøátek: Opravdu si myslíte, e se takhle dá
polepit svìt? Nejste vlastnì
v nìèem tak trochu stejní?
Nepomáháte tìmi vystavenými oplzlostmi v lidech tu
tupou otrlost jetì víc pìstovat a prohlubovat?
/PeJ/

OPTIKA IVANÈICE JÁNOVÁ - NÌMEC

Krumlovská 30, Ivanèice

KONTAKTNÍ ÈOÈKY

Výrobce nástaveb a zástaveb na vechny typy
nákladních a uitkových vozidel,
dritel certifikátu ISO 9001 nabízí:
 skøíòové nástavby
 pøepravníky peèiva,
 chladírenské, mrazírenské nástavby
 valníky

 Celková aplikace kontaktních èoèek
vèetnì zácviku a prokolení
 Vedení osobní kartotéky
 Mìøení zraku autorefraktorem

dále nabízí:
 lakování uitkových vozidel
 otryskání materiálu
 zámeènické práce

 Prodej udrovacích prostøedkù
 Odborné poradenství

tel.: 546 451 241, 546 451 124, 546 451 219
fax: 546 451 411
e-mail: km_obchod@post.cz

Rùová 6 (naproti fin. úøadu)
tel.: 546 434 504

STIEBEL ELTRON
TEPELNÁ ÈERPADLA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODA - TOPENÍ - PLYN
MONTÁ - SERVIS
ZEDNICKÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA
Zajistíme PD topení a plynu,
státní dotace pro tepelná èerpadla.
Doprava Fiat Ducato furgon.

ZDENÌK HAVLÍÈEK

Zd. Nejedlého 1202
672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 603 279 243, 603 564 079
E-mail: zdehav@tiscali.cz

Otevøeno:
po - pá: 800 - 1700
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Váení.

XXReaguji tímto na Vá èlánek na titulní stranì Moje nové
povolání.... (pozn. redakce: úvodník Zrcadlo 4/03)
XX1. Odborovým pøedákem se nemùe nikdo nechat rovnou jmenovat. Je to výsostné právo èlenù odborù zvolit si své zástupce.
XX2. Svému zamìstnavateli kdykoliv vyhroovat stávkou
nemùeme. Jsou na to jasná pravidla.
XX3. Stávková pohotovost nebyla vyhláena den poté, co ÈEZ
vyhlásil nárùst mezd. Navíc nárùst mezd není dùvodem vyhláení stávkové pohotovosti /jedním z dùvodù je jednostranný
výklad kolektivní smlouvy stranou ÈEZu ve mzdové èásti/.
4. Rukojmím se zde nikdo nestal - tato akce má naopak
v nejvyí moné míøe eliminovat ploné propoutìní naich
zamìstnancù a pomoci tvorbì novely koncepce energetické
politiky státu. Proto jsme mj. jednali s ministry pány Rusnokem a Sobotkou.
XXZe èlánku /anonyma - mape/ vyplývá zcela jasná neznalost
situace v energetice ÈR a v celé spoleènosti ÈEZ. Je s podivem,
e pisatel nevyuil informaèního servisu ÈTK, kde mohl èerpat
ovìøené informace. Moná ani nechtìl. Je lehèí bez znalosti
nìco napsat, ne si udìlat pøedtím pøehled a trochu pøemýlet.
Pøed zamìstnanci EDU jste se znemonili. Dìkuji Vám.
Jiøí Jedlièka, pøedseda OSZJE

Váený.

XXReaguji na Vai reakci na ná èlánek na titulní stranì Moje
nové povolání.... (pozn. redakce: úvodník Zrcadlo 4/03)
1.-2. To, e se odborovým pøedákem nemùe nikdo nechat rovnou
jmenovat a e je právo èlenù odborù zvolit si své zástupce,
samozøejmì vím. To, e z prvních øádkù mého èlánku tento
zástupce nechápe recesi a ji tradièní náboj naich úvodníkù,
jsem netuil a je mi to líto.
3.-4. O termínu vyhláení stávkové pohotovosti se píe v tiskových zprávách, které jsou k dispozici na internetových stránkách ÈEZu. Odtud mùj nesprávný výklad v datech. Avak
marnì v èlánku hledám své tvrzení, e podpis kolektivní
smlouvy a nárùst mezd je dùvodem stávkové pohotovosti.
XXJsem rád, e i pøes jasnou neznalost situace v energetice ÈR
a v celé spoleènosti ÈEZ, kterou jsem prokázal v úvodníku, jste
nemìl pøipomínky k naemu hlavnímu èlánku Stávka jako
hrozba strachem u jeho psaní jsem asistoval. A píete-li
o znemonìní se pøed vemi zamìstnanci EDU, tak vìzte, e
nemáte pravdu. Jsou toti ve Vaich øadách rebelové, kterým
se mùj úvodník líbil. Jsou mezi nimi i takoví, kteøí ètou Zrcadlo
pravidelnì a ví, e mape není ádný anonymní pisatel, ale
moje novináøská zkratka, kterou pouívám ji více jak rok.
Pøeji Vám mnoho úspìchù v tak tìké a nezávidìníhodné
funkci.
/mape/ - Marek Peèer, éfredaktor

Polemika - reakce

Pohled z druhé strany
XXVáená paní Prustomìrská, jen krátce chci zareagovat nejen na Vás, ale i na
ostatní, kteøí svými èlánky
pøispíváte ke tvaní krumlovské radnice. Není to silné
slovo, nýbr zcela pøimìøené!
XXPodle pánù v opozici je
jisté, e ti, co mají øídící moc
vyplývající z výsledkù voleb,
jsou ti, co to dìlají patnì
a na druhé stranì oni, co ji
nemají, by vechno dìlali
jinak a samozøejmì lépe.
Málo kdo vak ví, e v prvních povolebních jednáních
byla upøímná snaha zapojit
vechny strany a hnutí ke
spoleèné práci. Napøíklad
pan ing. Ptáèek se mìl stát
místostarostou. Pøestoe je
velkým kritikem vedení
mìsta, tuto pozici odmítl.
Zkuste zjistit proè, paní
Prustomìrská? Mohl ji pøece

zastávat podle svých pøedstav
a tøeba lépe, nemyslíte? Poté
byla nabídnuta tato funkce
paní Valachové z tée strany
(ODS) a nyní se od ní zcela
nepochopitelnì distancují!
Z toho vyplývá, e je lepí
kritizovat, ne vzít na sebe
odpovìdnost.
XXCo se týèe úøedníkù, tak
pøeváná èást pøela z Okresního úøadu a zbytek byl pøijat podle zákona, který platil
do konce roku 2002. To se
mnoha lidem nezamlouvalo,
co je pøirozené, ale musí
pochopit, e z témìø ètyøset
ádostí jich mohlo být pøijato pouze sedmnáct.
XXMoravský Krumlov je
nyní mìstem s rozíøenou
pùsobností. A jako jedno z
mála mìst bylo na tuto dobøe
pøipraveno. Vechny agendy
se rozbìhly k plné spokoje-

Jeevesùv omyl
XXGeniální sluha Jeeves, literární dítì anglického spisovatele P. G. Wodehouse, tvrdil,
e vìtinu lidí potìí, kdy
spatøí své jméno v novinách.
Pan Sklenský holt potìen
nebyl. Výjimka potvrzuje
pravidlo. A tak neodolal a o
své zklamání se podìlil s pány
z opozice. Tedy v opozici je
i nìkolik dam, ale proè by je
bral vánì. Vdy jsou to jen
enský. Nakonec zùstali jen
Ptáèek a upa. Dva z jednadvaceti a takových problémù!
XXMálo kdo ví, e v prvních
povolebních jednáních byla
upøímná snaha ignorovat výsledky voleb, které vyhráli
nezávislí. A u na kterékoliv
kandidátce. Tato snaha byla

korunována úspìchem, jak
mohl kadý vidìt na ustavujícím zasedání Zastupitelstva.
XXMálo kdo ví, e jsem se
mohl stát místostarostou. Málo
kdo také ví, e jsem se jím
odmítl stát právì proto, e jsem
respektoval volební výsledky (o
svých prohláeních v tisku ani
nemluvím), e mám dlouholeté
zkuenosti (est let v radì a dvanáct v Zastupitelstvu) a absolvoval jsem rozhovor s panem
starostou. Jo a jetì jsem odmítl
dosednout na místostarostenskou idli hlasy KSÈM, jistého
køídla KDU-ÈSL a ÈSSD. Ono
toti nemá smysl dìlat zástìrku
cizím rozhodnutím. Místostarostu mùe dìlat skoro kadý, ale
ne kadému starostovi.

