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VOLNÁ REKLAMNÍ
PLOCHA
Staňte se naším
partnerem
a bude Vaše
až 7x ZADARMO

Toto číslo vyšlo 7. listopadu 2003 • Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Hospodský byl schválen
XX/Polánka/ Již v pøedchozích èíslech ZRCADLA jsme informovali
o rekonstrukci hospody v Polánce a následném hledání nového hostinského. Dne 8. øíjna probìhlo výbìrové øízení na pronájem zmínìných
nebytových prostor pìtièlennou výbìrovou komisí, kterou jmenovala
rada mìsta. Pøihlásilo se devìt uchazeèù, z toho tøi místní a šest z okolí
- nejvzdálenìjší firma sídlí v Brnì. Podmínkou pro zaøazení do výbìrového øízení bylo pøedložení dokladu opravòující žadatele k podnikání
a jeho èestné prohlášení o finanèní bezúhonnosti. Hodnotící kritéria
sledovala délku praxe, možnost spoluúèasti na investicích, finanèní
krytí vybavení, termín zahájení provozu, koncepci a výši nájemného.
XXKaždý èlen komise mohl udìlit 1 - 9 bodù, pøièemž o koneèném
poøadí rozhodl souèet všech takto získaných bodù. Jedna uchazeèka se
bez omluvy nedostavila, proto byla vyøazena. Ostatní adepti splnili
zadávací podmínky a probìhl s nimi ústní pohovor. Vítìznou firmou
s nejvìtším poètem bodù se stala spoleènost Gastro & FUN s r. o.
z Brna pøed zájemci z Ivanèic a Budkovic. Výbìrová komise
doporuèila radì mìsta schválit pronájem nebytových prostor
v pohostinství v Polánce brnìnské firmì, v pøípadì jejího odstoupení
dalšímu v poøadí. Rada mìsta výsledky øízení respektovala a hospodu
v Polánce vítìzi - Gastro & FUN s r. o. z Brna - „pøiklepla“.

Devět obcí v mikroregionu
XXKoncem záøí se sešli v Ivanèicích zástupci obcí, zakládajících
èlenù Mikroregionu Ivanèicko, na 1. zasedání valné hromady. Úkolem
jednání bylo schválit jednací a volební øád valné hromady, schválit
stanovy dobrovolného svazku, zvolit èleny volební i revizní komise,
pøedstavenstvo správního výboru a tajemníka svazku obcí.
XXMikroregion sdružuje celkem devìt èlenù: Ivanèice, Oslavany,
Ketkovice, Neslovice, Moravské Bránice, Novou Ves, Èuèice, Mìlèany a Hlínu. Pøedsedou správního výboru byl zvolen Peter Pollák
z Èuèiè a tajemníkem se stal Ing. Josef Coufal. Zástupci ostatních obcí
si rozdìlili další funkce ve volených orgánech.
XXValná hromada stanovila také výši roèního èlenského pøíspìvku 5 korun na každého obyvatele. Nejbližším úkolem správního výboru
je zajištìní rozvojové strategie Mikroregionu Ivanèicko. Tento strategický plán rozvoje celého území bude podle sdìlení tajemníka svazku
zpracovávat firma AGERIS Brno, se kterou už existuje dobrá
spolupráce na cyklostezkách. „Na zpracování budeme žádat dotaci
z Programu obnovy venkova i nového grantového programu kraje Podpora zpracování rozvojových dokumentù a projektù mikroregionù
v Jihomoravském kraji,“ uvedl Ing. Coufal. Dále pokraèoval: „První
aktivity èinnosti svazku vyplynou ze strategického dokumentu.
Budeme hledat shodné body ve všech obcích, v nichž mùžeme postupovat spoleènì. V souèasné dobì se pokoušíme vytvoøit kalendáø
kulturnì sportovních akcí ivanèického mikroregionu, který by mìl být
dokonèen poèátkem pøíštího roku.“
/ham/

Tře ák hrozil radnici bombovým útokem
XX/Oslavany/ Koncem øíjna tìsnì
pøed polednem zavolal anonym na
èíslo 158 a oznámil, že o pùlnoci
vybuchne na MìÚ Oslavany bomba.
Policie ÈR ihned informovala
mìstskou policii i starostu obce.
Ten nechal úøad vyklidit, zamìstnanci odešli domù. Pøijeli pyrotechnici se psy, vše prohlédli, zkontrolovali neotevøené poštovní zásilky
a budovu uzamèeli. Mìstští strážníci zajiš•ovali až do 23. hodiny
prostor pøed vniknutím nepovolané
osoby. Poté pøijela PÈR a uzavøela
celé okolí radnice i s pøilehlými
komunikacemi. Hlídkovala zde až
do pùl jedné ráno. Hned druhý den
dopoledne byl zjištìn pachatel žák tøetí tøídy ZŠ Oslavany. Údajným motivem èinu bylo to, že
chtìl vyzkoušet, jak funguje tísòové
volání poté, co se ve škole uèili
o dùležitých telefonních èíslech.
Vzhledem k chlapcovì vìku bylo
trestní stíhání za šíøení poplašné
zprávy zastaveno. Radnici i policii
zpùsobenou škodu budou povinni
uhradit rodièe nezletilého pachatele.

Ilustraèní foto Oslavan

Starý muž pohlavně zneužíval nezletilá děvčata
XXOslavanští obèané oznámili
Policii ÈR Ivanèice podezøení ze
spáchání trestného èinu pohlavního zneužívání nezletilých dìvèat.
Dùvodnì podezøelým byl 64 letý
muž z Oslavan. Podle tvrzení
svìdkù mìl dìvèata obtìžovat,
osahávat a vodit si je domù.
XXNa základì informací Mìstské policie Oslavany to byl první
pøípad a všechny dost pøekvapil,
nebo• o tìchto negativních sklonech muže nikdo nevìdìl. Jedná

se o pána, který je ženatý a údajnì využil situace vždy, když
manželka odcestovala. Na co
dìvèata lákal se zjistit nepodaøilo.
XXNicménì pøípadem se zaèali
okamžitì zaobírat kriminalisté
Okresního øeditelství PÈR Brno venkov. Vyšetøováním se potvrdil
minimálnì jeden pøípad pohlavního zneužívání nezletilé dívky.
Muži bylo sdìleno obvinìní
z trestného èinu, státní zástupce
podal návrh na žalobu, obvinìný

Bývalé městské auto v rukách syna starosty
XXRadní v Moravském Krumlovì
se rozhodli, že úøad potøebuje
modernizovat a rozšíøit vozový
park a schválili nákup tøí nových
služebních vozù. Nakonec - na
tom není nic divného, vždy•
kolegové v Miroslavi už mají
nová auta dávno.
XXO dosud používanou, ojetou
Škodu Forman, projevila úøednì
zaregistrovaným dopisem zájem
jedna zamìstnankynì radnice, nabídla za ni 29 tisíc, ale neuspìla.
Starosta Pitlach nám k tomu øekl:
„Známe, jak to v Krumlovì chodí.
Já jsem chtìl, aby bylo vše èisté
a šel prodej pøes autobazar. Proto
jsem sám auto odvezl do Brna,

tam jsem vyøídil všechny formality spojené s prodejem a dál jsem
se o to nezajímal.“
XXNa základì kupní smlouvy
mezi Mìstem Moravský Krumlov
(jako prodávajícím) a autoprodejnou AUTO BOBRAVA je zøejmé,
že mìsto za vùz získalo 31 tisíc.
Z hlediska tržního hospodáøství
tedy šlo o dobrý tah, nebo• úøad
vydìlal o dva tisíce víc, než nabízela pùvodní zájemkynì. Smlouva
stanoví, že kupní cenu uhradí
kupující autobazar pøevodním
pøíkazem na úèet prodávajícího,
tedy mìsta. Tìsnì pøed uzávìrkou
tohoto èísla jsme kontaktovali
radnici s dotazem, zda autobazar

zmínìnou èástku na mìstský úèet
složil. Na úètu je prý první splátka
ve výši dvacet tisíc korun a zbytek bude teprve doplacen.
XX„V tom jsem možná udìlal
chybu, nebo• dnes vidím, že by
bylo lepší vùz nabídnout jako
zápoèet na nová auta, která
jsme brali také v BOBRAVÌ.“,
vysvìtluje starosta
XXZáhy si ovšem obyvatelé
Moravského Krumlova všimli,
že totožný FORMAN už zase
jezdí po Krumlovì, pouze pod jinou SPZ. Z dùvìryhodných zdrojù jsme se dovìdìli, že novým
majitelem je syn pana starosty,
který údajnì auto v Brnì koupil

za mnohem nižší cenu. Zástupce
firmy BOBRAVA údaje nepotvrdil, ale ani nepopøel, pouze se
ohradil, že mohou auta zájemcùm prodávat, za kolik chtìjí.
Celá obchodní transakce s prodejem vozu pod smluvní cenou
mohla tedy být malou odmìnou
za nákup nových vozù pro mìsto
právì v BOBRAVÌ.
XXPro vyjasnìní situace jsme
požádali o stanovisko starostu
Pitlacha: „Šlo to mimo mnì, asi
se kluk dovìdìl, že vezu auto do
BOBRAVY a zaøídil si to. Mùžu
však øíct zodpovìdnì, že on za to
auto i s poplatkem dal podle
snachy 33 tisíc.“
/ham/

èeká na soud. Své jednání a
možné dùsledky si asi uvìdomil
ještì pøed soudním líèením, když
se zhroutil a skonèil v nemocnici.
XXDle mluvèí PÈR Brno-venkov prevence podobných jevù
spoèívá pøedevším v rodinì.
„Rodièe by mìli vìdìt, s kým se
jejich dìti stýkají, kde tráví volný
èas a mìli by se jim co nejvíce
vìnovat. Dùležité je také sledovat chování dìtí, nepøehlížet
problémy, hovoøit s nimi,“ uvedla
mluvèí policie Uhrová.
XXKe shodnému názoru se pøiklání i pedagogové oslavanské
školy. Zarážející je fakt, že oni o
trestném èinu vùbec nevìdìli, ale
zároveò z toho vyplývá veøejnosti
málo známá skuteènost: uèitelé
mají urèité pravomoci (velmi
omezené) pouze na území školy,
ovšem za chování dìtí mimo školu
stoprocentnì zodpovídají rodièe.
Nejkritiètìjší je doba mezi tím,
kdy po vyuèování dìti opustí
školu a kdy se dostanou domù.
Spousta jich dojíždí autobusem a
èekání na spoj tráví bez dozoru
jak školy, tak rodièù. Paradoxnì
se tato denní doba stává pøíležitostí pro sexuální devianty,
násilníky, ale i drogové dealery.

XX„Výchovný a preventivní systém ve škole je propracovaný,
zahrnutý do mnoha vyuèovacích
pøedmìtù. Dìti jsou pouèeny,
mohou se svìøit prostøednictvím
schránky dùvìry, poøádáme besedy s policií. Základem všeho, alfou
i omegou ve výchovì, je ovšem
rodina,“ uvedla výchovná poradkynì oslavanské školy.
XXSpojovacím èlánkem mezi
rodinou a školou by mohla být
mìstská policie, která by pohyb
školákù monitorovala. To však
vzhledem ke kapacitám a ostatním úkolùm nelze zajistit.
XXVelitel mìstské policie k tomu
dodal: „Je s podivem, když pøi
noèní službì v pátek èi v sobotu
potkáváme dìcka školou povinná,
která doma nikdo nepostrádá.
Rodièe o nich asi nemají vùbec
pøehled.“ Na oslavanském teritoriu pùsobí pouze dva mìstští
strážníci, což není optimální.
„Tabulkovì bychom mìli být tøi,
bývalo nás šest. Obtížné je to
hlavnì veèer, když se nìkde poflakuje banda. Radìji se snažíme
pøivolat státní policii, ne, že bychom se báli, že nás zbijí, ale
problém je s dokazováním,“
uvedl mìstský strážník.
/ham/
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Více místa pro parkování Krumlovský zámek o dalších pět milionů levnější

foto: mape

XX/Moravský Krumlov/ Již nìkolikrát bylo mìsto kritizováno
za nedostatek parkovacích míst v okolí mìstského úøadu. Pøedevším
nyní, kdy do mìsta pøijíždí mnohem více obèanù vyøizovat úøední
záležitosti spojené s fungováním „malého okresu“, je situace kolem
parkování mnohdy neúnosná. Na nádvoøí radnice bylo již v loòském
roce zbudováno nìkolik garáží pro auta úøadu a podle zámìru zde
mìlo vzniknout nìkolik parkovacích míst také pro zdejší pracovníky.
Aby bylo možno tohoto zázemí využít, muselo nádvoøí projít zevrubnou rekonstrukcí, vèetnì inovace kanalizace.
XXSítem výbìrového øízení vyhlášeného podle zákona „O zadávání
veøejných zakázek“ nejúspìšnìji prošla domácí firma OSP. Další dva
zájemci nakonec údajnì „couvli“ z kapacitních èi èasových dùvodù.
Rozpoèet na akci èinil okolo milionu korun.
XXNejobtížnìjší èást rekonstrukce spoèívala v opravì kanalizace,
kdy se objevovaly rùzné problémy. Musely být provedeny témìø tøímetrové výkopy, pøi nichž se zjistilo, že technické výkresy naprosto
neodpovídají skuteènosti. Nìkde bylo vedení šalamounsky øešeno tak,
že splašky mìly téct do kopce a nìkterá potrubí svírala pravý úhel, což
také znemožòovalo plynulý prùtok. „Podaøilo se vše pøepojit do jednotné kanalizace, takže veškerý odpad nyní pùjde do centrální èistièky. Také byly zbudovány lapoly na zachycení neèistot a olejù. Byly
položeny obrubníky a teï se dokonèuje pokládka nové dlažby,“ zhodnotil prùbìh prací starosta B. Pitlach. Zámìr rekonstrukce shrnul
starosta slovy: „Cílem oprav je možnost uschovat všechna služební
auta v postavených garážích, které zatím nemohly být využívány,
a tím uvolnit parkovištì pøed úøadem pro veøejnost.“ Zprovoznìní
nádvoøí se plánuje nejpozdìji na polovinu listopadu, pøièemž mírné
zpoždìní zpùsobili archeologové, kteøí ve výkopech urèitou dobu
bádali, a také nepøíznivé poèasí na zaèátku øíjna. Zamìstnance úøadu
èeká dle starosty nejdøíve generální úklid prostranství, jehož nìkteré
èásti byly dosud využívány spíše jako smetištì.
/ham/