nosti témìø vech obèanù. Místo vyjádøení pochvaly bylo
toto ve panem ing. upou
nazváno velkým poukem.
Má toto nìjakou logiku?
XXK poslednímu jednání
Zastupitelstva jenom tolik, e
pan upa má opravdu hodnì
pøipomínek, co by nemuselo být na závadu, kdyby
slepì nevidìl za kadým
bodem, který se projednává,
e je to podvod, protiprávní,
nezákonné, patné atp. Pan
Mgr. Vaíèek mìl pouze jednou s panem upou výmìnu
názorù - take ne, jak podle

Vás, neustále! To je pøece
normální v duchu demokracie. To, co píete dále, jen
dokumentuje, e jste nepochopila vývoj v Èeské republice
a vaím krédem zøejmì je
pouze rozetvávat!! e jste si
vzala do úst i moje jméno
je pro mì nepochopitelné,
ale pro text vaeho èlánku to
bylo asi v kontextu - vechno
kritizovat. Já osobnì budu
vdy hlasovat pro to, co si
myslím, e bude prospívat
samotnému mìstu a jeho
obèanùm. S pozdravem
Zdenìk Sklenský.

Vysvìtlení

Ke èlánku Galaveèer plný hudby bych mìl jen nìkolik málo
poznámek na jeho autora. Jeho jakési vysvìtlení k písni pinavý záda
mìlo smìøovat jen na mì, protoe já o ní mluvil a ne celá skupina.
XXVichni ve skupinì víme, kdo tuto píseò nazpíval jako první,
byla to skuteènì Jasná Páka, a to v roce 1983. Nikdy jsem netvrdil,
e tomu tak není! Argema ji pøezpívala o deset let pozdìji tedy v roce
1993 - tam jsem se opravdu spletl, kdy jsem myslel rok 1995,
nebyl jsem si jist, ale nahlas zapoèatou mylenku jsem na place
musel dokonèit. Je trochu s podivem, e autor to stejné nenapsal
o dalích tøech písních, které jsme hráli. :-) Skoro mi to pøipadá, jako
by se autor chvástal, jako by ani nechtìl psát o Galaveèeru, ale jen
prezentovat své znalosti! A to zvlá, kdy text o Galaveèeru je pøiblinì stejnì dlouhý jako jeho malé vysvìtlení! Navíc si autor
v textu odporuje, kdy píe, e se jednalo o pøehlídku vítìzù, ovem
v dalí vìtì píe o soutìi ve tøech kategoriích! Smìné! Bylo prostì
nutné nìco sesmolit a poté se rychle dostat k jádru vìci. A tím
byla pro autora právì výe zmínìná píseò!
XTímto malým shrnutím jsem tedy chtìl dospìt k tomu, e to vysvìtlení vùbec nebylo nutné a naprosto se nehodilo do souvislosti moná staèilo jen zmìnit název - NAKRK neví co hraje!!! Tolik
na vysvìtlenou
Zbynìk Sklenský
XXMálo kdo ví, e já ani pan
upa nejsme kritiky vedení,
ale jen obèas zkouíme uvést
do souladu se zákonem nìkterá pochybená rozhodnutí
(sem tam se to i podaøí).
XXMnozí ví, e paní Valachová není èlenkou ODS, ale
kandidovala za ni jako nezávislá. A jako nezávislá nemusí
a ani nerespektuje názor ODS.

Proto se od ní ODS distancuje.
XXVichni mùou vìdìt, e
kdy hlasuji, tak na rozdíl od
nìkterých vím o èem (kdy
nevím, tak se zeptám, pokud
mono jetì pøed hlasováním). Paní Prustomìrská má
u teï vechno pohromadì
a nemusí nic zjiovat. Tøeba
ani nebude sama, kdo si udìlá
názor.
Ptáèek MK

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

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

NOVÌ - KUCHYÒSKÉ ROHOVÉ LAVICE, STOLY, IDLE
KUCHYÒSKÝ SET:
rohová lavice, stùl a dvì idle

 KYCHYÒSKÉ LINKY vè. pracovní desky ji od 8.350 Kè
 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY zn. FRANKE (SRN) a zn. REGINOX (Holandsko)

od 4.700 Kè

A JAK NÁS NAJDETE ?
smìr Znojmo

smìr Rakice

smìr MK centrum

JATKA
Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Zruíme fungující ivanèickou porodnici ?
XXNedávno se v novinách
objevily spekulace o situaci
a perspektivì jihomoravských
porodnic. e by mìlo dojít
k redukci poètu porodnic
v Jihomoravském kraji. Tìch,
kde bìhem posledních dvou let
dochází k úbytku porodù a kde
kvalita porodnické péèe není
právì nejlepí. S tímto obecným pojetím nelze nesouhlasit.

XXBìhem posledního desetiletí
dolo celostátnì k poklesu porodnosti témìø na polovinu. Tento
pokles se projevil i v naí porodnici, a to v polovinì devadesátých let. Poklesu odpovídala
i racionalizace provozu porodního oddìlení. Poèet porodù nad
hranicí 400 za rok se ustálil
a bìhem posledních 6 let rozhodnì neklesá, a to i pøesto, e

XXKadá regionální nemocnice
by mìla poskytovat základní
zdravotnické zabezpeèení spádové oblasti, tzn. zajiovat
lùkovou péèi chirurgickou,
interní, pediatrickou a péèi o
enu - na gynekologicko porodním oddìlení. Je zjevné, e na
oddìleních regionálních nemocnic se nebude provádìt vysoce
specializovaná léèebná péèe, ale

máme v sousedství kvalitní krajské pracovitì. Nelze tedy souhlasit s konstatováním v èlánku,
e pokles poètu porodù, jakoto
trend posledních dvou let, se
týká i ivanèické porodnice.
Udrení poètu porodù v sousedství krajské porodnice hovoøí
naopak o konkurenceschopnosti
a kvalitì naeho pracovitì.

péèe základní. Normální porod
jistì nelze povaovat za specializovanou péèi. Setrvalý stav
porodù, by je jich jen málo nad
hranicí 400 za rok, jistì není
dùvodem k zavøení porodnice.
Argument nedostateèných dovedností personálu neobstojí zejména pokud pøihlédneme k výsledkùm péèe o rodièky v ivanèické

Ilustraèní foto

XXIvanèická porodnice vak v
uvedeném èlánku byla ponìkud
svévolnì postavena do role pracovitì v úpadku. Jako lékaøi
pracující v této nemocnici
(porodnici) povaujeme za svou
povinnost objektivizovat nìkterá
fakta a napravit negativní dojem
z ivanèické porodnice, který
èlánek vyvolává.

7.800 Kè

13.990 Kè

5.800 Kè

11.990 Kè

PILA PARTNER P 351

36,3 m3 - 1,4 kW - 1,9 k - 4,7 kg

DRTIÈ 2.2 kW

èeský výrobek
celokovová konstrukce
prùmìr vìtve do 4 cm
7.200 Kè

nemocnici. Mrtvorozenost je
nízká a nezvyuje se i pøesto, e
do spádové oblasti patøí dvì zaøízení pro uprchlíky. Velmi malé
procento novorozencù je transportováno po porodu na jednotku intenzivní péèe. Tìmto se
dostane perfektního zabezpeèení
do doby transportu na naem
pracoviti. Procento císaøských
øezù je dle odborné spoleènosti
zcela v souladu s poznatky moderního porodnictví. Ivanèická
porodnice zavedla jako jedna z
prvních tzv. bezbolestný porod
(porod vedený v epidurální analgesii). Mnohá renomovaná pracovitì tuto metodu nenabízejí.
Porodnice dostala jako 17. v republice titul Baby-friendly, co je
mezinárodní uznání organizace
UNICEF, svìdèící o kvalitì péèe
poskytované novorozenci a
matce se zamìøením na podporu
kojení jakoto pøirozené výivy
novorozence. Vechny tyto
parametry ukazují na kvalitní
práci v naí porodnici, na ni
mohou být obyvatelé regionu
právem hrdi.
XXKvalita péèe tedy zcela jistì
není dùvodem k úvahám o zruení porodnice. Jsou to tedy
finanèní aspekty? Z hlediska
hospodaøení není nae porodnice
za souèasného stavu výdìleèným pracovitìm, ale s ohledem
na léèebnou péèi v regionech
nelze vdy provozovat jen
finanènì lukrativní oddìlení. Na
chod porodnice v ivanèické
nemocnici v minulosti zøizovatel
finanènì nepøispíval, pøesto
vedení nemocnice s ohledem
právì na komplexnost léèebné
péèe neuvaovalo o jejím
zruení. I pøes toto bøímì je