XXNa 24. záøí pøipadl další termín dražby krumlovského zámku.
Tentokrát se na ni soustøedila
snad ještì vìtší pozornost než jindy
a to hned z nìkolika dùvodù.
Dražba se konala na domácí pùdì
- ve velké zasedací místnosti MìÚ
Moravský Krumlov - a navíc se
poèítalo minimálnì se tøemi
zájemci, z nichž dva byli „tutovky“. Takže se oèekával nemilosrdný boj zámkuchtivých kupcù.
Také vyvolávací cena „pouhých“
15 milionù korun , již o 10 milionù nižší než døíve, budila
nadìji na zajímavé klání.
XXNakonec se pøekvapení nekonalo. Prùbìh dražby jakoby
nachlup kopíroval pøedchozí
„taktické manévry“. Pøítomných
na akci bylo sice dost, napøíklad
starosta a místostarostka mìsta,
vedoucí odboru školství a kultury
ing. Køivánková a samozøejmì
nechybìl prokurista ani licitátor.
Kdo však chybìl, byli hlavní hrdinové pøíbìhu - kupci. Opìt, jak

už se stalo témìø tradicí, zájemce
o zámek nepøišel ani jediný.
XXV sále nastalo logické zdìšení,
na øadu pøišly telefony. Zjiš•ovalo se, kam se ti, jež ještì tøi dny
pøed dražbou mìli o koupi jasno
a bombardovali úøad všeteènými
dotazy, ztratili. Od starosty mìsta
Pitlacha jsme zjistili následující:
„Jeden èeský zájemce volal prostøednictvím svého zástupce pár
dní pøed tím. Byl nadšen a øekl,
že do toho za tu cenu rozhodnì
jdou. Po dražbì mi na telefonickou
otázku Proè nepøijeli? sdìlil, že
do toho nešli, protože by èástka
na rekonstrukci byla pøíliš vysoká.
Byli to asi ti døívìjší zájemci, ale
jméno jsme nikdy nezjistili,
protože klient se nechal vždy zastupovat svým èlovìkem.“
XXO zámek již døíve projevil zájem také Anglièan žijící v Praze.
Dokonce se pøijel podívat a zjistit
všechny náležitosti. Uvádìl, že
bude kupovat mnoho podobných
památek v celé republice. Pouze

zpùsob financování nedovedl od
samého poèátku vìrohodnì vysvìtlit. Nakonec ovšem nepøijel
ani on, údajnì proto, že „na
dražbu nesehnal peníze.“
XXStarosta MK nám prozradil,
že tìmto pouze „jakokupcùm“
jednoznaènì øekl, a• ho již
neobtìžují neustálými dotazy,

nebo• s nimi nehodlá ztrácet další
èas. Následující termín prodeje
zámku je stanoven nejpozdìji
do mìsíce. Jasné je pouze to, že
vyvolávací cena zùstane stejná
(15 milionù) a místo konání bude
nìkde v Èechách. Pokud se ani
tentokrát nezadaøí, èeká zámek
další znièující zima.
/ham/

foto: mape

Parcely po demolici čekají na nové bytovky
XX/Ivanèice/ Mìsto Ivanèice se
letos po dlouholetém úsilí koneènì
zbavilo torza bytovek, které se
v podstatì rozpadly ještì pøed svým
dokonèením. Záhy po demolici
se radnice rozhodla nabídnout
zájemcùm volný pozemek se
základovou deskou. Zámìr byl
zveøejnìn na úøední vývìsce a
také prostøednictvím sdìlovacích
prostøedkù formou inzerátu.
XXStarosta mìsta uvedl, že existují tøi nabídky a výbìrové øízení
bude ukonèeno do poloviny
listopadu, aby se mohlo zaèít co
nejrychleji stavìt. Prodává se
pozemek a základová deska.
Vznikl však problém, nebo•
jedna z firem, která má zájem

o stavbu již od poèátku, mìla
slíbený pozemek za jednu korunu
a navíc vlastní územní rozhodnutí. Jelikož se ovšem ivanèická
radnice topí v dluzích po minulém
vedení, zmìnila pùvodní zámìr
tak, že pozemek prodá komerèním
zpùsobem za obvyklou cenu a základovou desku po odstranìných
ruinách za úøední odhad.
XXTím se celá záležitost protahuje a na øadu pøichází vyjednávání. Veškeré náklady na stavbu
bude hradit investor, který koupí
pozemek. Mìsto do projektu vloží
pouze základovou desku. „Finanèní vyrovnání mùže probìhnout
na základì vzájemného zápoètu
tak, že po dokonèení pøipadnou

minimálnì dva byty mìstu, nebo
budou v úrovni terénu, kde se
z bezpeènostních dùvodù byty
nezøizují, vybudovány provozovny služeb pro mìsto,“ sdìlil
k této problematice starosta
MUDr. Adam.
Studie poèítá s
jedno- až tøípokojovými
byty variabilnì
upravenými na
základì pøání
budoucích majitelù. Pùvodní
odhad ceny èinil
17.000 korun
za metr2. Pøesto
je podle slov

starosty více jak 2/3 bytù již dnes
zadaných a zájemcù je opravdu
hodnì. Zájem nesnížila ani nìkolikaletá tahanice o vyøešení likvidace trosek po prvním a neúspìšném stavebním pokusu.
/ham/

Karel a Markéta Raboňovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 323 737, 603 534 626

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

JAN ŠIMŠA
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Rybnièní 8, Miroslav
PØIJMU ØIDIÈE AUTOBUSU
NÁSTUP IHNED,
NEJPOZDÌJI 1. 1. 2004
TEL.: 515 333 623, 602 787 745

Jan Prustomìrský
Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL
• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény
Moravský Krumlov
Bøízova 253

PORADNA

PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
Ivanèice
Široká 1
tel.: 777 808 133

AUTODOPRAVA
1,2 tuny - 12 m3

STĚHOVÁNÍ
723 530 980
546 451 703

Žerotínovo nám. 10,,
664 91 Ivančice,,

budova
EKOTEXU
1. patro

K R Á S A • Z D R AV Í • P O Z N Á N Í
odstraòování blokù met. MANDALA ŽIVOTA
poruchy sebevìdomí, strachy, fóbie, závislosti
poruchy uèení a chování, hyperaktivita
dyslexie, dysgrafie
pulsová diagnostika
mìøení osteoporózy
elektroakupunktura

Holoubek

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

homeopatie
prvková analýza vlasù
potravinové doplòky

odìvní styl
minikurzy líèení
prodej modelù
prodej kosmetiky
denní i slavnostní líèení
pøednášky
barevná typologie
profesionální image
program snižování váhy
relaxace
regresní terapie
výklad karet

astrologické poradenství
http://www.sweb.cz/poradnapro

• Dioptrické brýle
na předpis i na zakázku
• Opravy brýlí
• Sluneční brýle
• Pouzdra, lupy, řetízky
• ostatní doplňky
Ke každé nové zakázce pevné brýlové
pouzdro zdarma
S každou zakázkou sleva na zakázku další
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Prodej metrového textilu

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

STUDIO
SLUNÍÈKO
ZAHÁJILO DNE 1. LISTOPADU

AVON COSMETICS
nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám,
které mají zájem o kosmetiku.
-

vstup i výstup je bez poplatku
materiály zdarma
provize jistá
pro každou z Vás dárky

Chcete to s námi pouze zkusit?
Staèí zavolat - naše asistentka Vám zašle
nezávaznì katalog a podrobnìjší informace.
Volejte 607 693 024

DUMAG spol. s r.o.
Rosice u Brna
nabízí přípravu vozidel SEAT a ŠKODA
na zimní provoz a POZOR!
Při výměně čtyř pneu jedna zdarma!

• modeláž nehtů •
• manikáru •
• parafinové zábaly •
• permanentní makeup •
• solárium •
• výklad karet •
• prodej kosmetiky Mary Kay •

Naše společnost zajiš uje bez čekání provoz
třech stanic STK (včetně nákladních vozidel)

Najdete nás na ul. Zámecká 13
(ve dvoře), M. Krumlov
mobil: 608 713 632
Otevřeno: po-pá 1100-1700 hodin
dále dle tel. dohody
Těším se na Vaši návštěvu

obchodního zástupce na HZP
i na OSVČ pro region Brno-venkov

Telefon servis: 546 411 333
Telefon STK: 546 410 475

Druhá největší pojiš ovna
na českém trhu
přijme

Nabízíme • zázemí kapitálově silné společnosti
• finanční ohodnocení dle výkonosti
Požadujeme • odpovědnost a spolehlivost
• min. středoškolské vzdělání
Kontaktujte nás na tel.: 602 286 639,
fax: 546 434 495, e-mail: jan.dobes@koop.cz
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O pokutě pro město rozhodne žaloba Opravy zámku pokračují
XX/Moravský Krumlov/ Již
nìkolikrát probìhla ZRCADLEM
zpráva o tom, že na MìÚ Moravský Krumlov byla Ekologickým
právním servisem podána žaloba
z dùvodu neposkytnutí požadovaných informací a nereagování
na následné urgentní výzvy.
Žalobce požádal dopisem MìÚ
MK o informace podle zákona è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím. Požadované
informace se týkaly mimo jiné èlenù
zastupitelstva obce a výplaty jejich
odmìn. Radnice hrála „mrtvého
brouka“ a dopisy ignorovala.
XXV dùsledku toho, že ètenáøe
kauza, její prùbìh a dùsledky pro
mìsto stále zajímá, požádali jsme
o vyjádøení JUDr. Orsiniho, který
v dané záležitosti úøad zastupuje.
Dostalo se nám vysvìtlení, že
materiál leží již asi pùl roku
u Krajského soudu v Brnì a minimálnì do jara tam ještì ležet
bude. „Zatím nebylo naøízeno
jednání,“ podotkl JUDr. Orsini
a pokraèoval: „My jsme se sporu
chtìli vyhnout, proto jsme o stanovisko požádali Úøad pro ochranu
osobních údajù. To vyznìlo ve
prospìch MìÚ MK, nebo• z nìho

vyplynulo, že na poskytování
osobních údajù se zákon è. 106/99
Sb. nevztahuje. Vyjádøení ale
nemá váhu soudního rozhodnutí,
proto musí rozhodnout soud.“
XXMìÚ se prostøednictvím zmínìného právníka k žalobì písemnì
vyjádøil letos v èervnu. Ve
vyjádøení zdùvodòuje, že informace neposkytl z toho dùvodu,
nebo• podle zákona 101/2000
Sb. je jméno a pøíjmení èlena
zastupitelstva obce osobním údajem. Další zdùvodnìní odkazuje
na zákoník práce, podle kterého
se odmìna èlenù zastupitelstva
obce posuzuje jako plat zamìstnancù, což je zamìstnavatel oprávnìn sdìlovat pouze se souhlasem
zamìstnance, pokud právní pøedpis
nehovoøí jinak. Po objasnìní všech
dùvodù ve vyjádøení k žalobì
„žalovaný navrhuje, aby Krajský
soud v Brnì žalobu v celém rozsahu jako nedùvodnou zamítl.“
XXJelikož podobných situací a
sporù mùže v budoucnu nastat
celá øada, mìl by se stát soudní
verdikt modelem, jak pøíštì postupovat. Podle Dr. Orsiniho „jde
o to, že právní pøedpisy, které se
na danou vìc vztahují, nejsou

STRABAG zahájil práce
XX/Miroslav/ Firma STRABAG koneènì zahájila demolièní práce
v Miroslavi v objektu bývalé cihelny. Na tento okamžik miroslavští
s napìtím èekali, nebo• realita prùmyslové zóny tím pádem nabývá
konkrétnìjší podoby. Práce zapoèaly v øíjnu a pokud poèasí dovolí,
protáhnou se nejménì do poloviny pøíštího roku.
XXV souèasnosti byl rozebrán likusový dùm a odstraòuje se železobetonová konstrukce. Poté pøijdou na øadu terénní úpravy a zahájení výstavby vlastní výrobní haly na stavební bednìní. Jedná se
o významný poèin, nebo• objekt slibuje mnoho pracovních míst
zdejším mužùm. Montážní hala by mìla zabírat plochu pøibližnì
4.000 metrù ètvereèních, pøièemž technické parametry si mohou
zájemci již od tìchto dnù pøeèíst také na informaèní tabuli pøímo
v areálu stavby.
/ham/

konkrétní a jednoznaèné.“ Po
vynesení nepøíznivého rozsudku
existuje možnost odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brnì.
„Pokud by však soudní rozhodnutí bylo pøesvìdèivé a právní
argumentace zcela jasná, tak bychom opravného prostøedku odvolání nemuseli využít,“ shrnul
další vyhlídky mìsta právník.
XXDnes nejde ani tak o to, kdo
pøíštì komu jaké informace po-

skytne, ale jestli radnice v tomto
konkrétním pøípadì svým odmítavým pøístupem nepochybila
a nevykoleduje si za to tuènou
pokutu. Starosta mìsta B. Pitlach
tvrdí: „Zatím jsme nezaplatili ani
korunu, vùbec nic.“ Soudní výlohy hradí na poèátku procesu
žalobce a pøípadné finanèní
sankce budou pøedmìtem rozhodnutí Krajského soudu v Brnì
na jaøe pøíštího roku.
/ham/

Neukázněným řidičům hrozí odtažení
/Ivanèice/ Kritickou situaci s neukáznìnými øidièi, kteøí bezohlednì parkují úplnì všude, musela na minulém zasedání øešit
Rada mìsta Ivanèic. Po projednání celé problematiky nakonec
schválila možnost odtahu automobilù nesprávnì zaparkovaných,
bránících prùjezdu sanitek, požárníkù a obslužných vozidel.
Souèasnì uložila odboru regionálního rozvoje, oddìlení dopravy
projednat záležitost s Policií ÈR.
Nejhorší je samozøejmì situace na obou sídlištích vzhledem
k velké koncentraci lidí i aut. Èasto se tam jezdí „zrcátko na zrcátko“
a obslužná vozidla by nemìla absolutnì šanci se tam dostat. „Jde
o dodržování elementární vyhlášky a základních pravidel silnièního
provozu. Myslet si, že vše zvládne policie, je iluzorní, proto se
øešení situace nedá odkládat,“ informoval starosta MUDr. Adam.
V prùbìhu pøíštího roku by mìla vzniknout studie øešící možnost
šikmých stání na volných prostranstvích. „Pøedstava nadzemních,
nìkolikapodlažních garáží je krásná, ale nereálná. Zvolit musíme nejjednodušší øešení. Mohla by být využita místa, která slouží jako
pseudozelené plochy pro skladování rùznorodých materiálù a jsou již
dnes využívána k parkování,“ sdìlil svou pøedstavu starosta.
/uè/

XX/Oslavany/ V rámci celkové rekonstrukce zámku v Oslavanech
probìhlo zaèátkem kvìtna výbìrové øízení na pokraèující práce v roce
2003. Byly obeslány 4 firmy, z nichž nabídku pøedložily pouze tøi.
Výbìrovou komisi tvoøilo všech sedm èlenù Rady mìsta Oslavany,
pøièemž každý z nich obodoval všechna stanovená kritéria stupnicí 1
- 10 bodù dle vlastního posouzení a uvážení. Komise posuzovala
následující podmínky: míru naplnìní požadavkù uvedených
v závazných stanoviscích památkové péèe a v projektové dokumentaci ve vztahu k urèení objektivní ceny, celkovou cenu díla, záruèní
podmínky a reference uchazeèe. Souèet bodù byl vynásoben urèeným
koeficientem a vítìzem se stala nabídka, která po pøepoètu získala
nejvíce bodù. Veškeré výsledky výbìrového øízení i materiály s tím
související byly pøedloženy ministerstvu kultury, aby mohlo dojít
k èerpání finanèních prostøedkù.
XXTentokrát konkurenci nenašla nabídka pøedložená firmou PORTICO
s.r.o. Brno, která zvítìzila a bude v následujících týdnech opravovat
šindelovou krytinu bánì zámecké vìže, vèetnì krovu, i provádìt generální opravu støechy pod zámeckou kaplí. Práce se již rozbíhají a pro
milovníky nezvyklých fotek se dle starosty pana Aldorfa naskytne
zajímavá pøíležitost, nebo• zámeckou vìž bude nìkolik dnù zdobit
lešení, ze kterého by bylo jistì možno poøídit snímky pøímo unikátní.
Samozøejmì, že souèasnì s touto opravou, která probíhá v rámci programu MK ÈR, pokraèuje též rekonstrukce západního køídla zámku,
kde soukromá firma GaC PACIFIC zprovozòuje zámecký pivovar
a restauraci, jak jsme se na stránkách ZRCADLA mohli doèíst již døíve.

Rybáři o rybník nepřijdou
XX/Miroslav/ Dne 23. øíjna schválilo ministerstvo financí privatizaèní projekt mìsta Miroslav na
bezúplatný pøevod pozemku pod
hladinou rybníka Réna na mìsto.
„Je to dobrá zpráva pro zájmové
rybaøení, protože v souvislosti s pøípravou nového zákona o rybáøství
se cítí nìkteré revíry ohroženy
rùznými podvodníky, kteøí si rybníky pronajmou,“ vysvìtlil starosta
Ing. Forman. V Miroslavi jedno-

Vaše barevná vizitka
v katalogu za 50 haléřů

znaènì preferují místní spolky
mládeže i dospìlých. „Nemáme
zájem z toho tìžit peníze, ale
chceme v této lokalitì zachovat
rybaøení, ptactvo i ekologický
aspekt pro Miroslavsko,“ dodal
starosta. Jedná se v podstatì o
jakousi pojistku, že tento rybník
zùstane domácím rybáøùm k dispozici a nepøipadne jinému
majiteli, který by zde mohl veškeré aktivity zpoplatnit.
/ham/

foto: MìÚ Oslavany

PODLAHY K+
Provádíme
pokládku, renovace a opravy
všech druhů podlahových krytin.
Garantujeme
příznivé ceny námi dodávaných služeb.
Zdarma navrhneme
přímo u Vás vhodné řešení Vašeho interiéru.
Na naši schůzku přivezeme
velké množství vzorů a druhů podlahových krytin.
Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278
email: j.kun@seznam.cz

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

provozovna: Havlíčkova 1163
MIROSLAV, tel.: 515 334 796
prodej doba:
st-čt 8.00-15.30, pá 8.00-13.00

Fa MASIKO VÁS JIŽ TRADIČNĚ ZVE K PŘEDVÁNOČNÍM NÁKUPŮM
Drůbež mražená

Drůbež chlazená

Krůtí uzeniny

kuře ....................... 52 Kč
husa .................... 109 Kč
kachna .................. 65 Kč
krůta celá .............. 69 Kč
husokachna .......... 79 Kč

kuře ....................... 49 Kč
krůta ...................... 69 Kč
krůta 1/2 ................ 71 Kč

moravské uzené
zaváděcí cena ....... 99 Kč
klobása zámecká .. 79 Kč
šunka stehenní ...... 91 Kč
polosuchý ............ 119 Kč

V rámci programu MASIKO PŘÍTEL VAŠICH PSŮ A KOČEK
jsme pro Vás až do odvolání upravili ceny drůbežích hřbetů, špiček křídel,
kůže a masitých kostí v rozmezí od 1 do 9 Kč
dle odebraného množství a sortimentu.

Pøijímáme a vyøizujeme telefonické objednávky na èísle: 515 334 796
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Olbramovický obchvat
Chodníky v Letkovicích nejsou v plánu byl slavnostně otevřen
aneb MěÚ Ivančice reaguje na písemné žádosti ústně.
XXMilí ètenáøi a spoluobèané. Jistì jste si se zájmem, stejnì jako já,
pøeèetli èlánek o situaci, kterou mnozí z vás kritizují. Ochotní lidé ke
krokùm smìøujícím k vyøešení dopravní situace v Letkovicích stále chybí
a pohodlnìjší lhostejnost a smíøení se s „neøešitelným“ je pozoruhodným
øešením èi uhýbáním pøed zodpovìdností*).
XXMìÚ Ivanèice byly v posledních 10ti letech odevzdány dvì podpisové akce a mnou odeslaná žádost na zaèátku tohoto roku i jiná v letech
starosty p. Sládka. Potvrzuji, že je pravdou, co odpovídá pan starosta
Adam, kterého si osobnì velmi vážím, totiž ústní sdìlení ing. Grosse,
coby reakce na písemné žádosti øádnì podané na podatelnì MìÚ, že
bezpeèné chodníky, pøechod pro chodce na køižovatce a oznaèení „Slepá
ulice“ s omezením na 40 km/h v dolní ulici smìrem k øece, prostì
a jednoduše nebudou.
XXZa sebe a svoji rodinu jsem udìlal v této záležitosti vše, co bylo v mých
silách a možnostech. Na radnici prostì chybí zájem, protože si nikdo jiný
poøádnì nestìžuje. Ptám se tìch, se kterými se èas od èasu potkávám
a kteøí mají též dìti - co jste udìlali vy sami proti ohrožování vlastních
dìtí nerozumným silnièním provozem? Až se vás jednoho dne vaše
vlastní dìti, které již budou mít své dìti zeptají, proè jste „už tehdy“ nic
nepodniknuli pro zredukování silnièního provozu, doufám, že budete mít
dostateènì pøesvìdèivé argumenty, abyste pøed nimi pøinejmenším alespoò obstáli. (nehodící se škrtnìte*)
/nt/

Komu chce paní Valachová zamotat hlavu?
XXPaní Valachová se opìt hlásí veøejnì k ODS. Co za tím asi bude?
Klame snad sebe, anebo, a to je horší, dokonce své volièe? V èlánku,
který vyšel v minulém èísle, se hlásí k programovému prohlášení ODS.
Souhlasíme pouze s výrokem p. Valachové, že ji dokážeme pozdravit,
hovoøit, èi se na ni usmát, ale to je vše. Tento projev slušnosti našich
èlenù avšak neznamená souhlas s jejím politickým chováním. Na kandidátce pøi komunálních volbách v loòském roce jsme ji navrhli na volitelné místo proto, aby prosazovala v pøípadì zvolení program ODS. Za celý
rok v její funkci se toto bohužel nestalo. Ihned po volbách došlo k rozdìlení zastupitelstva na radnièní vìtšinu (12 hlasù) a opozièní menšinu
(9 hlasù). Paní Valachová za pøíslib výhodného místa posílila souèasnou
radnièní vìtšinu. Dnes již víme, že pøed volbami bylo p. Valachové
naprosto jedno, za kterou stranu, na které kandidátce bude stát její
jméno, jejím hlavním cílem bylo získat své „køeslo“. To se jí za pomoci
oklamání ODS podaøilo. Proto se ODS od p. Valachové ihned po volbách
veøejnì distancovala. Její èiny, její chování v zastupitelstvu, její hlasování v klíèových bodech se naprosto neshoduje s programem ODS.
Napø. poslední schválený úvìr 50.000.000 Kè zadlužuje mìsto èástkou
69.700.000 Kè. Toto urèitì není v souladu s programem ODS a jeho
pøedvolebním heslem „Nezadlužená budoucnost“.
Paní Valachová øíká ve svém èlánku, že její programové prohlášení leží
na pracovním stole a dennì se ho snaží plnit. Jsme ochotni tomu vìøit.
Ne však tomu, že se shoduje s programem ODS. Za tím si stojíme!
L. Kosour, N. Prustomìrská, O. Panáèek, M. Procházková, Ing. M. Šotner,
Ing. V. Procházka - èlenové místního sdružení ODS MK

XX/Olbramovice/ Dne 27. øíjna
se olbramoviètí doèkali otevøení
nového silnièního obchvatu kolem své obce. Dùvody stavby byly
jednoznaèné - silné zatížení stávajícího prùtahu obcí nákladní
dopravou vzhledem k blízkosti
lomu, kamionová doprava firmy
BRAMAC i tah na Dukovany.
Navíc se zde v prùbìhu uplynulých
patnácti let staly tøi smrtelné úrazy.
XXStavba byla zahájena na podzim loòského roku a zahrnovala
vybudování 2.256 m silnice za
necelých 40 milionù korun. Obec
se na investici podílela 4,8 miliony
ze svého rozpoètu, zbytek uhradil
Fond státní dopravní infrastruktury. Stavbu zhotovila firma
COLAS CZ, a.s., závod Jih Znojmo. Trasa obchvatu vede mezi
zastavìnou èásti Olbramovic a
zemìdìlským areálem Agra, a. s.