zadluení ivanèické nemocnice
relativnì nízké oproti jiným
nemocnicím. Nikdy nebyla napø.
ohroena dodávka lékù z dùvodu platební neschopnosti.
XXDostupnost zdravotnických
slueb v regionu je dalím
dùleitým faktorem, který nelze
jen tak mávnutím ruky pominout. Ivanèická porodnice je
zaøízení, kde rodí eny z ivanèicka, oslavanska, moravskokrumlovska, z rosicka, ménì
z idlochovicka a èásteènì i
z bývalého okresu Tøebíè. To
jsou oblasti, jejich spojení
s vìtími centry (Brno, Znojmo,
Tøebíè) je obtíné. Zejména
Moravský Krumlov a okolí má
do Brna 45 km po nároèných silnicích, do Znojma stejnì daleko.
Dostupnost tìchto center je pro
obyvatele moravskokrumlovska
za ideálních dopravních podmínek kolem 1 hodiny. V zimì
je pak situace mnohem horí. V
této souvislosti upozoròujeme, e
existuje urèité procento rychle
probíhajících porodù, kdy dostupnost porodnice hraje klíèovou roli. Pøekotný porod je rizikový s ohledem na novorozence,
který v takovém pøípadì mnohem èastìji vyaduje køíení
a neodkladnou odbornou péèi.
Zhorení dostupnosti porodnice
pak s sebou nese zvýení prenatální úmrtnosti.
XXProstøedí porodnice je dalím
dùleitým faktorem, který
ovlivòuje zejména vnímání
kvality péèe rodièkami. V regionální porodnici panuje ovzduí
více domácí, na pacienta je zde
brán vìtí zøetel ne ve velkých
zaøízeních. Pacient je zde více
ve støedu dìní. Nelze pominout

ani dostupnost pro návtìvy.
Díky èastým návtìvám se
rodièka v regionální porodnici
necítí izolovaná a osamocená.
Zachování regionální porodnice
v Ivanèicích, kde je poskytována
kvalitní péèe, je plnì v souladu
se souèasnými vývojovými trendy porodnictví smìøujícími a
k porodu v domácím prostøedí.
XXFinanèní aspekty tedy na
základì odpovìdné analýzy
zùstávají jediným dùvodem pro
zruení porodnice. Je ale otázkou,
zda by k úspoøe skuteènì dolo,
kdy na druhou misku vah
poloíme náklady na intenzivní
péèi o novorozence, jeho matka
nepøijela vèas do místa poskytnutí odborné péèe, pøípadnì
celoivotní náklady na léèbu
dlouhodobých následkù takto
neblaze probíhajícího porodu. A
to zcela pomíjíme psychosociální
dopad takovéto události na celou
rodinu. Tedy závìrem - úspora
vyplývající ze zruení porodnice
v Ivanèicích je nejistá. Jisté vak
je zvýení rizika zdravotního
ohroení pro rodièky a jejich
dìti, co je trochu jiná kategorie
ne finance. Zruení porodnice
v Ivanèicích se jeví jako krok
nerozváný a nezodpovìdný.
Vìøíme, e èlánek nebyl produktem analýzy krajského zdravotního odboru, e byl spíe zveøejnìním dojmu autorky z dílèích
rozhovorù, a e seriozní analýza
odpovìdných úøedníkù dospìje
k závìru, e ivanèická porodnice
má své místo v jihomoravské síti
zdravotnických slueb.
MUDr. Radovan Sedlinský
prim. dìtského odd.
MUDr. Ale Soukal
prim. gynekol.- porodního odd.

PILA HUSQUARNA 340

40,8 m3 - 2,0 kW - 2,7 k - 4,7 kg

ELEKTRICKÁ SEKAÈKA
motor 1200W / 230V
pracovní zábìr 33 cm
sbìrací ko 45 l
2.990 Kè

4.400 Kè AGROSERVIS 2.250 Kè
Jan Holý
672 42 Vémyslice 275
tel./fax: 515 323 451

Více informací na obchodním místì v Moravském Krumlovì
na námìstí T.G.M. 41, tel.: 515 266 441.
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Zaloíme v Ivanèicích V Miroslavi vzniklo sdruení seniorù
XX/Miroslav/ Díky nevídané
filmový klub?
aktivitì tìch døíve narozených

XXMáme v Ivanèicích kino, dvì støední koly, sluné dopravní
spojení do blízkého okolí. Obec kolem 10 000 obyvatel se
sociálními parametry mìsta je dobrým pøedpokladem pro to,
aby v nìm mohla fungovat instituce jako je Filmový klub.
Moností, jak zaloit FK je pøitom hned nìkolik. Od zaloení
obèanského sdruení nezávislého na mìstských institucích, pøes
institucionální propojení s místním kinem èi KIC, a k zaloení
pøíspìvkové organizace MìÚ. Øeèeno právnickým jazykem
mùe být FK zøízen jako fyzická èi právnická osoba. Podle
zkuenosti jiných je FK nejlépe fungující tehdy, kdy má vedení
místního kina a MìÚ skuteèný zájem o jeho existenci. V naí
zemi funguje Asociace filmových klubù (AFK), která plní organizaèní, autorskoprávní a èásteènì i distribuèní funkce. Po
zaloení FK v Ivanèicích by bylo rozumné do této zastøeující
organizace vstoupit, plnit podmínky èinnosti pøedepsané AFK
a zúèastnit se spoleèných akcí (pro zájemce viz http://www.artfilm.cz.) Dále je mono napø. zaloit vlastní iniciativu (místní
festivalovou pøehlídku apod.), kterou by místní klub vstoupil do
irích aktivit AFK. Ji nìkolik let v naí zemi existuje Projekt
100, co by mohla být první aktivita vznikajícího klubu, v jejím
rámci by se v kinì Réna po deset týdnù promítalo deset filmù,
které nejsou v bìné distribuci (letos je to napø. Diktátor Ch.
Chaplina, Felliniho Amarcord, Copollova Apokalypsa, Brazil
T. Gilliamse a dalí.).
XXPøíleitost leí na zemi. Jen ji zvednout. Najde se k tomu
dost obèanù, kteøí jsou pro to ochotni nìco udìlat? Ozvìte se!
Mgr. Libor Vodièka, liborvodicka@email.cz (tel.: 546 437 246)
XXMoná, e se mnozí z Vás
zastavili ji pøi pohledu na nadpis tohoto èlánku. A to je dobøe.
O èem to mùe být? O jaké
zábavì mluví? Tak pokud se
Vae mylenky ubíraly právì
tímto smìrem, jsem velice
potìen a záhy vám poskytnu
odpovìdi na podobné dotazy.
K napsání tohoto èlánku, který
je moná i tak trochu úvahou,
mì vedlo hned nìkolik faktorù.
Nedávno jsem shlédl (podotýkám, e víceménì nedobrovolnì) nìkolik zábavních poøadù
na televizi Nova. Doufám, e
nikdo nebude brát jako reklamu to, e zde budu jmenovat
televize, skuteèné poøady
a jejich protagonisty, nebo
vesmìs jde o jména známá
a kadý z Vás, ètenáøù Zrcadla,
má jistì názor vlastní.
XXJak tedy vlastnì zaèít? Jak
chytit celý tento dlouhý a
obsáhlý problém za správný
konec, abych mohl obsáhnout a
správnì popsat ve, co chci a
tak jak chci? Natoè to - zde
moje obavy zaèaly, proto takto
zaènu i tento èlánek. Jistì není
pochyb o tom, e jde o známý
poøad, který po dobu své exis-