a výrobním závodem firmy
Bramac, a. s.
XXSlavnostního pøestøižení pásky
a zprovoznìní komunikace se
kromì místních obyvatel i zástupcù radnice zúèastnili hejtman
JM kraje Ing. Juránek, øeditel
Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Švagr, zástupci stavební
firmy a SÚS Znojmo i Brno.
XXStarosta Olbramovic Ing.
Èech nám po týdnu provozu øekl:
„Ohlasy místních jsou zatím
velmi kladné, je to fantastické,
protože vesnici se velmi ulevilo.
Jedinou nevýhodou je, že díky
obchvatu se nedostane na potøebnou rekonstrukci silnice pøes
Olbramovice. Komunikace v celém
regionu jsou velmi špatné a
kdyby se s jejich opravami
pokraèovalo stejným tempem
jako tady, bylo by to dobré.“ /uè/

foto: OÚ Olbramovice

Další školní jídelna s evropskými parametry
XXŠkolní jídelny, pøedevším
uvádìní jejich stavu do souladu
s novými právními pøedpisy, byly
vdìèným tématem již mnoha
pøedchozích výtiskù novin.
XXVeškerý „stavební humbuk“
zpùsobila Vyhláška èíslo 107
Ministerstva zdravotnictví ÈR
ze dne 9. bøezna 2001 o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pøi èinnostech epidemiologicky závažných.
XXNìkdy se dokonce zdá, že
jídelny jsou tím nejožehavìjším
problémem dnešních dní a když
se nám co nejrychleji podaøí každou z nich vybavit alespoò pøedpisovou vytloukárnou vajec, bezdotykovými bateriemi, hrubou
pøípravnou masa a úklidovou

Obchodní místo Moravský Krumlov
náměstí T.G. Masaryka 41, tel.: 515 266 441

komorou, mùžeme s chutí do
Evropy. Otázkou je, jestli nám
výtluky na silnicích nezkomplikují cestu více než nepøedpisová
vytloukárna vajec.
XXNicménì na základì šetøení
hygienikù ve školní jídelnì
Domu mládeže SOU zemìdìlského v Moravském Krumlovì,
pøi kterém byly protokolárnì stanoveny nìkteré nedostatky, zde
v uplynulých dnech probìhly potøebné stavební úpravy. Rekonstrukce se ujala ivanèická stavební
firma NEDO, jež mìla za úkol
bìhem zhruba devíti dnù veškeré
prostory vývaøovny upravit tak, aby
odpovídaly stanoveným požadavkùm. Aby si pøíchozí strávníci
z ostatních škol nemuseli pøenášet pøezùvky, byla navíc v celé

jídelnì položena dlažba, která se
v prodlevách mezi vydáváním
stravy mùže setøít.
XXInvestice si vyžádala zhruba
pùl milionu korun a byla bezezbytku kryta z rozpoètu školy.
Celá akce probìhla témìø za
provozu, kdy firma pracovala
o dvou víkendech a navíc využila
dnù podzimních prázdnin prodloužených o ètvrtek a pátek. Na
adresu øemeslníkù se vedoucí
stravování paní Bìhanová vyjádøila slovy: „Se stavebníky jsme
byli velmi spokojení, byli šikovní, rychlí a ochotní. Pomohli
i s úklidem nejhrubších neèistot
a pomáhali nám zakrýt také nìkteré pøístroje.“
XXStejnì tak ocenila souèasnì se
zástupcem øeditele Ing. Pelajem

vstøícný pøístup kuchaøek, jež
všechny o víkendu nastoupily ke
generálnímu úklidu, aby se od
pondìlí mohlo normálnì vaøit.
Vždy• na uèilišti pøipravují celodenní stravu èítající pìt rùzných
jídel, od snídanì až po veèeøi.
První obìd po pøestavbì pøedstavoval èoèku a gulášovou
polévku, bylo nutno teprve
doplnit suroviny na další dobroty.
XX„Naše kuchaøky si zvykají
na nový režim a postupy. Nìkteré
malièkosti se dokonèují ještì
za provozu,“ popsala první dny
„v novém“ vedoucí stravování.
Nejdùležitìjší je ovšem hodnocení samotných strávníkù, pøi
kterém zdejší kuchaøky obstály
na výbornou už pøed rekonstrukcí kuchynì a jídelny.
/ham/
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Jak dlouho potrvá chaos v autobusové dopravě ? Cyklostezky okolím Oslavan
XXZáležitostí dopravní obslužnosti v regionech Znojmo a Moravský Krumlov se zabývám již
od bøezna. Na úvod objasním,
proè k celé situaci došlo.
XXV oblasti veøejné osobní dopravy svìøil zákon o krajích, v platném znìní, do VYHRAZENÉ
pravomoci zastupitelstva kraje
stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území
kraje. V silnièní dopravì osob kraj
dále stanoví rozsah podílu státu
na zajištìní základní dopravní
obslužnosti území kraje, a to ve
veøejném zájmu podle místních
podmínek území a výše rozpoètových prostøedkù, které jsou
k dispozici. Kromì této samostatné pùsobnosti plní krajský úøad,
jako orgán kraje, další úkoly
v pøenesené pùsobnosti, kterými
je rozhodování o udìlení licencí
a schvalování jízdních øádù, uzavírání smluv o závazku veøejné
služby a uhrazování prokazatelných ztrát a souèasnì i výkon
státního odborného dozoru (dozoruje tedy sám sebe ).
XXPo „lopatì øeèeno“ kraj si mùže
dìlat v oblasti veøejné osobní dopravy (bohužel, ne jen v této oblasti), co chce. A to si také v pøípadì znojemského regionu udìlal.
Po prvotním upozornìní, že dojde
ke zmìnám v regionální dopravní
obslužnosti, již kraj nepovažoval
za nutné konzultovat zmìny
v osobní dopravì s dotèenými
obcemi. Ani Znojmo, ani Moravský Krumlov (jakožto obce 3.
stupnì) nebyly k výbìrovému
øízení pøizvány.
XXNemá smysl se rozpisovat o nepøipravenosti celé reformy veøejné
správy, o nevhodnosti zániku OkÚ,
které byly opodstatnìným èlánkem

státní správy a za jejichž existence
spousta vìcí, které se dnes ukazují jako problematické, fungovalo. Nemá smyslu poukazovat
na skuteènost, že ani naše souèasné rozdìlení na kraje neodpovídá plnì požadavkùm EU, že se
tak uèinilo napø. kvùli možnosti
využívání strukturálních fondù.
XXMùj kolega pan Havlásek se
vrací k „podle jeho názoru podivné“
privatizaci veøejného prostranství, kterým bylo autobusové
nádraží. Zákony o privatizaci
schválila PS PÈR (pokud si pamatujeme, pod vedením právì ODS).
A vìtšina autobusových nádraží
v okresních i vìtších mìstech jsou
soukromým majetkem dopravcù.
XXAle nevidím v tom žádný
problém, protože majitel „autobusového nádraží“ ÈAS vycházel
mìstu vstøíc a s dopravní obslužností nebyly u nás léta problémy.
Až nyní pod vedením kraje.
Dopravce ÈAS – SERVICE a. s.
jako jediný v kraji nepodepsal
smlouvu za cenu, která byla nižší
než doporuèená èástka celostátnì.
Ale i tak dopravní službu veøejnosti vykonával a snažil se vyjednávat. Zajímavé je, že tuto
celostátnì doporuèenou èástku
podcenil pouze Jihomoravský a
Královohradecký kraj, ostatní
kraje ji dodržely. Když jsem byla
v Liberci, na otázku, zda je
doporuèená èástka vyhovující,
mi bylo odpovìzeno, že sice
vyplácejí dopravci 28. 20 Kè, ale
že tato èástka je sporná, skuteèné
náklady se totiž pohybují nad
29 korun.
XXMìsta Znojmo i Moravský
Krumlov (starostové pan Balík i
pan Pitlach) nìkolikrát jednala na
krajském úøadì odboru dopravy,

jednala i na setkání s panem ministrem dopravy. Mìsto Znojmo
dalo podnìt k zahájení mimoodvolacího správního øízení. Já
jsem jednala jak na kraji, tak na
Ministerstvu dopravy ÈR s paní
øeditelkou odboru veøejné a kombinované dopravy ing. Šmejkalovou a rovnìž jsem v této vìci
interpelovala ministra dopravy
pana Šimonovského.
XXKraj totiž vybral ve výbìrovém øízení dalších pìt dopravcù,
bohužel i mimo náš bývalý okres.
A to mi osobnì vadí nejvíce, protože na Znojemsku s tak velkou
nezamìstnaností jezdí autodopravci odjinud. Kdyby se o práci
podìlili pouze naši dva „znojemští“ dopravci, nevidìla bych celou
záležitost tak problematicky, ale
vadí mi „cizí“ firmy. Celý problém je však daleko širší.
XXLicence nemìly být vydány
bez konkrétního uvedení adres
zastávek a jejich povolení od mìsta
èi soukromého majitele, nemìly
být udìleny tam, kde je doprava
zajištìna. Rovnìž i jízdní øády,
které se lišily o minuty s øády autobusù ÈAS nemìly být povoleny.
Proto se setkáváme s autobusy,
ve kterých sedí jeden, dva cestující a které jedou v „závìsu“ do
Vranova, Uherèic apod. Nejhorší
je ve Znojmì situace na nádraží,
na ulici M. Horákové, to má
kolega Havlásek pravdu. Ale
nemá ji ve tvrzení, že radnice nic
neuèinila. Vedoucí odboru dopravy na MìÚ Znojmo pan Mahr
vlastní odborný posudek, který
mu poskytl sám krajský úøad
a který doslova NEDOPORUÈUJE
ulici Dr. Horákové vhodnou
k vybudování dalších zastávek
pro autobusy.

XXJá sama považuji celou situaci
za absurdní, jsem pøesvìdèena,
že dochází k nehospodárnému
využívání státních penìz, že kraj
se ke svým regionùm, o které se
má starat, zachoval nespravedlivì. V tomto pøípadì žalobce
existuje a ne jeden, ale nìjak se
nám vytratil soudce.
XXPanem ministrem, na Ministerstvu dopravy ÈR i na kraji mi
však bylo vysvìtleno, že stát a
jeho orgány nemají zákonné
oprávnìní do vnitrostátní silnièní
dopravy zasahovat, s výjimkou
výkonu funkcí správního orgánu
2. stupnì, státního odborného
dozoru a vrchního státního
dozoru. Pøièemž ovšem výkon
státního odborného dozoru nad
financováním dopravní obslužnosti ze strany státu ztratil svoji
exekutivní podobu zmìnou rozpoètových pravidel, kdy tyto
finanèní prostøedky jsou souèástí
rozpoètu kraje.
XXZ uvedených skuteèností
vyplývá, že souèasná zákonná
úprava pøenesla prakticky veškerá
rozhodování ve vìcech dopravní
obslužnosti v silnièní dopravì (a
i v jiných neménì dùležitých
vìcech) ze státu, reprezentovaného v minulosti okresními úøady,
na územní celky, pøièemž stát
dozírá pouze nad dodržováním
právních pøedpisù v konkrétnì
stanovených pøípadech (snad!!).
Tento stav je dùsledkem principu
decentralizace v pøijaté a uskuteènìné reformì veøejné správy.
XXVážení ètenáøi, stále víc mám
pocit, že zrušení okresù a znovuobnovení krajù nám byl, jak se
øíká „èert dlužen“.
RNDr. Marta Bayerová
poslankynì PS PÈR

XX/Oslavany/ Nejen prací, ale i kulturou, sportem a urèitì i mnohým
jiným je èlovìk živ. To dobøe vìdí také na oslavanské radnici a jelikož
je pan místostarosta Mgr. Musil zanícený sportovec, vìnuje se též
aktivitám, které mají pøispìt ke zvýšení turistického ruchu a možnosti
sportovního vyžití v málo známé pøekrásné pøírodì Oslavanska.
XXBìhem posledních tøí let se usilovnì snaží o vybudování a uvedení
do provozu cykloturistických tras, které by zaplnily bílá místa na
mapách jihozápadnì od Brna. Do roku 1999 zde totiž neexistovala
jediná trasa, všechny konèily v Moravském Krumlovì. Bylo však
jasné, že z rozpoètu mìsta nelze tak nároèný projekt financovat a bude
nutno sdružit prostøedky mnoha obcí, kterými cesty povedou. To se
podaøilo a dosud se realizovaly práce za 450.000 korun, které sponzorsky vìnoval ÈEZ - investorem je Energoregion 2020, tj. sdružení
obcí v okruhu 20 km od JE Dukovany. Na projektovou dokumentaci
sdružily prostøedky Oslavany, Ivanèice, Moravský Krumlov, Dolní
Kounice, Rosice a letos se k nim pøipojila i obec Øíèany.
XXV terénu jsou již realizovány, oznaèeny, opatøeny znaèkami, stojany na kola apod. trasy energetická (zámek Oslavany-JE Dukovanyvodní elektrárna Dalešice), 5173 a 403 v úseku Mohelno-BiskoupkyHrubšice-Øeznovice-Ivanèice. K realizaci zbývajících je nezbytná
další finanèní podpora. Za tímto úèelem se opìt organizátoøi obrátili
na spoleènost ÈEZ i Jihomoravský kraj s žádostí o sponzorský dar.
Jakmile budou prostøedky k dispozici, dojde k dalšímu pokraèování
prací. Na radnici v Oslavanech jsou pøesvìdèeni o prospìšnosti
zapoèatého díla, které se podaøí dovést k úspìšnému konci. Již nyní
plánují i nové, tématicky zamìøené trasy, napø. hornickou.
/uè/

Atleti zakončili sezonu
XXMoravskokrumlovští atleti úspìšnì zakonèili letošní sezonu. Libor
Kohoutek si na Mistrovství ÈR do 22 let v Litomyšli dobìhl pro nìho
zatím nejlepší úspìch v individuální soutìži. V tìžké konkurenci
získal bronzovou pøíèku. Mladší atleti - Martina Weisserová a Jan
Èepera absolvovali Velkou cenu Jihlavských listù. Martina v kategorii
starších žákyn vybojovala ètvrté místo a Jenda v pøípravce sedmé.
XXV sobotu 4. øíjna se konal pøespolní bìh v Oslavanech. Tøetí místo
v kategorii žen na pìt kilometrù získala krumlovská Kateøina
Doubková. Pro vítìzství na dvoukilometrové trati si s naprostým
pøehledem dobìhla Martina Weisserová a úspìch slavil i Jan Èepera
za støíbro na tisíc metrù.
XXKrumlovští atleti zakonèili letošní sezonu úèastí na 1. kole znojemského bìžeckého poháru v Moravských Budìjovicích. Katka
Doubková si dobìhla pro zlato a Martina Weisserová na stejné trati
urèené pro ženy dobìhla na výborném šestém místì. Bronz mezi
staršími žákynìmi v bìhu na patnáctset metrù získala Kristýna
Kudláèková. Jan Èepera si stejnou tra• zabìhl také na bronz. V premiérovém startu nejmladších žákyò se na trati 450 metrù pøedstavila
Veronika Jandová a skonèila na osmém místì. Jakub Kudrna mezi
nejmladšími žáky i pøes pád dobìhl na ètvrtém místì.
/abé/

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

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

KUCHYNĚ
JAK NÁS NAJDETE ?
smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA
Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK
U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Další „Den proti drogám“ Zeptali jsme se: člena zastupitelstva M. Krumlova

ing. Jaroslava Ptáčka

foto: mape

XXObèanské sdružení Rodièe proti drogám každoroènì vyhlašuje
slohovou, literární, výtvarnou a pìveckou soutìž, ve které úèastníci
ve vìku 12 - 18 let ukazují své znalosti, názory a postoje ke konzumaci
nelegálních drog. Vše ve spolupráci s rodièi, pedagogy a odborníky
z této oblasti. Na Dni proti drogám pak vítìzové soutìže obdrží za své
práce hodnotné ceny. Letošního vyhlášení, které se konalo v sále
Slovanské epopeje se zúèastnil i protidrogový expert Jiøí Vacek.
XXNa otázku, jak vnímá práci škol v protidrogové prevenci,
odpovìdìl: „Školy mají protidrogové preventisty, vìtšinou z øad tìlocvikáøù a chemikáøù. Vìtší dùvìru však mají lidé, které dìti nevidí
každý den ve škole. Preventisté by mìli být v pozoru tehdy, kdy dìti
konèí ve škole a jdou domù. Rozsah jejich práce je ale otázkou penìz.
Napøíklad v Nìmecku je tento preventista zaøazen do státem placené
sociální oblasti.“ Jiøí Vacek velmi ostøe komentoval nedostateènou
a do nìkolika ministerstev roztøíštìnou protidrogovou legislativu
a zájem nìkterých státních pøedstavitelù legalizovat „mìkké drogy“.
Stejnì negativnì se k tomuto problému staví pøedsedkynì obèanského
sdružení Rodièe proti drogám Mgr. Eva Šimsová.
„Legalizace jakýchkoliv drog je velmi nebezpeèná vìc. Musíme bojovat a klobouk dolù pøed lidmi, jako je øeditel školy pan Vrána a pan
Plíšek, kteøí dìti hecují ke všem aktivitám, které jim nabídneme. Díky
sponzorùm, mezi které patøí i znojemská firma D.L.D. zastoupená
panem ing. Jiøím Èadanem, mùžeme dìtem dát krásné dárky. Naše
soutìž má rok od roku více úèastníkù, více škol, což nás samozøejmì
tìší, ale také motivuje.“, zhodnotila Šimsová
/mape/

1. Šest let jste pùsobil v Radì
a dvanáct v Zastupitelstvu mìsta
Moravský Krumlov. Na které
aktivity z tohoto období radnice
jste nejvíce pyšný?
Pyšný? To je jako z pohádky, nebo amerického filmu. Odpovím
Vám takhle - párkrát mì potìšilo,
když jsem dokázal pomoci lidem
vyøešit jejich problémy s radnicí,
by• obèas šlo jen o získání informací nebo odpovìdi na dopis.
Tìšilo mì to snad právì proto, že
jsem to dìlat nemusel. A ostatní?
Nìkterý nápad se ujme, nìkterý
zapadne, neprojde - normální život.
2. Nebylo chybou a na škodu
vìci, že jste po posledních volbách odmítl post místostarosty?
Nebo Vám lépe sedí pozice
„vìèného rýpala“, který nenese
žádnou zodpovìdnost?
Na škodu jaké vìci? Èí vìci? Za
rok, který uplynul od voleb, jsem
nemusel svého rozhodnutí litovat.
Do pozice „vìèného kritika“ jste
mì dosadila Vy! Já se tak vùbec
necítím. Když se napøíklad z více
jak dvaceti bodù jednání zastupitelstva vyslovím maximálnì ke
tøem (a ještì ne bezdùvodnì), tak
to snad není vìèná kritika. Spíše
to svìdèí o zodpovìdné pøípravì
na zastupitelstvo.
3. O dùvodech odmítnutí funkce
jste již ètenáøe informoval, ale
nebyly nijak konkrétní a navíc
nìkterým asi nemuseli nezasvìcení rozumìt. Nechcete vše s
odstupem èasu vysvìtlit lépe?
Ne, že bych nechtìl. Spíš nemù-

žu. Nebo tomu chcete obìtovat
celé èíslo? Jenom zopakuji, co
jsem už øekl po volbách:
- místostarostu mùže dìlat skoro
každý, ale ne každému starostovi
- nemám za pøijatelné nechat se
do takové funkce zvolit hlasy
komunistù a èásti lidovcù.
4. Jaká je Vaše pøedstava na
optimální obsazení krumlovské
radnice?
Za dùležité považuji, aby se snížil vìkový prùmìr zastupitelstva,
aby v nìm bylo více lidí nepostižených komunismem a hlavnì
plných dobrých nápadù. Proto
jsem také kandidoval na místì,
které jsem mìl za nevolitelné.
5. Je známo, že Vaše firma profituje z èastých radnièních zakázek. Není Vám, jako zarputilému
kritikovi souèasného vedení radnice, proti mysli tyto „kšefty“
pøijímat? Nezažíváte obèas
„morální støet zájmù“?
Možná však není známo, že loni
moje firma profitovala ze dvou
èastých radnièních zakázek, v
jedné jako subdodavatel. Letos
jsem zatím, jako subdodavatel,
profitoval na jedné èasté radnièní
zakázce. Výbìrová øízení vyhrávají nejlevnìjší. A znovu Vám
opakuji, že snahu zamezit chybným rozhodnutím já nepovažuji
za zarputilou kritiku. Takže
morální støet zájmù (ani jiný)
nezažívám.
6. Vypadá to, že moravskokrumlovské zastupitelstvo funguje na
principech „jeden hot a druhý

èehý“. Myslíte si, že si Krumlov
mùže dovolit ztratit minimálnì
ètyøi roky tìmito šarvátkami?
Není to na škodu pro mìsto
samé i jeho obyvatele?
Nevím, jak to vypadá. Já jsem
pochopil následující. Výsledek
voleb je jasný a složení rady
a zastupitelstva taky. Tím je dána
cesta, kterou se jede a pojede celé
ètyøi roky. Bez ohledu na to, co si
myslí a øíká opozice. A jestli se
o nìjaký rok pøijde, tak to nebude
kvùli fungování zápøahu nebo
šarvátkám. Vždycky záleželo na
koèím, nebo v Krumlovì radìji
na vozkovi, jak si poradí se spøežením. Škody mìstu a obèanùm se
dìlají jinak než pár pøipomínkami!
7. Zdejší „blbé nálady“, rezignovanosti a nízkého sebevìdomí
si všímají obyvatelé ze širokého
okolí a dokonce to neuniklo ani
senátoru Železnému pøi pøedvolební návštìvì. Existuje recept,
jak tento stav zmìnit?
Blbá nálada je prý jev celostátní.
Koøeny místní rezignovanosti a
nízkého sebevìdomí vìzí zøejmì
ve vzdálené minulosti. Vždy• se
zdejší lidé vyplakávali už v zápisech z 19. století, místo aby se
pokusili situaci sami zmìnit.
Buï èlovìk má schopnost se
s tím vypoøádat nebo nemá. Kdo
chce, hledá cesty, kdo ne, hledá
dùvody. Myslím, že žádný recept
na to, jak to zmìnit, neexistuje. A
zásahem moci úøední už vùbec ne!
8. V minulém vydání ZRCADLA
jste kritizoval „prázdninovì pohodová èísla“. Z jakého dùvodu?
Jak byste si tedy pro Vás pøija-
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Provádíme: • montáž elektrických zaøízení
• revize ruèního náøadí pøístrojem
SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
dokumentace
R L A P E T •• projektová
D
R revize domovních rozvodù
ŠE
a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560

ELEKTROMONTÁŽE

• PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH
• OBKLADY A DLAŽBA
• PŮDNÍ VESTAVBY
A NADSTAVBY
• SÁDROKARTONOVÉ
KONSTRUKCE
• REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER

(po tel. dohodì: 606 354 953, 602 758 327)

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 324 222
mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro
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telný výtisk novin pøedstavoval?
Už se tìším, až se dozvím, co
všechno jsem kritizoval v tomhle
rozhovoru. V minulém èísle
ZRCADLA jsem konstatoval, že
poslední èísla byla prázdninovì
pohodová. A poøád si myslím, že
byla. A taky si myslím, že to není
nic proti nièemu. Pøedstavy o pøijatelném výtisku jsou vìcí redaktora a nikoli zastupitele.
9. O èláncích mého pøedchùdce
jste se vyjádøil, že jsou "nesrozumitelné a nesmyslné", naopak
se mnou jste spojil "pohodovou
okurkovou sezónu". Co Vy
osobnì sledujete Vašimi pøíspìvky v ZRCADLE?
Paní doktorko, když se Vás
nìkdo zeptá, co to píšete za blbosti, a pøitom vùbec nejde o Váš
èlánek, tak se zajisté budete
snažit uvést vìci na pravou míru.
O tom byl první zmiòovaný
èlánek a Vámi uvedená citace byl
názor ètenáøù. S Vámi ètenáøi
nemluví o Vašich èláncích? Takže,
copak nekalého sleduji? Skoro
všechny èlánky do ZRCADLA
vznikly jako reakce na rozhovory
s lidmi, v nichž jsem byl ménì
informovanou stranou. V loni na
jaøe lidé vìdìli, kdo bude letos
ve výbìrovém øízení vybrán jako
nejlepší za správce DPS. Døíve
než jsem tušil, že radnice bude
kupovat nová auta, se mì jeden
obèan ptal, jestli je pravda, že
ojetého Favorita bude kupovat
ten a ten, za tolik a tolik. Já jsem
nevìdìl. Proto obèas píšu.
Dìkuji za rozhovor
Dr. Hana Mühlhauserová

PRO VOLN› »AS
Víte, že ...

Inverness - Velká Británie je významné skotské mìsto na øece Ness, nejvìtší turistické
støedisko severovýchodnì od jezera Loch Ness.
V Inverness v r. 1039 (1. - 3. díl tajenky). Tato
událost nebyla nikdy zapomenuta díky Shakespearovì høe Macbeth. Ze starého hradu, kde
k události došlo, již dnes nic nezbylo.