Nápovìda: rámkova
oro, toe,
nobs, ori, básnická
pork, abas sbírka

Tvrdý
plot

Dìkování

tence proel znaènou promìnou, bohuel víceménì k horímu. Nyní se tak trochu vrátím k
nadpisu - úroveò zábavy. Ano,
teï ji zámìrnì bez uvozovek.
Zajisté nejsem jediný ètenáø
Zrcadla, kterého jímá hrùza,
kdy sleduje naprosto trapná
vystoupení Petra Rychlého
coby bavièe a moderátora
tohoto poøadu. Skuteènou zábavní hodnotu tohoto poøadu
utváøejí nádherné sekvence
domácích videoklipù, je jsou
opravdu velmi èasto k popukání. Vdy pøiznejme si - je
jen málo vìcí, které potìí
èeského èlovíèka více, ne cizí
netìstí. Pøedstavme si èastou
situaci - série videoklipù
skonèí a nám se pomalu vrací
bránice do pùvodního stavu
a oèekáváme, e to, co bude
následovat, ji nebude tak
dobré. Na scénu pøichází pan
Rychlý, v horím pøípadì se
objeví v jakési dvoj èi trojroli
v takové scénce, která dovede
úroveò poøadu srazit témìø
k bodu mrazu. Mrazu, který
zaène bìhat po zádech tìm z
nás, kteøí se nìèemu takovému
prostì smát nedokáí a mají tu

Iniciály
herce Výbuniny Návìstí
Lipského

Prostopánost
Opak
odlivu

Foto: mape

Nejmladí èlen sdruení Oto Schlesinger s nejstarím èlenem Václavem Veselým

tìe dokonalou ou. V televizi
by se mìl poøad vysílat 14.
bøezna. Druhou akcí bylo pøátelské posezení seniorù s hudbou a módní pøehlídkou
s pøipomenutím MD."
poøadu Natoè to, ale velmi
podobnou kritiku lze vztáhnout
i na poøady, jako jsou Dobroty
(døíve Novoty) moderátora
Petra Novotného, který u ani
neumí mluvit normálním hlasem a umí snad jen køièet a
prskat tak, a se sám málem
dáví a zalyká a pot se mu line
z èela závratným tempem. To
e jsou tyto poøady pomìrnì
sledované, mùeme pøièítat
rùzným pøíèinám, ale jejich
úroveò nám pravdìpodobnì

Kam smìøuje
úroveò zábavy ?
tlaèí kupøedu bìhem psaní
tohoto èlánku - pocit, e
nejsem sám a e si najdu cestu
k srdcím tìch ètenáøù, kteøí
sdílí podobný názor. Pokud jste
nyní dospìli k názoru, e jsou
moje slova nadsazená a nejde o
tak dùleitý problém, jakým jej
dìlám, pak asi pro Vás nemá
cenu èíst dále.
XXNemusím vak zùstat jen u

Oslovovat
Bìlásek
3.os. jed.è.

186 MG Oznaèení
v Íránu
kusu

vyjde v tomto pomyslném
ebøíèku a na jedno z posledních míst. A pøekvapivì èasto
sledují diváci obdobné poøady
jen proto, e jim zkrátka nic
jiného nezbyde, protoe prostì
nikde jinde nevysílá ádná
konkurenèní stanice kvalitnìjí
poøad a oni pøece nebudou
veèer doma sedìt jen tak pøed
vypnutou televizí.



Osahání

Dohoda

Hlavy

Prst na noze

Úlomek

Mlaka

Literární
král

Ch. zn.
uranu

Vyznaèit

Pták
(zoolog.)



osmnáctièlenný výbor, který
sám pøevzal iniciativu. Èlenem sdruení se mùe stát
kadý, kdo se cítí být seniorem. Èlenství rozhodnì není
omezeno vìkem.
/mape/
vytváøí karikaturu. Kdo z nás
by se udrel bez smíchu
napøíklad u populárního seriálu
M.A.S.H.? Samozøejmì, e
existují lidé, kterým humor
v tomto seriálu obsaený prostì
nic neøekne, ale není jich
mnoho. A pokud bychom
zùstali pro názornost u ji
zmínìného seriálu - pak je to
pravdìpodobnì proto, e jeho
tvùrcùm se naprosto obdivuhodným zpùsobem podaøilo
spojit komedii a drama,
pøièem se oba prvky mnohdy
a dìsivì prolínají. Ten humor
je pøece tak lidský a skuteèný...
XXAno - lidský a skuteèný humor potøebuje nae spoleènost
k tomu, aby se zotavila z vlivu
humoru, který je pouze jaksi
vynucený a vyumìlkovaný
a jeho je v naem prostøedí
nepøíjemnì mnoho. Take milý
ètenáøi Zrcadla - pokud jsi doèetl a sem, tak si Tì velmi cením a doufám, e Tì tento èlánek
alespoò trochu oslovil, nepobouøil tím, e si neberu pøíli
servítky, a zkusí se zamyslet
nad tímto pohledem na daný
problém. Kdo jiný ne my lidé
to mùe zmìnit? Nikdo... /pb/

MPZ aut
Maïarska

Pes
(expr.)

Otoèit
Pohyb pøi
(pøechod.
pøítomný) hudbì

Èistící
prostøedek
Izraelský
král

Sranda
(expres.)
Èínská
filosofie

Bellùv
pøístroj
Vodní
ptáci

1. díl
tajenky
Litím
pøepraven
Dopisní
zkratka
Odpovìï
na proè

Ch. zn.
vanadu
Zbraò

Ambalá

Výzva

O co

Zámotek
housenky

Ovoce

Výdìlek

SPZ aut
Litomìøic
Uitková
plodina

Tìlocviè.
prvek

Vepø. maso
(angl.)
Nebo
(angl.)

Kód jazyka
urijtiny
Belgické
láznì

© /ah/

KØÍOVKA

Pøitakání
MPZ aut
Uruquay
Znova

SPZ aut
Olomouce
Muské
jméno

Divoèák

Stìny

10 ampérù

PRO VOLNÝ ÈAS

Droga

2. díl
tajenky

Lenochod
Citoslovce

Dny
(angl.)
MPZ aut
Thajska

Dopøedu
ohodnotit

Cvièební
stroj

XXKam tedy vlastnì smìøuje
úroveò této zábavy? Do jaké
míry lze nazvat zábavou mnohdy opravdu trapná vystoupení
pánù Rychlého, Novotného,
Gondíka èi spousty dalích?
Opravdu se smìjeme jejich
rádoby humoru? Není to ji
náhodou tak, e bychom se
smáli jim a tomu, jak jsou trapní a naivní? Moná ne, vdy
tomu bychom se snad u ani
smát nemohli, to je opravdu
spí k pláèi. Je to skuteènì
nutné, abychom se museli dívat
na taková vystoupení? Za
zmínku stojí i fakt, e mnohdy,
kdy u baviè neví, kam by
sáhnul, pouije nìjaký vulgární
výraz a má jistotu, e po nìm
budou diváci zaruèenì mrtví
smíchy. Ale proè?? Co je vtipného na tom, e se smìjete
nìèemu, za co byste vlastní
ratolesti vlepili nejspí poøádný
pohlavek nebo slovní výtku?
Není ale obecnì pravdou, e by
v dnení dobì nikdo nebyl
schopen produkovat kvalitní
humor - humor, kterému se lze
zasmát - a u je èerný, ze
ivota (mnohdy obojí v jednom), nìkoho paroduje èi

Zbìhovec

Øemeny

enské
jméno
SPZ aut
Vsetína

XXÈlenství ve sdruení øadì
seniorù pøináí nové monosti, jak se opìt aktivnì
zapojit do spoleèenského
ivota. O chuti vìnovat svou
energii tvùrèí èinnosti hovoøí i

pice
Jméno
psa

(angl.)

Pekaøský
výrobek

Povzdech

Zlato
(panìl.)

hrùznou monost vidìt okolo
sebe lidi, kteøí se od srdce
smìjí. Døíve jsem se snail tyto
pocity vysvìtlit tím, e prostì
jen nejde o mùj styl humoru a
zas tak trapné to snad není, i
kdy mì to tak pøipadá. Toto
vysvìtlení vak postupem èasu
odpadlo, kdy jsem zjioval,
e v tomto názoru v ádném
pøípadì nejsem sám a lidí s podobným, èi naprosto stejným
mínìním pøibývá. To je zároveò i jakási hnací síla, která mì

(angl. sleng)

Leknutí





se mùe Miroslav pochlubit
novì zaloeným Sdruením
miroslavských seniorù.
XXDnes osmdesátièlenná
organizace se statutem obèanského sdruení vznikala od
podzimu loòského roku, kdy
se v místním Domì s peèovatelskou slubou uskuteènila
první schùzka pøípravného
výboru. Cílem seniorù je pro
své èleny poøádat zájezdy,
výlety, besedy i posezení
u pøíleitosti rùzných výroèí.
Hlavní mylenkou je smysluplnì vyuít a naplnit volný
èas, ale i vypomáhat kupøíkladu ménì motorickým, èi
nemocným lidem.
XXSdruení má za sebou
první akce., øíká pøedseda
seniorù a zároveò éf DPS
Oto Schlesinger. Zaèátkem
února jsme jeli na natáèení
Zlatíèek s Martinem Maxou
do televize Nova. Natáèení
trvalo pìt hodin a reisér
Adamec vytvoøil z celé sou-

Mytolog.
krasavec

odehnání
Spojka

Ruský
souhlas

Øímsky
2

Víte, e ...