InformaËnÌ servis

Státní svátek slavili s lampióny
XXVe ètvrtek pøed øíjnovým státním svátkem se jako každoroènì
konal v Miroslavi vzpomínkový veèer spojený s lampiónovým prùvodem. Tradici „oprášili“ ve zdejší základní škole v devadesátých letech,
kdy se zaèaly rozmáhat módní ohòostroje a poetika lampiónù zùstala
zapomenuta. Miroslavští vše vyøešili velmi elegantnì, až šala-mounsky.
Od školy vyrazí prùvod dospìlých a dìtí se záøícími lampióny, projde
mìstem k radnici. Zde následuje krátká vzpomínka na zakladatele
první republiky i pøipomenutí si podstaty svátku. Po hymnì se doèkají také „teenageøi“, nebo• celou akci završí záø ohòo-stroje instalovaného na støeše kulturního domu. Bývalý øeditel školy a ini-ciátor
zachování lampiónového prùvodu se domníval, že pøi jeho zrušení by
dìti pøišly nejen o romantiku zapálených svíèek, ale také by nemìly
pøíležitost nauèit se dùstojnému chování pøi státní hymnì.
XXStarosta Moravského Krumlova nám na otázku, jak oslavili státní
svátek krumlovští, odpovìdìl: „Tady nebylo nic. Od té doby, co zde
nejsou vojáci, kteøí organizovali kladení vìncù, se toho nikdo neujal.“
Ani oslavanští si historicky významnou událost nijak nepøipomnìli,
i když podle starosty je to škoda, protože „se jedná o jeden z nejvýznamnìjších svátkù naší zemì.“ V Ivanèicích zùstal akt kladení vìncù
zachovaný, byly tak uctìny obìti svìtových válek.
/uè/

Starostův pohár za papouška
XX/Suchohrdly u Miroslavi/ Místní chovatelská organizace patøí mezi
nejaktivnìjší zájmové spolky v obci. Její èinnost je známá mnoha chovatelùm v celé republice a pøedevším výstava poøádaná ke Dni dìtí,
spojená s chovatelskou kopanou, se mùže pochlubit celostátním ohlasem.
Mùžeme se o ní doèíst také v mnoha chovatelských èasopisech a na
internetu - www.chovatele.cz. Nutno dodat, že suchohrdelským chovatelùm pøejí i zastupitelé obce, hlavnì starosta Jan Pelc. On pøišel
také na nápad uspoøádat pro dìti výstavu papouškù, na kterou sám
zakoupil pohár pro vítìze. Výstava probíhala v sále místní sokolovny
celou první listopadovou sobotu. Prostory sokolovny zaplnilo pøes
tøicet voliér papouškù a exotù z Austrálie, Jižní Ameriky i Afriky.
Každá klec byla opatøena popiskou s názvem exponátu a zemì pùvodu a samozøejmì „vybavena“ chvojím i vìtvièkami barevného hlohu,
jež papoušci rádi okusují. Nìkteøí vystavovatelé dodali také papoušky, zebøièky a kanáry na prodej, takže si návštìvníci mohli odnést
nìjakého opeøence domù. Bìhem výstavy probìhla anonymní anketa
dìtských divákù o nejkrásnìjšího papouška. Celkem 130 platných
lístkù urèilo za vítìze chovatele Jandu ze Suchohrdel za papoušky
èervenokøídlé. Vítìz obdržel „starostùv pohár“.
XXNa výstavì se vystøídalo mnoho obdivovatelù ptaèích krasavcù a všichni si pochvalovali kromì nádherné podívané i neménì
skvìlé obèerstvení. Celková hodnota vystaveného ptactva èinila více
jak 250 tisíc korun.Všichni odcházeli spokojeni a s pøáním, aby slibnì
zapoèaté dílo pokraèovalo i v dalších letech. Pro místní chovatele je
to jistì velký závazek do budoucna. Za 1. roèník zajímavé akce
zaslouží obdiv a pochvalu všichni èlenové spolku, kteøí se na pøípravì
a prùbìhu výstavy podíleli, i pan Milan Jedlièka z Brna, jež spolu
s panem Kroèilem fungovali jako hlavní organizátoøi.
/uè/

Hledají kuchaře na olympiádu
XX/Miroslav/ Blíží se den, kdy si v Miroslavi již pravidelnì dávají
dostaveníèko mistøi ve vaøení guláše s milovníky tohoto pokrmu
i dobré zábavy. Letošní, v poøadí sedmá, gulášová „olym-pijáda“
vyvrcholí 13. prosince od 19. hodin v miroslavském kulturním domì.
Pùjde o netradièní taneèní zábavu zahájenou módní pøehlídkou agentury Moniky Žídkové. Kolem 22. hodiny pøijde na øadu slavnostní
ceremoniál pøedávání øádu zlatých vaøeèek a pasování do cechu
šéfkuchaøù. Ti, kteøí se chtìjí pochlubit svým gulášem, se musí pøihlásit u prezidenta olympijského výboru pana O. Schlesingera nejpozdìji do 13. prosince - dopoledne, a tehdy také musí odevzdat pìt
litrù soutìžního guláše. Potøebné informace prezident sdìlí na svém
telefonním èísle 606 247 840.
XXK tanci a poslechu zahraje profesionální duo Jerry band a pekelný
Dnìpr. Ochutnat mùžete nìkolik desítek vzorkù guláše po deseti
korunách. Cena vstupenky vèetnì místenky a pøípitku èiní 120 korun.
Vstup pro kuchaøe a jejich doprovod je zdarma.

Pozvánka na vánoční zpívání
XX/Miroslavské Knínice/ Rok s rokem se sešel a za dveømi je
adventní èas, v nìmž se uskuteèòují pøípravy k oslavì narození Ježíše
Krista. Sbor složený ze zpìvákù z Miroslavských Knínic, Miroslavi
a blízkého okolí letos oslaví vánoèní svátky zpìvem Hradilovy Vánoèní
mše. Nácvik tohoto dílka bude probíhat vždy o víkendech dle domluvy, stejnì jako v minulých letech. Vy, kteøí rádi zpíváte a chtìli byste
si zpestøit vánoce zpìvem pøi mších v okolních obcích, jste srdeènì
zváni k pravidelným schùzkám do kostela svatého Mikuláše v Miroslavských Knínicích. Také jsou vítáni muzikanti, kteøí hrají na flétnu,
klarinet, trubku, lesní roh, housle, eventuelnì na violu èi kontrabas.
Tímto nástrojovým doprovodem je Hradilova mše zastoupena. Na
varhany nás doprovodí Pavel Sova a instrumentální nácvik povede
pan Pøemysl Forst, øeditel ZUŠ v Miroslavi. Za organizování zkoušek
bude zodpovìdný pan Rudolf Weiss. Rádi uvítáme všechny zájemce
od 10 do 100 let. Zahoïte ostych, vezmìte dobrou náladu, chu• do práce
a pøijïte mezi nás. Schùzky se uskuteèní pøedbìžnì každou sobotu
od 1. listopadu v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Miroslavských
Knínicích. Na zpìváky se srdeènì tìší Miluše Kuèerová. Pøípadné
dotazy a informace o pìveckých zkouškách obdržíte na telefonním
èísle: 515 334 587 nebo 737 389 767. Informace ohlednì nácviku instrumentálního doprovodu zjistíte na telefonním èísle 515 333 124.
Dr. Lubomír Janda, Miroslavské Knínice

Krumlovské „Hry bez hranic“
XX/Moravský Krumlov/ Parta studentù z krumlovského gymnázia se
rozhodla pøijmout úèast v soutìži 6-ti mìst s názvem Velké klání malých
mìst. Do soutìže jsou zapojeny ještì studentské týmy z Dolních Kounic,
Neslovic, Oslavan, Rosic a Ivanèic. Každé zúèastnìné mìsto poøádá
jedno kolo, kde studenti mezi sebou soutìží v rùzných disciplinách
a získávají body do celkového poøadí. Všechna družstva už absolvovala
ètyøi kola a nyní je èeká kolo páté, pøedposlední. To se uskuteèní v pátek
14. listopadu od 17.00 hodin na zámku v Moravském Krumlovì. Opuštìný
zámek znovu ožije a na arkádové nádvoøí se naèas vrátí zámeètí pánové,
služebnictvo i poddaný lid. Srdeènì zveme diváky, kteøí chtìjí povzbudit soutìžící týmy, užít si zábavu v atraktivním prostøedí a po dlouhé
dobì se setkat se zámeckými pány. Pro tento veèer jimi budou Hana
Štìpánová a Marek Ostrovský. Celou akci pøipravil krumlovský Domeèek.
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Kulturní programy
10. - 23. listopadu 03´

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 11.11. v 10.00 hod. - Tøi zlaté zuby dìda Vševìda, sál kina Réna, pøedstavení dramatického kroužku pøi ZŠ Øeznovice. Vstupné 20 Kè.
• 14.11. v 18.00 hod. - Beseda s A. B. Králem - beseda s vynikajícím znalcem památek jižní Moravy, historikem umìní dr. A. B. Králem, CSc., u
pøíležitosti vydání jeho nové knihy Kapitoly nejen o umìní. Sál
v Památníku A. Muchy. Vstupné 20 Kè.
• 18.11. v 8.30 a 10.30 hod., Travellers - výchovný koncert pro školy,
sál kina Réna, vstupné:40 Kè.
• 21.11. v 8.30 a 10.00 hod., Pavel Novák - Zvìøinec -úèinkuje Pavel
Novák se svojí skupinou, sál kina Réna, vstupné: 35 Kè, (vyprodáno).
• 24.11. v 17.00 hod., M. Suchánek + R. Genzer. Zábavný poøad,
který uvádí M. Herzán, sál kina Réna, vstupné 370 Kè, (vyprodáno).

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 10.11. v 17.00 hod. - Koncert ZUŠ - ke 40. výroèí MSE v Moravském Krumlovì. Taneèní sál ZUŠ.
• 15.11. v 17.30 hod. - Dámský klub - prodejní módní pøehlídka kosmetika. Hotel Epopej - diskotéka.
• 18.11. v 19.00 hod. - Bajan trio - Meisl - koncert Kruhu pøátel
hudby. Složení: Libor Meisl - housle, Eva Plešková - kytara, Jan Mejsl
- bajan. Galerie Knížecí dùm, vstupné: 80, 50 Kè.
• 21.11. v 8.15 a 9.45 hod. - Lyra 2003 - ZŠ Vémyslice, pøehlídka
vítìzù regionální soutìže, kinosál MK, poøad pro školy, vstupné: 10 Kè.
• 21.11. v 17.00 hod. - Lyra 2003 - pøehlídka vítìzù regionální
pìvecké soutìže, kinosál MK.
• Pøipravujeme: • 28.11. - Mrazík - pøehlídka folkové hudby, pøedprodej vstupenek: Info centrum a MìKS.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 15.11. ve 20.00 hod. - Diskotéka pro všechny vìkové skupiny.
Seriál „Horeèka sobotní noci“ pokraèuje. Dìlnický dùm, vstupné 45 Kè.
• 18.11. - Mbunda Afrika - vystoupení originálního èernošského
souboru. Program plný etnické hudby, povídání a ukázek folkloru.
8.30 hod. - 1. - 3. tø. ZŠ, 9.45 hod. - 4. - 6. tø. ZŠ, 11.00 hod. - 7. 9 tø. ZŠ. Pøedstavení jsou pøístupná i široké veøejnosti, vstupné 25 Kè.
19.11. v 19.00 hod. - Královny noci - známá skupina Travesti show
s novým, velkolepým programem. Dìlnický dùm, vstupné v pøedprodeji 80 Kè, v den pøedstavení 90 Kè. Pøedprodej je od 10.11. na
KIS Oslavany, po a stø do 17.00 hod., èt a pá do 14.00 hod. Info na
tel.: 546 423 283 nebo 736 713 744.
• 21.11. ve 20.00 hod. - taneèní zábava se skupinami Fousatej had,
Revolt, Darken. Dìlnický dùm.