XXnejvyí konstrukcí na svìtì býval 646 metrù
(pokraèování v tajence) v blízkosti mìsta Plock.
V roce 1991 se vak stavba zøítila.

Informaèní servis

Noèní dobrodruství v knihovnì

XXPohádkový veèer ji potøetí proijí dìti v celé Èeské republice.
V pátek 28. bøezna probìhne Noc s Andersenem v mnoha
mìstech i vesnicích. Bude pøipraven jistì lákavý program pro nejmení posluchaèe s noèním ètením pohádek. Tato spoleèná akce
Klubu dìtských knihoven SKIP a sdruení BMI se koná v rámci
kampanì Bøezen mìsíc internetu. Organizátoøi chtìjí pøipomenout
také svátek dìtské knihy, který je slaven v mnoha zemích svìta
na památku narození známého dánského pohádkáøe Hanse
Christiana Andersena.
XXV loòském roce akce probìhla v 72 místech Èeské republiky
v bøeznu - mìsíci internetu. Internet pomohl pøi vzájemné komunikaci a pøi pøípravì soutìí, kvízù a programù v knihovnách
v Èechách, na Moravì a v jedné knihovnì na Slovensku.
XXLetos se Noc s Andrsenem uskuteèní v pátek 28. bøezna. Na
dìti èeká veèerní i noèní program se ètením pohádek a soutìemi.
Na øadu se dostane i pokec pøes internet. Snad opìt vznikne
spoleèná oslavná báseò a naváou se nová pøátelství.
XXV dnení pøetechnizované dobì se laická i odborná veøejnost
èasto zamýlí nad tím, proè dìti neètou. Jak dokazují studie psychologù, nejdùleitìjím faktorem by mohl být osobní pøíklad:
v rodinì, kde ètou dospìlí, dìti zpravidla problémy se ètením nemají.
A protoe v nìkterých rodinách dìti spoleènou èetbu neznají,
zkouí ji nìkolik let v knihovny nabídnout jinou variantu: veèerní
èetbu k oslavì Mezinárodního dne dìtské knihy. Cílem nocování
je vzbudit v dìtech zájem o èetbu, ukázat jim krásu mluveného
slova a pùvab spoleèného hlasitého pøedèítání.
/abé/
Mìstská knihovna Moravský Krumlov
poøádá pro dìti od 7 do 12 let

NOC S ANDERSENEM

Ze zájemcù bude vylosováno 10 úèastníkù. Vhodné pro
znalce a pøíznivce Harry Pottera / znalostní soutìe atd./
Program:
- celorepublikové on-line zahájení v 18.00 hodin.
- tajemná cesta Harry Pottera s úkoly a soutìemi
- malování na kámen mudrcù
- èetba z kouzelného svìta Harry Pottera
- tajemná komnata s pøekvapením
- spoleèné mejlování s dìtmi z ostatních knihoven
- usínání u pohádek Hanse Christiana Andersena

Noèní dobrodruství je toti k nezaplacení

Pohádkáøka Motlová v galerii

XXSpisovatelku Miladu Motlovou a zástupce nakladatelství
Amulet a Egmont pøivítali dìti krumlovských Základních kol 21.
února v galerii Kníecího domu. Milada Motlová je nakladatelská
redaktorka, editorka a autorka mnoha kníek pro dìti. Studovala
folkloristiku a snad právì studium èetiny a etnografie ji pøivedlo
k první kníce pro dìti, souboru hádanek Hádej, co to je?. Tato
kniha byla ocenìna Zlatou stuhou v roce 1994. Také její dalí
kníky jsou urèeny nejmením ètenáøùm: Èáry paní Èáry jsou
plné omalovánek a ilustrací a Zlatá brána je kromì pohádek sou-
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Kulturní programy
10. - 23. bøezna 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 11.3. v 10.00 hod. - palíèek pohádek. Divadelní pøedstavení pro
M a maminky s dìtmi. Úèinkuje Divadlo Paravánek Brno. Kino
Réna Ivanèice. Vstupné: 30 Kè.
 13.3. v 19.00 hod. - Spirituál kvintet - koncert. Kino Réna Ivanèice.
Vstupné: 210 Kè. Pøedprodej v KIC Ivanèice.
 14.3. v 17.30 hod. - Katùv steh. Zájezd na divadelní pøedstavení
do Divadla Bolka Polívky v Brnì. Cena vèetnì dopravy: 240 Kè.

Základní kola Vémyslice poøádá

JARNÍ FESTIVAL

/kulturní akce pro dìti, rodièe a pøátele koly/
Dìtský karneval
sobota 15. bøezna ve 14.00 hodin,Vémyslice - sokolovna.
Program: soutìe, tanec, makarní rej. Bohatá tombola,
obèerstvení, slosovatelné vstupné - lákavé výhry.
Divadelní pøedstavení
pátek 21. bøezna v 19.00 hodin, Vémyslice - sokolovna.
Program: O potrestaném drakovi
/pohádková hra se zpìvy pro malé i velké diváky/

Mìstská knihovna Moravský Krumlov

poøádá v rámci Mìsíce knihy a Internetu tyto akce:
 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.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 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.
 13.3. od 13.00 hod. - Mistr GTA. Soutì v klubu Pokolák.
Vyzkouejte si, jak se jezdí závodním autem po okruhu. Jde o soutì
v poèítaèové høe, její vítìz získá diplom a pohár.
 20.3. od 14.00 hod. - Ruèní papír I.. Tvoøivá dílna na DDM.
Vyrobíme si vlastní originální papír. Semináø pro dìti, mláde
i dospìlé. Pøijïte si vyzkouet dávno zapomenutou techniku výroby
papíru. Zájemci, hlaste se dopøedu osobnì, nebo telefonicky. Poèet
míst je omezený. Cena: 15 Kè.
 23.3. v 9.00 hod. - JUNIOR AEROBIC 2003 - O pohár Moravského Krumlova. Ji VI. roèník soutìe v rekreaèním aerobiku pro
4 vìkové kategorie. Sportovní hala SOUZ. Uvidíte také vystoupení
dìtí z kroukù Baby aerobic a dívek z Aerobic Teamu. Obèerstvení
zajistí Naturka  zdravá výiva. Diváci vstupné 10 Kè. Soutìící startovné podle kategorií.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 bøezen - Island - zemì neznámá. Výstava fotografií Jana Suchardy.
Galérie Kníecí dùm. Otevøeno: Po-Pá 9-12 a 13-15.30 hodin.
 10.3. v 19.00 hod. - Koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory. Kinosál MK. Vstupné: 150 a 180 Kè.
 13.3. v 17.00 hod. - Na jachtì do svìta. Vyprávìní cestovatele
J. Tomíèka. Galerie Kníecí dùm. Vstupné: 20 Kè.
 14.3. v 19.00 hod. - 1+1=3. Komedie v podání moravskokrumlovských
ochotníkù. Kinosál MK. Vstupné: 20 a 40 Kè.
 17.3. v 8.15 a 9.30 hod. - Oklivé káèátko. Pohádka pro M.
Kinosál MK. Vstupné: 27 Kè.
 18.3. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Adamus trio (hoboj, housle,
klavír). Galerie Kníecí dùm. Vstupné: 80 a 50 Kè.
 20.3. - Beseda se spisovatelem Jiøí áèkem a ilustrátory. Poøad
pro M. Galerie Kníecí dùm.