Klub českých turistů Ivančice
• 15. - 17. 11. - „Poslední puchýø ÈR“ v Kladnì. Bližší informace
zájemcùm sdìlí J. Flíèek.
• 23.11. - vycházka do podzimní pøírody v okolí Ivanèic. Sraz
zájemcù ve 14.00 hod. u mostu pod Rénou. Vede J.Flíèek
• Pøipravujeme: • 28.11. - návštìva nové rozhledny u Tišnova.
Odjezd vlakem v 7.50 hod. (kupujeme zpáteèní jízdenku). Návrat
odpoledne. Vede J. Flíèek.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 14.11. od 17.00 hod. - Velké klání malých mìst na zámku v MK
probìhne sportovní klání šesti mìst. Pøijïte si zafandit vašemu družstvu.
• 20.11. od 16.30 hod. - Pochod brouèkù - tradièní lampionový
prùvod pro dìti a rodièe. Tentokrát si vezmìte s sebou drobnou
pyrotechniku, na Floriánku si udìláme ohòostroj.
• 21.11. od 16.00 hod. - Decoupage v dílnì DDM - ubrousková technika, kterou si mùžete ozdobit libovolné množství pøedmìtù textilních, porcelánových, døevìných apod. Poplatek: 100 Kè. Jen pro
dospìlé. Je nutné se nahlásit do 18.11.
• 23.11. od 10.00 hod. - Party aerobic v Sokolovnì - nesoutìžní
pøehlídka pódiových skladeb v aerobicu, vstupné pro diváky je 10 Kè.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• celý mìsíc - Ekookénko DDM - ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci v 17.00 hod. - Klubové diskotéky pro náctileté DDM, klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 13.11.v 17.00 hod. - Ubrousková technika. Pøijïte si vyrobit: zdobené
kvìtináèe od 25 do 40 Kè; prostírání od 20 Kè; svíèky od 30 Kè; obrázky
od 120 Kè. DDM; poplatek: 20 Kè + materiál; nutné se pøihlásit pøedem.
• 14.11. v 17.00 hod. - Velkodiskomaratóóón - tancování bez pøestávky
až do roztrhání tìla o atraktivní ceny z oblasti hudby. DDM, klub
OKNO, startovné: 40 Kè.
• 15.11. - Pilotem F1 na 10 minut. Výlet na motokáry do kryté haly v
Pohoøelicích pro dìti, mládež i dospìlé. Odjezd ve 13.30 hod. od
DDM; poplatek 50 Kè (doprava); jízda na motokárách 90 Kè/10 min.
• 21.11. v 17.00 hod - Poloplayback show - Líbí se Ti nìjaký zpìvák èi
zpìvaèka ? Chceš si zkusit zazpívat jeho píseò do mikrofonu pøed publikem? Tak si ji vyber a pøijï za námi do klubu soutìžit o hodnotné ceny.
S sebou: MC nebo CD s èeskou nebo zahranièní písní, podle které chcete
zpívat. DDM, klub OKNO, startovné 20 Kè.
• 21.11. v 10.00 hod. - Velké klání malých mìst - finálové kolo soutìže
mezi šesti družstvy z Ivanèic, Dol. Kounic, Neslovic, Oslavan, Rosic
a Mor. Krumlova. Pøijïte podpoøit svým potleskem družstvo z
Vašeho mìsta. Sportovní hala v Ivanèicích.
• 22.11. v 9.00 hod. - Pevnost Boyard - hry podle známé francouzské
soutìže. Pøijïte si vyzkoušet svoji šikovnost a dùvtip pøi získávání klíèù
k pokladu pevnosti. DDM, poplatek: 30 Kè.
• Volná místa v tìchto kroužcích: • Hra na kytaru • Diskotance • Šachy
• Výtvarný ateliér • Anglická konverzace • Klub Klubíèko pro maminky
s dìtmi • Cvièení rodièù a dìtí • Pohybovky pro nejmenší • Aerobic pro
dìti • Jóga • Minikopaná • Basketbal • Florbal • Stolní tenis.
• Zahájení tìchto kroužkù dle vašeho zájmu: • Ruský jazyk • Èeský
jazyk - procvièování ZŠ • Dìtská televize • Poèítaèe pro dìti • Hrajeme
si na školu • Malí divadelníci • Klub pro náctileté • Moderní dívka •
Dobrodruzi v pøírodì. Informace v DDM Ivanèice.

Poradna pro rozvoj osobnosti
Široká 1, Ivanèice, budova Ekotexu - 1. patro, tel.: 777 808 133
• 13.11 v 17.00 hod. - Pravidelná relaxace. Pro všechny, kteøí se chtìjí
nauèit uvolnit, odpoèinout si od stresu všedního dne. Program:
vzpomínky na léto, dlouhé uvolòování, kopule ticha. Vstupné 35 Kè.
• 18.11. od 10.00 do 18.30 hod. - Mìøení osteoporózy. Prevence nutná
zejména u žen støedního a vyššího vìku. MUDr. Urbánková, nutné se
objednat pøedem.
• 20.11, 17.00 - 19.00 hod - Èajový dýchánek. Kouzlo èajového šálku.
Povídání o tom, jak správnì èaje vybírat, vaøit, podávat a jak vychutnat.
Spojeno s ochutnávkou.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
• stø 12.11. ve 20.00

515 322 618

25 HODINA
Psycholog. film USA, titulky

• so 15.11. ve 20.00
LIGA VÝJIMEÈNÝCH
ne 16.11 v 17.30 a 20.00 Dobrodr. film SRN, GB, titulky
• stø 19.11. ve 20.00

RYTÍØI ZE ŠANGHAJE
Akèní komedie USA

• so 22.11. ve 20.00
CHARLIEHO ANDÍLCI:
ne 23.11 v 17.30 a 20.00 NA PLNÝ PECKY
Akèní komedie USA
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• st 12.11. ve 20.00

KLOKAN JACK
Komedie USA

• ne 16. 11. ve 20.00

KAŠLU NA LÁSKU
Romantická komedie

• st 19. 11. ve 20.00

ITALŠTINA PRO
ZAÈÁTEÈNÍKY
Dánský film

• ne 23. 11. ve 20.00

ZLOÈIN PÁTERA
Mexické drama
________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• so 15.11. v 18.00

ŽIVOT DAVIDA GALEA
Thriller USA, titulky

• ne 16.11. v 18.00

PRAVÁ BLONDÝNKA 2
Komedie USA, titulky

• so 22.11. v 18.00

CO TA HOLKA CHCE
Film USA, titulky

• ne 23.11. v 18.00

LIGA VÝJIMEÈNÝCH
Dobrodr. film SRN, GB, titulky
_______________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

SYMFONICKÝ JABLKOŇ
25 let skupiny Jablkoň
Ve spolupráci s Brněnskou konzervatoří
středa 26.11. od 19.30 hodin
ve dvoraně VUT v Brně (Antonínská 1), vystoupí
Jablkoň, Moravští symfonikové pod vedením Aleše
Podařila, jako host Jaromír Hnilička (trubka) a Ivana
Kovalčíková (housle)

ZŠ Vémyslice pořádá přehlídku vítězů regionální
pěvecké soutěže

LYRA 2003
Účinkují :
Martin Novák, ZŠ Dolní Dubňany - Hráč
Vlasta Pelajová, ZŠ Klášterní MK - Hej pane zajíci
Michaela Lukášová, ZŠ Klášterní MK - Vyznání
Alexandra Feňová, ZŠ Miroslav - Tenhle kluk
Jarmila Nováčková, ZŠ Dolní Dubňany - Strážní andělé
Nicol Dvořáková, ZŠ Vémyslice - Sluneční brýle
Markéta Endlicherová, ZŠ Ivančická MK - To tehdy padal déš
Hana Jakubová, ZŠ Miroslav - Zimní královna
Zina Hrubá, ZŠ Klášterní MK - Svět je plnej bláznů
... a finalisté letošního ročníku …

Vémyslice 11. listopadu v 18.00 hodin v Sokolovně
Vstupné: dobrovolné
Hudební doprovod skupina M. Blok
M. Krumlov, 21. listopadu v 17.00 hodin v kinosále
Vstupné: 10 Kč
Hudební doprovod skupina M. Blok

Martinské svěcení mladých vín
Dne 15. listopadu od 19.00 hodin v KD v Miroslavi
Mladá vína společně posvětí miroslavský farář
P. Jaroslav Beránek a farář partnerského města
Sv. Jur na Slovensku P. Jozef Bohunický.
slavnostní večeře - pečená husa se zelím a br. knedlíky,
jablečný štrůdl • vína z velkopavlovické, mikulovské
a znojemské vinařské oblasti • cimbálová hudba Petra
Olivy a dechová hudba Moravěnka se sólisty Jožkou
Šmukařem a Jiřím Helánem • večerem provedou Martin
Zounar a Bára Štěpánová • účast přislíbili ministr

zemědělství ing. Palas, předseda zem. výboru
Parlamentu ČR ing. Skopal, poslankyně Parlamentu
ČR RNDr. Bajerová • vstupenky je možné zakoupit
v Hasičském klubu - tel. 515 333 222.

Mladá MISS a MINIMISS WELLNESS
Dne 7. prosince v diskotéce restaurace DON v Třebíči
Zájemci se mohou hlásit na naší adrese do 27. listopadu.
V této soutěži není prioritou krása dívky, ale její vyzařování
osobnosti a sportovní zdatnost. MISS se mohou zúčastnit
dívky od 12 do 17 let. MINIMISS je určena dívkám od 6
do 11 let. Soutěží se v různých sportovních i nesportovních disciplínách. Soutěžící mají působit přirozeně, aby
vynikla jejich přirozenost a sportovní duch.
NENÍ PROMENÁDA V PLAVKÁCH!!!!!!
Pro malé i velké diváky jsou během programu zařazovány
diskotékové vstupy. Diváci si volí MISS SYMPATIE.
Info: www.wellnesstrebic.cz , 604 206 135 Jana Mertlová

Gymnázium Mor. Krumlov, Smetanova 168, tel.: 515 322 234,
studium čtyřleté a osmileté pořádá 18. 11. do 13.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme zejména žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče,
učitele i všechny přátele školy k volné prohlídce odborných učeben,
k shlédnutí výukových programů i k rozhovorům s učiteli školy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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POZOR
3. listopadu
jsme otevřeli
ředitelskou
kancelář ČMSS
v prostorách knížecího domu
v 1. patře, T.G.M. 40, MK
otevřeno:

po a st 800-1200 a 1300-1700
út, čt, pá 800-1200 a 1300-1600

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 777 016 765

OČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELA
Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský Krumlov
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdr. střed.)
Nádražní 526
Hrušovany nad J.
po-pá 800 - 1630

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma
• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• uzavírání a výpovědi smluv
• vyřizování úvěru
• bezplatné ověření podpisu
pro klienty

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč
Najdete nás i ve Znojmě v Nové nemocnici,
na nám. Svobody 5 a na hr. přechodu Hatě

GALAVEČER S VYHLÁŠENÍM SPORTOVCE ROKU
AC M. Krumlov ve spolupráci se Sportovní komisí
při MěÚ MK pořádá anketu o nejlepšího sportovce
do 23 let. Ke slavnostnímu vyhlášení dojde na galavečeru za účasti hostů: Mistra Evropy v triatlonu
Filipa Ospalého, mystryně Evropy v běhu na 1.500 m
Andrey Šuldasové, starosty M. Krumlova Bartoloměje
Pitlacha a senátora Dr. Vladimíra Železného.

Program bude moderovat Marek Ostrovský za
hudebního doprovodu studenstské kapely NAŠKRK.
S pódiovými skladbami vystoupí gymnastky a žákyně
ZŠ Ivančická. Po skončení programu proběhne autogramiáda hostů. Sportovní oblečení představí firma
NEW LINE. Širokou veřejnost zvou pořadatelé
a mediální partner - čtrnáctideník ZRCADLO.

SPORTOVEC ROKU 2003 - nominace
Kategorie do 15. let
1. Lukáš Adamík, FO M. Krumlov, fotbal - za nejlepšího střelce v župním přeboru
2. Lucie Burdová, SKM M. Krumlov, basketbal - kapitánka družstva - za účast v Lize ČR, za 2. místo
na Olympiádě s Orbitem ve výběru JM kraje, za postup do extraligového družstva BBK Brno
3. Kamila Kopečková, CG M. Krumlov, gymnastika - za 10. místo na MČR a účast v širší reprezentaci ČR
4. Martina Pasterová, CG M. Krumlov, gymnastika - za 3. místo na MČR
Kategorie 16 - 23 let
1. Libor Kohoutek, AC M. Krumlov, atletika - za titul Mistra Moravy a Slezka v přespol. běhu, za 3. místo
na Akadem. MČR na trati 3.000 m překážek, za 3. místo na MČR do 22 let na trati 5.000 m a za 6.
a 7. místo při startech v Extralize
2. Radek Pasterný, FO M. Krumlov, fotbal - kapitán mužstva - za vynikající sportovní výsledky
Kategorie kolektiv města M. Krumlov
1. AŠSK při ZŠ MK Ivančická, pódiové skladby, žákyně - za 1. místo v krajském kole
2. AŠSK při ZŠ MK Ivančická, gymnastika, žákyně - za 1. místo v kraj. kole a 3. místo v Mistrovství ČR
3. AŠSK při ZŠ MK Ivančická, fotbal, starší žáci - za úspěšnou účast v soutěži Coca-cola Cup.
4. FO M. Krumlov, družstvo dorostenců - za 1. místo v okresním přeboru Znojmo, skupině B
5. SG M. Krumlov, družstvo dívek - za 10. místo ve II. lize
Anketní lístky k vyzvednutí na MěKS, IC a u všech tělocvikářů základních a středních škol.