Klub èeských turistù Ivanèice

borem øíkadel, písnièek, hádanek a pranostik. Témìø vechny své
kníky vydala v ji zmínìných nakladatelstvích Amulet a Egmont.
Milada Motlová je autorkou, která se snaí dìtem pøiblíit krásu
lidové slovesnosti a dokáe hravou formou upoutat nejmladí
ètenáøe. Co potvrdila i v Moravském Krumlovì.
/abé/

idovská obec v Krumlovì

XXLetos si pøipomínáme 600 let od první zmínky o idech
v Moravském Krumlovì. ivot idù jako nemalé místní komunity
zachycuje nejen výstava fotografií v chodbách mìstského úøadu,
ale i témìø padesátistránková kníka autorù Evy Grunové a Jaroslava Klenovského. Brourka vypovídá o historickém vývoji
idovské obce v Moravském Krumlovì, je zde soupis idovských
obèanù, pøehled rabínù, symbolika náhrobních kamenù a øada
nákresù a map. Ve dohromady tvoøí mozaiku informací, která má
být nejen historickou studií a prùvodcem po dochovalých
památkách, ale i dùstojnou vzpomínkou na krumlovské idovské
spoluobèany. Dle autorky Evy Grunové vznik broury podnítil
neèekaný zájem místních obèanù a pøednáky a exkurze zamìøené
na dìjiny idovské obce. Je urèena nejen obyvatelùm Moravského
Krumlova, ale i jako prùvodce idovským høbitovem a bývalou
idovskou ètvrtí. Kníka vyla v nákladu pìtiset kusù pod zátitou
Mìstského úøadu.
/abé/

 15. 3. - Z Husovic do Husovic. Trasy 15, 25 a 35 km. Start 6.30
-10.00 hodin v Brnì-Husovicích, Dukelská 31 - Sokolovna. Sraz na
Zvonaøce v 7.35 hodin pøed èekárnou autobusového nádraí. Vede pí.
Bednáøová. (tel.: 737 840 958), blií informace na nástìnce KÈT.
 22. 3. - 1. jarní výlap na Zavadilku u Kyjova. Bude-li dost
zájemcù, pojedeme autobusem. Velký autobus - èlen KÈT platí 80 Kè,
neèlen 100 Kè. Malý autobus èlen KÈT platí 100 Kè, neèlen 120 Kè.
 Pøipravujeme: 29. 3. - Za snìenkami do krasu. Trasy 10, 25, 35
a 50 km. Start 6.00-9.30 na stadiónu TJ ÈKD Blansko. Informace
na nástìnce KÈT. Vede pí. Bednáøová. Odjezd vlakem z Brna v 7.43
nebo 8.45 do Blanska.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 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 Superstar, Fantom opery, Koèky, Vlasy, West side story. Vstupné: 70 Kè.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 15.3. - Jednodenní lyování v Alpách. Lyaøské støedisko Semmering. Odjezd v 5.30 hodin od DDM, Tesaøovo nám. 1. Poplatek: dìti
mladí 6 let: 360 Kè, dìti 6 - 15 let: 800 Kè, ostatní: 1.100 Kè.
(V cenì doprava, jednodenní pojitìní pro lyování, skipas).
 29.3. - Kleopatra. Èeský muzikál + prohlídka hlavního mìsta Prahy.
Odjezd v 10.00 hodin od DDM, Tesaøovo nám. 1. Poplatek: 850 Kè.
 Ekookénko DDM. Je tu nová vìdomostní soutì, kde uplatníte své
znalosti o pøírodì a nìco se dozvíte. V DDM Tesaøovo nám. 1.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 12.3. v 19.30

 515 322 618

BLAFUJ JAKO BECKHAM
Komedie GB, SRN, titulky

 so 15.3. v 17.00
DOBA LEDOVÁ
 ne 16.3. v 17.00 a 19.30 Animovaný film USA, èesky
 stø 19.3. v 19.30

xXx
Akèní thriller USA, titulky

 so 22.3. v 19.30
HARRY POTTER
 ne 23.3. v 16.30 a 19.30 A TAJEMNÁ KOMNATA
Dobrodruný film USA, èesky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 12.3. ve 20.00

FIMFÁRUM JANA WERICHA
Pásmo loutkových filmù

 ne 16.3. ve 20.00

QUO VADIS
Hist. film USA a Polska, titulky

stø 19.3. v 17.00 a 20.00

PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌE
Film USA, titulky

ne 23.3. v 17.00 a 20.00

HARRY POTTER
A TAJEMNÁ KOMNATA
Dobrodruný film USA, èesky
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 so 15.3. v 18.00

SCOOBY DOO
Film USA, titulky

 ne 16.3. v 18.00

ASTERIX, OBELIX
A KLEOPATRA
Film USA, titulky

 so 22.3. v 18.00

DRUHÁ MÍZA
Film USA, titulky

 ne 23.3. v 18.00

ROAD TO PERDITION
Film USA, titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

TÁBORY 2003
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 Pøímìstský tábor KOPRETINA. Termín: 7. 7. - 11. 7., cena bude
upøesnìna. Støedovìká osada Mstìnice, zámek Jeviovice, hrad Perntejn, koupání, výlety a spousta dalího. Pøihlásit se mùete na jednotlivé
dny nebo na celý týden. Hlavní vedoucí: Magdalena Novotná.
 Letní aerobic camp - JANOV 2003. Termín: 20. 7. - 27. 7., cena: 2.103
Kè. LDT Janov u Slavonic. Ubytování ve 4 a 5 lùkových pokojích
s pøísluenstvím. Týden plný her, zábavy a samozøejmì aerobiku.
Sportovní tábor urèený nejen pro èleny kroukù aerobiku. Hlavní
vedoucí: Yvona áková.
 Letní tábor PUTOVÁNÍ ZA SEVERKOU. Termín: 26. 7. - 2. 8.,
cena: 2.300 Kè. Turistická chata Severka (Beskydy), pokoje po 4 - 6. Hry,
sport, turistika, záitky a dobrodruství. Hlavní vedoucí: Lenka Pokorná.
 Kouzelnický tábor V BRADAVICÍCH. Termín: 3. 8. - 10. 8., cena:
1.989 Kè. LDT Janov u Slavonic. Mùete si vybrat ze 4 oddílù:
rybáøský, cykloturistický, sportovní, tábornický. Ubytování v budovì
ve dvoupokojích s pøísluenstvím. Tábor poøádáme ve spolupráci se Z
Ivanèická. Hlavní vedoucí: Yvona áková.
 Tábor pro teenagery TAPETA. Termín: 22. 8. - 30. 8., cena: 2.300 Kè,
RS tíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Ubytování ve
4 - 6 lùkových pokojích. Na tapetì budou outdoorové a cyklo aktivity,
sportování, koupání a aerobic. Od 14-ti let. Hlavní vedoucí: Yvona áková.

TJ Oslavany a T.S. tìpánek

 Letní dìtský tábor v Pozïatínì. Termín: 12. 7. - 25. 7., cena: 2.500
Kè. Tábor v pøekrásné pøírodì obklopen mnoha rybníky, tentokrát
ve stylu indiánského léta. Výlety do okolí, soutìe, koupání. V cenì:
strava 5x dennì, pojitìní, ubytování, doprava. Pøihláky k vyzvednutí
na adrese: Martin Èerný, Komenského 9, 664 12 Oslavany. Blií informace na tel.: 546 423 930, 603 962 727, 604 149 187.

Ivanèický pìvecký sbor poøádá koncert na téma

Co zpívali, hráli a poslouchali
nai pøedkové...

nedìle 23. bøezna v 19.00 v Besedním domì v Ivanèicích.
Vstupné dobrovolné.

Drogy jenom na papíøe

XX/Moravský Krumlov/ Praské obèanské sdruení Rodièe
proti drogám vyhlásilo vloni v záøí výtvarnou regionální
soutì zamìøenou na drogovou problematiku pod názvem:
Droga ovládne èlovìka a èiní ho nesvobodným. Na stìnách
prvního patra krumlovské radnice jsou vystaveny výtvarné
práce studentù Gymnázia a ákù Základní koly na ulici
Kláterní. Vechny získaly ocenìní pøi listopadovém vyhodnocení soutìe v Praze. Ze vech prací lze díky pouitým barvám,
tvarùm i nápisùm poznat, e dìti ví, o èem malovali a uvìdomují si negativní dopad uívání drog. Tato výtvarná soutì byla
po soutìi literární druhou iniciativou, se kterou mezi dìti zavítali èlenové sdruení Rodièe proti drogám.
/abé/
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Pøíleitost pro nae mìsto, pøíleitost pro pøírodu

Foto mape:

Pohled na zneèitìný svah u schoditì Na hradbách

XX/Moravský Krumlov/
Dne 22. dubna 1970 probìhla
v USA první celonárodní
kampaò s názvem DEN
ZEMÌ, která mìla za cíl
prosadit øeení otázky ochra-

ny pøírody a péèe o ivotní
prostøedí. Akce mìla podporu
politikù i samotného presidenta J. F. Kennedyho, a tak
dala vzniknout tradici mezinárodního svátku.

XXDne 22. dubna 1990 se
k USA pøipojil zbytek svìta
vèetnì ÈR. Kadým rokem
probíhá velké mnoství akcí,
do kterých se zapojují nevládní organizace, koly, úøady i

jednotlivci. DEN ZEMÌ podporuje celá øada významných
organizací i osobností kulturního a politického ivota.
XXDne 22. dubna 2003 se
budou moci aktivnì zapojit
do oslav DNE ZEMÌ také
obyvatelé Moravského Krumlova. Spoleènými silami se
pokusíme vyèistit alespoò
èást mìsta. Akci poøádá Dùm
dìtí a mládee ve spolupráci
se kolami, TAZS, SMM,
MìP a MìÚ v Moravském
Krumlovì.
XXTento den, 22. duben, se
neobejde bez aktivní podpory
Vás, obèanù naeho mìsta.
Pøemùete alespoò na okamik vlastní pohodlnost konzumního zpùsobu ivota a pøestanete být lhostejní k prostøedí, ve kterém ijete?
Zapojíte se dobrovolnì do
úklidu nìkterých zanedbávaných èástí mìsta? Pro blií
informace volejte 515322770.
Ing. Yvona áková,
øeditelka DDM M. Krumlov,
nám T. G. Masaryka 35.
Tel.: 604 234 246

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za únor 2003:
 Na pøelomu mìsíce ledna a
února neznámý vandal vytrhl
ze zdi v prùchodu z námìstí
T.G.M. ke schodùm k Vertexu
tzv. schránku dùvìry a odnesl
si ji pravdìpodobnì domù.
Mìstu tak vznikla koda ve výi 500 Kè. Tato schránka byla
jednou z nejvíce plnìných Vaimi pøipomínkami a stínostmi.
Sytém tìchto schránek rozmístìných po mìstì má slouit
obèanùm, aby se mohli anonymnì obracet na stráníky MP,
úøedníky mìsta a Policii ÈR.
 V posledních mìsících nám
ve mìstì pøibývá uhynulých
zvíøat. e v prùbìhu sluby
stráníci zajiují odbornou likvidaci uhynulých koèek apod.,

to je normální, ale stále èastìji
se jedná o zvìø ijící divoce
(srny). Nebojte se obrátit na
Mìstskou policii, najdete-li
uhynulé zvíøe.
 V zahrádkáøské osadì na
Slatinách" byl zajitìn pes
v silnì zuboeném zdravotním
stavu. Jednalo se o loveckého
psa bíloèerného pálení. Tento
nebyl schopen se bìným zpùsobem pohybovat - mìl motorické potíe a celý se tøásl. Majitel byl zjitìn a pokárán za neuspokojivé podmínky ustájení
psa (kotec 2x2m bez závìtrné
strany). Následnì bylo zjitìno,
e pes je ji pøestárlý a po
otravì.
 Na ulici Nádraní byl zjitìn
výtok fekálií na chodník a

Uèitel svìdkem krádee
/eletice/ Znojemské policii se ve støedu 19. února podaøilo
chytit dvojici podezøelou z vloupání do øady osobních automobilù. K tomuto úspìchu notnou mìrou pøispìl vímavý uèitel
v obci eletice, který si pøi pohledu z okna vimnul podivného
chování mladé eny nakukující do zaparkovaných automobilù.
Chvíli po té zaslechl hluk rozbíjeného skla a mue prchajícího
k pøipravenému vozu. Uèitel reagoval pohotovì a zavolal na linku
158. Hledaný vùz Fiat byl za krátko skuteènì objeven pøi jízdì
poblí Znojma, jeho øidiè vak nerespektoval výzvy k zastavení.
Následovala stíhací jízda, pøi ní se øidiè Fiatu za vyuití riskantních manévrù snail uniknout smìrem na Brno. V Lechovicích u
byla pøipravena dalí policejní hlídka, ta èásteènì zablokovala silnici a podezøelému øidièi dávala pokyn k zastavení. Zakroèující
policista ale musel uskoèit, protoe pronásledovaný øidiè na nìj
najel. O nìkolik kilometrù dále vak stíhaný øidiè pochopil bezvýchodnost své situace, zastavil a spoleènì se svou sedmadvacetiletou komplickou se vydal policistùm. Policejní rada zadreným
sdìlil obvinìní z trestných èinù útoku na veøejného èinitele a pokozování cizí vìci. Tøicetiletý mu z Brna je navíc podezøelý
z øady vloupání do osobních automobilù na znojemském okrese.
Vylo najevo, e na nìj byl vydán pøíkaz k dodání do výkonu
trestu, který si má odpykat za svou pøedchozí trestnou èinnost. Po
výslechu tedy putoval s eskortním oddílem pøímo do vìznice
Brno-Bohunice.
Znojemská policie tímto dìkuje pozornému uèiteli ze koly
v eleticích, který svým rychlým a vìcným nahláením na linku
158 významnì napomohl k zadrení podezøelých.
/pol/
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vozovku. Majitel byl dotazován
a k celé vìci sám pøiznal, e
nezvládl situaci a e mu
pøetekla jímka. Ve ihned pøislíbil uklidit, co také uèinil.
Vzhledem k jednání majitele
byla vìc vyøeena domluvou.
 Hrubost nìkterých z nás bohuel nezná mezí. Za vechny
uvádíme jeden pøípad, kdy
bezdùvodnì napadl jeden mu
enu ze stejného bytového
domu ve støedu mìsta. Hrubé
výrazy
neprezentovatelné
v médiích vyústily a v násilí
za uití kotìte. O to více je ve
zaráející, e se jedná o lidi ve
vìku pøesahujícím 80 let. Ve
bude mít dohru pøed komisí pro
projednání pøestupkù.
 Bezohlednost mìla za následek
ruení noèního klidu na sídliti.
Zde mladíci uspoøádali domácí
mejdan, ani by brali na zøetel,
e jejich byt je souèástí panelového domu, kde je ve slyet.
Mìstská policie vìc vyøeila na
místì. Ve se vysvìtlilo a mladíci pochopili situaci. Byli vyrozumìni, e pøi opakování bude
ve øeeno podstatnì razantnìji.
 Ekologická havárie vìtího
rozsahu byla zjitìna na cestì
za tunelem, kde dolo k výtoku blíe neurèené látky ropného pùvodu (snad oleje). Vìc
na místì likvidovala odborným
zásahem zdejí jednotka HZS
(hasièù). Ve vìci bude dále
provádìno etøení. Pachatel
prozatím nebyl zjitìn.
 Na rakickém vlakovém nádraí v uzamèeném stráním
domku byl zjitìn pes a na
dvorku v døevìném chlívku
o velikosti cca 2m2. koza. Ze
etøení vyplynulo, e tato zvíøata jsou zde ji mìsíc. To je toti
doba, kdy jejich majitel nastoupil výkon trestu odnìtí svobody. O zvíøata se mìla postarat

jeho manelka, která vak
odela k rodièùm. Manelka
byla vyrozumnìna o nutnosti
postarat se o zvíøata, nechce-li
èelit oznámení pro trestný èin
týrání zvíøat. Jen díky oznámení
od obèanù a následným etøením MP se pøedelo zbyteènému
monému úhynu tìchto zvíøat.
 A opìt fekálie. Tentokráte se
jednalo o moèùvku, která samovolnì vytékala z hnojitì
na poli a stékala takto po cestì
k obydlené èásti. Pùvodcem
tìchto fekálií je s nejvìtí
pravdìpodobností drustvo se
sídlem v Rakicích. V celé vìci
bude nadále etøit odbor ivotního prostøedí.
 Zase naprosto zbyteèné pøedvedení k jednání komise pro projednání pøestupkù. Ve pramení
z jediné vìci. Toti, e lidé
nereagují na výzvy k dostavení
se na jednání a následkem tohoto
je ostuda v podobì pøedvedení
na jednání za doprovodu
stráníkù MP.
 Hned ve tøech pøípadech (ul.
Pionýrská, Okruní a Rakice)
museli stráníci øeit nedovolené zakládání ohòù. Za vechny
uvádíme jeden markantní pøípad, kdy jednání se stráníky
MP ze strany pøestupce bylo
nanejvý neoprávnìné. Hrubé
výrazy a uráky, kterým musí
stráníci mnohdy èelit, jsou
neadekvátní, uvìdomíme-li si,
e takto vìtinou jedná ten, kdo
úkon, èi zákrok svým protiprávním jednáním vyvolal.
V tomto pøípadì v ohni zcela
shoøely utomobilové pneumatiky. S ohledem na pøehnanou
podrádìnost pøestupce byla
vìc øeena jen dùraznou domluvou. Bude-li se ve opakovat, vìc bude rovnou oznámena
odboru ivotního prostøedí, kde
hrozí daleko vyí sankce. /MP/

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

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

Komerèní inzerce
 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.
 Panasonic mini DV videokamera NV-GS3EG za 22.890 Kè
vè. DPH. WWW.DIGIPLUS.CZ
on-line obchod foto&video, výbìr
z více jak 45 druhù fotoaparátù
a 30 druhù videokamer. E-mail:
info@digiplus.cz, tel.: 568 860 882.