ANKETNÍ LÍSTEK „SPORTOVEC VEØEJNOSTI“
Kategorie do 15. let

Kategorie 16 - 23 let

Kategorie kolektiv města

Jméno: .................................... Příjmení: ................................... Podpis: .................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Anketní lístek je slosovatelný. Losování o věcné ceny proběhne u příležitosti Galavečera, který se bude
konat 21. listopadu od 17.00 hodin. Vyplněný anketní lístek můžete předat na MěKS a IC v Moravském
Krumlově, vhodit do schránek důvěry MP v centru města, Rakšicích, Rokytné a Polánce, nebo jej zašlete
na korespondenčním lístku na adresu redakce Zrcadla: Tiskárenská 439, 672 01 M. Krumlov, a to
nejpozději do 19. listopadu.
mediální partner akce - ZRCADLO
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ÿ·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA, Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu)

záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com

Komerèní inzerce
•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.
•• Miss Cosmetic - Monika Žídková Vás zve na „Setkání s krásou“ dne 21. listopadu v 17.30
hodin v hotelu Epopej v Mor.
Krumlovì, salonek v 1. patøe.
•• Chcete stavìt èi rekonstruovat
dùm s ušetøením až 40%?
Odbìr pouze vìtší množství
nebo postupnì v prùbìhu stavby. Info na tel.: 728 509 063.
•• Hotovostní pùjèky od soukromé spoleènosti: 70.000-500.000.
Roèní úrok maximálnì 9%.
Tel.: 532 193 153, 728 541 980.
•• Dechová hudba Petrovanka
hledá zpìváka. Tel.: 515 323 156.
•• Pøijmu spolehlivé spolupracovníky z rùzných oborù. Po
zapracování pøíjem 15-50.000
Kè/mìsíènì - dle pozic služební
vùz, mobilní telefon. Možno i
na pøivýdìlek z domu. Tel.:
605 254 556.

Koupím
•• Š Favorit do 20 tis. Kè, v dobrém tech. stavu. Tel.: 608 509 176.
•• pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti, dobovou literaturu, foto a staré reklamní tabule,
sbìratel. Tel: 737 974 174.
•• jakékoliv ND na nìm. oboj.
automobil KDF, napø. vrtuli, dvíøka, øízení a jiné drobnosti, popø. i
jiné ND na nìm. váleènou techniku.. Tel.: 723 013 578.
•• moped Stadion S11, Pionýr
550, Jawa 250 - 350 pérák, Velorex. Vše nekompletní i poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• výèepní zaøízení a chlazení.
Tel.: 777 070 749.
•• kuchyò. linku svìtlou, zachovalou. Tel.: 724 251 701 i SMS.
•• dveøe levé, bílé, prosklené,
60 cm. Tel.: 724 251 701 i SMS.
•• starší poèítaè, levnì. Tel.:
608 456 273.
•• dìtskou rozkládací židlièku.
Tel.: 737 951 152.
•• zimní obl. - oteplovaèky, kombinézy vel. od 150 a brusle st. i
koleèkové è. 38 a 39, vše 2x i jednotlivì, levnì. Tel.: 608 456 273.
•• konzumní brambory i netøídìné,
levnì. Okolí MK. Tel.: 728 961 445.
•• vèelí vosk. Tel.: 515 320 787.

Prodám
•• DB 3+1, sídlištì MK, cena
500 700 Kè. Tel.: 607 934 658.
•• garáž v Oslavanech. Cena dohod.
Tel.: 546 423 795, 776 301 936.
•• garáž v Ivanèicích u høbitova,
el. 220+380, cena 95.000 Kè,
možná sleva. Tel.: 603 543 744.
•• garáž. vrata køídlová, (2,40/
2,10), dohoda. Tel.: 606 392 215.
•• Opel Vectra 1,6i, 5 dv. r.v. 94,
šedá metalíza, ABS, 2x air bag, el.
šibr, køídlo s brzd. sv., naj. 123 tis.
km, 99.000 Kè. Tel.: 605 478 596.
•• Š105, r.v. 84, STK 6/2004,
cena 5.000 Kè. Tel.: 723 350 381.
•• Š 120 GL, èervená, nová STK,
RMG, stø. okno, 5-ti kvalt, dobrý
stav, nutno vidìt, 15.000 Kè. Tel.:
723 736 776.
•• Š Favorit, bílá barva, r.v. 90,
LPG, taž. zaø., cena 25 tis. Kè.
Tel.: 777 070 749.
•• Š Favorit 136 L v dobrém
stavu (motor i karoserie), r.v. 90,
najeto 110 tis. km, STK do 06/04,
rádio + elektrony kola, cena
39.900 Kè. Tel.: 724 024 912.
•• Lada 1500 na ND, neodhl.,
provozuschopná, cena dohodou.
Tel.: 515 321 127 po 16 hod.
•• Samara 1.500, 5-ti dveø.,

tažné zaøízení, r. v. 93. Tel.: 515
334 579 po 20 hod.
•• vál se sedaèkou k Teøe nebo
Vari; bøezová koš•ata; cep;
vyøezávanou døevìnou schránku. Tel.: 515 336 601.
•• 4 ks orig. elektr. diskù Ford
(15“- loukotì) na Mondeo,
Fokus, Sierra. cena 6.900 Kè.
Tel.: 737 477 358.
•• 4x zimní pneu Matador 500
185 R15 C na Š 1203 + disky,
najeto 500 km, cena 6.500 Kè.
Tel.: 603 878 952.
•• 3 ks zimních pneu Sava eskymo na Felicii vè. diskù, 1.200
Kè/ks. Tel.: 732 146 070.
•• kompletní kola na Š Felicii,
zimní, 4 ks, témìø nejeté. Tel.:
732 789 554.
•• repas. pøevodovku na Avii,
4 rychlostní, cena 3 800 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vzorek asi 3 mm. Cena
800 Kè/ks. Tel.: 606581533 po 18. hod.
•• autonabíjeèku 12V, 400 VA,
800 Kè. Tel.: 736 679 681.
•• 2 ks 6 m dl. polyetylen. trubek,
prùmìr 150 mm. Vhodné na odpady, cena 600 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod
•• dveøe bílé 2 ks, 60 cm, levé, 2 ks
dveøe bílé pravé, cena 350 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• zachovalou ložnici vhodnou
na chalupu. Cena cca 3.000 Kè
nebo dohodou. Tel.: 604 185 091
•• válendu s úlož. prostorem,
rozkládací na 2 køesla a stolek,
204 x 90 cm, v dobrém stavu.
Dovoz možný. Cena 1.000 Kè.
Tel.: 515 322 500.
•• válendu s úlož. prostorem,
rozkládací na 2 køesla a stolek.
196 x 90 cm, v dobrém stavu.
Cena 800 Kè. Tel.: 515 322 500.
•• ocelová krbová kamna
s vložkou pro etážové topení a
s pøíslušenstvím. Cena 1.000 Kè.
Tel.: 515 339 148.
•• olej. radiátor 2 ks, funkèní, á 800
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod
•• pilový kotouè Hanibal prùm.
1m, 3.000 Kè. Tel.: 737 802 355.
•• motor. pilu Hobby Mac - 130,
d. lišty 35 cm, velmi dobrý stav,
málo používaná, cena 2.000 Kè.
Tel.: 602 719 156.
•• øeznický špalek, rozmìr desky 50x50 cm, v. 80 cm, cena 2 000
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• 40 ks øeznických hákù, s kladkou, cena 100 Kè/ks, i jednotlivì.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• 20 ks beden na maso, nízké,
cena 100 Kè/ks. Tel.: 606 581 533
po 18. hod.
•• železnou nádrž z fekálu.,
obsah 3.000 l, cena dohodou.
Tel.: 732 380 351
•• starší 200 l sud pozink, vè. staré
motor. nafty (cca 60 l ). Cena 600
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• nerez. dvoudøez, vnìjší rozmìr 63x80 cm, samotné døezy - 34x40
cm, cena 1000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• telefon 3510, 1/2 roku starý,
150 pamìtí na SMS, v tel. 500
èísel. MMS, podpora wap, gprs.
Cena 3.000 Kè. Tel.: 608 813 809.
•• telefon Nokia 3310 v perfekt.
stavu, odblok., modrý, cena 2.000
Kè. Tel.: 608 563 083, SMS.
•• vstupenku pro 4 osoby do
Židovského muzea, do synagogy a na žid. høbitov v Praze
nabízím jen za 150 Kè. Je platná
do konce roku 2003. Tel.: 728
870 164, jen SMS.
•• cviè. stroj k posil. celého tìla,
cena dohodou. Tel.: 603 838 980.
•• cviè. stroj na roztahování nohou
- rozštìp, vhodné pro gymnasty,
bojová cvièení, cena 2 500 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• cviè. stroj Stepper, málo
používaný, PC 4 500, nyní 2 500
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• baryton zn. Èervený - H.K.,
trombón 3 - cyl. zn. Lidl a B køídlovku zn. A. Muzikar. Vše v

provozu. Tel.: 602 881 505.
•• sbìrateli lokom. + 4 vagónky
+ kolejnice a trafo. plast zn.
Piko. Tel.: 602 886 958.
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• decimálku (malý typ), vhodná
jako dekorace, po malé opravì
funkèní, cena 800 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod
•• zimní overal s kapucí pro
miminko, vel. 62, tm. modrá samet, podšívka tm. modrá s
bílými puntíky, témìø nenošená.
PC 800, nyní 350 Kè. Tel.: 546
451 258, pouze 18 - 20 hod.
•• koupací kyblík "Tummy Tub ",
vynikající pro mimina, cena 750
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• koèár Inglesia Magnum tm.
modrý komb. sv. modrou a smetanovou kostkou, pìkný, jako nový,
málo používaný, pláštìnka + taška.
Cena dohodou. Tel.: 605 137 308.
•• loupané i celé oøechy. Tel.:
723 562 498.
•• slivovici z merunìk, 10 l.
Tel.: 777 229 925.
•• zakrslé králíèky, beránky,
perlové a straky. Zakr. králíèky
strakaté, hnìdé a šedé. Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.
•• prase 250 kg, cena 7.000 Kè.
Tel.: 515 336 646.

Rùzné
•• Hledám podnájem bytu 1+1
nebo garsonky v MK, cena
3.000 Kè/mìs., spìchá. Tel.:
732 717 531, pøes den SMS,
volat až po 19 hod.
•• Pronajmu zaøízený byt 3+1
1. kateg. v RD v Ivanèicích nedaleko centra mìsta. Tel.: 546
451 132, 605 455 152.
•• Amatérský fotograf hledá
mladší štíhlou dívku k fotografování. Èas. nenároèné, fin.
vypomohu. Vhodné pro studentky. Tel.: 732 180 721.
•• Daruji hodným lidem dva
malé venkovní pejsky z dùvodu
stìhování. Tel.: 606 487 408.
•• 36-letý, rozvedený s bytem
hledá maminku s dítìtem. Zaèít
znovu. Tel.: 737 260 960.
•• Jsem osamocena, plnoštíhlejší
postavy, Holetá Zdeòka, která
má dvì dcery. Zájmy: ráda tancuji a bavím se, zvíøata, práce na
zahradì. Jsem nealkoholièka,
ale kuøaèka. Samota bez Tebe je
zlá. Tel.: 723 674 128.
•• 28 letý, 173 cm, sport. postavy z MK, hledá dívku pro vytrvalejší intimní hrátky. Pouze pro
zdatné. Tel.: 737 302 199.
•• Jsem sám a hledám spøíznìnou duši, která ráda chodí ke
koním, na procházky v pøírodì
aj. Je mi 29 let, svobodný, bez
závazkù. Pište na adresu:
Zdenìk Krejèí, Èuèická 18, 664
12 Oslavany. Jen vážnì.
•• 30-ti letý muž z Ivanèic hledá
ženu do 30-ti let z okolí Ivanèic
pro strávení Silvestra. Chci
prožít poslední den roku s milou
dívkou, kterou budu milovat
a naopak. Tel.: 608 157 175.
•• Ženatý, eroticky založený,
nevyužitý hledá ženu podobného
osudu k obèasným erot. schùzkám a psaní SMS. Na stavu ani
vìku nezáleží. Tel.: 606 731 990.

Práce - zamìstnání
•• Pøijmeme 3 ženy a 1 muže do
znojemské poboèky pro práci v
kanceláøi. Praxe není nutná. Po
zapracování 16 - 20 tis. Kè/m.
Tel.: 723 781 231.
•• Pro prodej drogistického zboží
hledám obch. zástupce s vl. ŽL a
autem. Jen pro vážné zájemce.
Tel.: 603 579 405, 732 484 279.
•• Hledám schopné lidi, kteøí se
nebojí velmi vysokých pøíjmù.
Tel.: 606 323 365.
•• Švadlena, 20 let praxe, hledá
práci i jinou. Ivanèice. Tel.: 732
637 844.
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