Koupím

 mení RD pøípadnì zbor do
30 km od Brna. Jinì a západnì.
Tel.: 547 352 287.
 RD se zahradou v Ivanèicích
a okolí. Tel.: 604 537 987.
 byt 3+1 velký, v MK, platba
v hotovosti. Tel.: 603 841 167.
 pøedváleèný motocykl nebo
rùzné dílyi drobnosti. Dále dobovou literaturu, fotografie a rùzné staré reklamní cedule. Zn.:
Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
 koòský obraceè a tøídièku
brambor. Tel.: 737 514 758.

Prodám

 RD 2+1 v Oslavanech. Tel.:
606 804 336.
 chatu u rybníka v Rouchovanech. Tel.: 515322561, 515322523.
 zahradu ve Zn. na Kraví hoøe,
804 m2. Chata, voda, el., sklep,
pøíjezd autem. Tel.: 515 228 323.
 koda Felicie 1,36 LX, r.v. 94,
zam. spáteèky., centrál na dálk.
ovládání, støení okno, litá kola,
autorádio SONY na CD, cena
85.000 Kè. Tel.: 602 551 270.
 Jawa 175, motor po GO. Cena
1.500 Kè. Rychlé jednání - sleva.
Tel.: 607 623 141.
 RS 09 dvouvál., velmi dobrý
stav, dohodou. Tel.: 776 556 096.
  1203, valník, bez TP;
mrazák 150 l. Tel.: 515 338 307.
 Zetor A25, nutná GO motoru,
cena 8.000 Kè. Tel.: 608509176.
 vlek valník ESPV, 16.12, 2 osy,
zaplachtovaný, sluný stav. Cena
dohodou. Tel.: 601 501 487.
 na Renault 19 znaèkovou novou sadu zámkù (3 ks dveøních,
spínací skøíòka, víèko nádre,
vè. 3 náhr. klíèù). PC 4.500 Kè,
prodám za 1.900 Kè. Tøebíè. Mono dobírkou. Tel.: 737 477 358.
 nové opìradlo s opìrkou,
cena 2.100 Kè; kompletní kola
Barum A0X20 Radial All steel,
11x20 NAB 60 Chemlon, 11x20
NR 53. Cena 3.500 Kè. Tel.:
601 501 481
 døevìná starí okna se aluz.
a kov. tìsnìním. Rozmìr: výka
160 cm u vech, íøka 180, 240
a 150 cm. Cena: 1.000 a 800 Kè.
Balkon. dveøe levé se aluz. a kov.
tìsnìním za 1.500 Kè, rozmìr:
220x90 cm. Vchod. dveøe døev,
rozmìr 240x105 za 1.500 Kè,
vè. zárubní a kov. Tel.: 605 983 630.
 2 ks interních dveøí se zárubní.
Nové, levnì. Tel.: 737 514 758.
 plechy pozink.0,9 mm. 2x 1,5
m - 400 Kè; vlnité 2x 1,2m - 420
Kè. Tel.: 737 858 577.
 150 ks pou. støeních taek,
2 falcových, cena 4 Kè/ks. Tel.:
515 322 561, 515 322 532.
 levnì po dohodì garnye
mahagon, 2x struna, 4 a 5 m;
dveøe bílé levé 80 cm, dveøe hnìdé celé pravé solodurové 60 cm;
aluzie 150x150 cm; jízdní kolo
Favorit. Tel.: 603 307 573.
 lednici Calex Combi 350l a
mrazák 100l. Cena 2.500 Kè. Plet.
stroj Dopleta. Tel.: 605 186 414.
 funkèní chladnièku Calex
170R - 1.100 Kè; zbytky chem-

lonu rùzných barev, cena 26 Kè/
100g. Tel.: 601 504 032.
 mraznièku s chladnièkou zn.
Zanussi 4, obj. 280 l. ve velmi
dobrém stavu; dìtské kolo od 3
let; 1 radiátor registr s hlin. okras.
krytem, levnì. Tel.: 603 307 573.
 novou nepou. automat. praèku
ROMO 104, cena 5.000 Kè.
Tel.: 607 582 813.
 el. opékaè topinek za 50 Kè;
dva tel. pøístroje - zelený tlaèítkový - 300 Kè; oran. kulatý 300 Kè. Tel.: 737 407 761.
 olejový radiátor 2 ks, funkèní
za 800 Kè. Tel.: 606 581 533.
 termostat TRT 31 Junkers
k plyn. kotli, za pol. cenu - 1.500
Kè. Tel.: 732 330 440.
 el. motor 0,8 KW, 1 400 ot.,
cena dohodou. Tel.: 515 337 016.
 TOTAL GYM 1000 za 3.800
Kè. Tel.: 515 336 277 po 16 hod.
 cvièební stroj STEPPER,
málo pou., PC 4.500, nyní
2.500 Kè. Tel.: 606 581 533.
 fotoaparáty Zenit 11, KIEV
4AM s koenými branami;
Ouyama - Japan automatika
s bleskem; zvìtovák Opemus II
s komplet. pøísl.; 3ks fotobleskù.
Cena dohodou. Volat po celý
den na tel.: 604 741 161.
 kníky: Komisaø Rex zasahuje; Vekrnová: Divadlo, výiva a
já ks za 50 Kè. Tel.: 547 383 954.
 dvoje nové brány za konì,
cena 1.000 Kè za obì. Tel.: 515
339 624 po 19. hod..
 øeznic. vlèek. Tel.: 723 946 359.
 velikonoèní hrkaè - trakaø.
Tel.: 515 336 601.
 dámské jízdní kolo za 500 Kè.
Jen sms na tel.: 608 252 541.
 hluboký koèár, trojkombinace, nový, cena 2.500 Kè; sport.
koèárek Demo, cena 2.000 Kè.
Tel.: 515 334 453.
 vyèinìné kùe divoèáka a liek.
Tel.: 601 501 481, 568 864 042.
 brambory polorané sadbové
Filea. Balené po 25 kg. Cena 8
Kè/kg. Tel.: 736 289 282.
 brambory konzumní pøebrané,
5 Kè/kg. Tel.: 736 289 282.
 troky døevìné, pùlkulaté, dlouhé, na vaøení vepøe, zachovalé.
Tel.: 505 336 601.
 10 rùzných druhù barevných
fazolí, pøípadnì vymìním za jiná
zajím. semena. Tel.: 737 407 461.

Rùzné

 16-ti letá studentka hledá
brigádu u koní. Starat se o konì
a jezdit je umím. Nejlépe okolí
Ivanèic a Mohelna. SMS na tel.:
721 747 883.
 Mladý DJ hledá uplatnìní na
nìjaké diskotéce. Hudbu mám.
hraji z CD a 12ù vinylù. Tel.:
607 125 923. Pajix.
 Hledám, kdo douèí matematiku støedokoláka 2. roèníku.
SMS 732 203 966.
 Jsem 24 letý mladík a hledám
enu k obèasným schùzkám. Dojedu kamkoli. Tel.: 777 968 633.
 Rozvedený, abstinent, nekuøák, 37/166 s dvìma dìtmi ve
vlastní péèi hledá tíhlou enu,
nekuøaèku, která by s námi ila
na vesnici. Zn. Èekáme na tel.:
606 223 083.
 Hledám mue pro váný
vztah; nad 40/190. Jsem 36/179,
SS, rozv. blond., modré oèi, dva
synové 15 a 17 let. Nabídky pøes
sms. Ozvi se. Tel.: 728 270 030.
 Sloím v rýmech jakoukoli
gratulaci. Staèí napsat: komu, kdy
a kdo, za ofr. obálku +10 Kè.
Mono i sms. Tel.: 732 628 415.
 Nabízím odmìnu 20.000 Kè
tomu, kdo mi podá informace,
které povedou k dopadení zlodìjù, kteøí v noci z 19. na 20.2.
vykradli kanceláø na T.G.M.
(Jednota). Tel.: 728 009 030.
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