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Předsevzetí nejsou zbytečná
Konec kalendáøního roku znamená pro spoustu z nás èas,
kdy bilancujeme svou práci a urèujeme si mnohdy nesplnitelná
a pár dnù po Silvestru zapomenutá pøedsevzetí.
Vìtšinou chceme nìco udìlat se svou váhou a zlozvyky,
toužíme po novém autì, domu, èi snad jachtì. Zapomínáme
ale na mnohem obyèejnìjší a pøesto vzácnìjší vìc. Na lidskou
vlastnost, které se nìkterým lidem silnì nedostává. Je to
slušnost. Slovo, které pro nìkoho znamená osm písmen, pro
nìkoho dvì slabiky a pro nìkoho vùbec nic.
Je smutné, že slušností v množství šafránu oplývají nìkteøí
naši zastupitelé a radní. Svým chováním, které pøekypuje arogancí a nadøazeností si i pøes mnohé finanèní výhody a funkèní
požitky plní ranec zloby a nenávisti. Jedni spoléhají na lhostejnost lidí, druzí tutlají, co se dá, jiní ostré hrany problémù zaoblují
školenou rétorikou. Je ale jen otázkou èasu, kdy tolerance
pøihlížejících poddaných vyprchá a již zmínìnou slušnost
budou tvrdì a nekompromisnì vymáhat. Je vìcí svìdomí
každého z nás, zda slušnost zaujme na žebøíèku vlastních
hodnot místo na špici, nebo ji ušlape chamtivost, nenávist
a touha po majetku a moci.
Konec roku díky vánoènímu zmatku a stresu dává zapomenout na prohøešky vùèi slušnému chování a nahrává vyblednutí
rozlièných kauz našich zastupitelù. Èisté svìdomí ale nejde
koupit a rozhodnì si jej nikdo z blíže nejmenovaných
u stromeèku z èerveného papíru nevybalí a pøi pùlnoèní
v kostele nevyzpívá. Opak mùže být pravdou. Noèní mùrou
- kde zas co mùže prasknout - rozbolavìlá hlava mùže pekelnì potrápit vìrce i neznaboha.
Proto pøejme všem i sami sobì, aby lidská slušnost hrála
vždy první housle a zastínila šumaøe brnkající falešnou notu.
Pøejme všem èisté myšlenky pro výbìr novoroèních pøedsevzetí s pøáním, aby zbylo kousek místa na slušnost, èestné
jednání a upøímnost. Krásné Vánoce.
Marek Peèer

Komedie skončila, tleskejte
XXNebývale mnoho obèanù a také
více novináøù než obvykle pøilákalo poslední letošní zastupitelstvo
v Moravském Krumlovì. „V kuloárech“ se totiž rozšíøila zpráva,
že by zde mìlo jít dokonce o starostovu „hlavu“, což chtìli mnozí
vidìt na vlastní oèi. Tentokrát nemùže nikdo podezírat ZRCADLO
z protiradnièní kampanì èi štvaní,
protože my sami jsme se o chystaném „palácovém pøevratu“
dovìdìli nìkolik dní pøed zastupitelstvem pøímo od pana starosty.
XXOd samého poèátku rokování
bylo ve vzduchu cítit ohromné
napìtí, dusno a atmosféra pøímo
bojovná. Vše zaèalo znovuprojednáváním staré kauzy radnièních aut, kdy starosta pøiznal, že
porušil vnitøní smìrnici, ale zastupitelé nakonec celkem nepochopitelnì neodsouhlasili návrh na
prošetøení nákupu a prodeje služebních vozù kontrolním a finanèním výborem MìÚ. Vyznìlo
to ve stylu „mnoho povyku pro
nic“ a následovalo standardní
hašteøení pøi interpelacích, kdy
bylo pøetøásáno jedno nepøíjemné
téma za druhým. Odpovìï na
vìtšinu z nich znìla vždy témìø
stejnì … „do pøíštì“.
XXK hlasitému otevøení problé-

Silvestr hotel Epopej
Pro pøechod z roku 2003 na 2004 (z roku kozy na opici)
hotel Epopej pro všechny své hosty pøipravil
zajímavý a bohatý silvestrovský program
Otevřeno:
• disco
• vinárna

• herna
• restaurace

Velký sál:

skupina ROTOBAND
disco, rock, klasická dechovka

taneční skupina
REBELKY
přehlídka historické
módy (1790-1900), rock, kankán

Předprodej:
v baru hotelu Epopej
tel.: 515 322 373
cena vstupenky:
250 Kč
v ceně večeře
a láhev vína

Diskotéka:

mu starostova setrvání na radnici
došlo pøi dalším bodu, který se
týkal etického kodexu zastupitele
a jeho pøenesení do krumlovské
praxe. K úžasu všech zastupitelé
jednomyslnì souhlasili s návrhem
ing. Ptáèka, aby se tímto materiálem vùbec nezabývali, což navrhovatel zdùvodnil slovy: „Práva
a povinnosti zastupitele do detailu
øeší zákon o obcích. Nebudu souhlasit a hlasovat o žádném bodu,
který je nad rámec zákona, protože
nám se nedaøí dodržovat ani
zákon, ani vnitøní smìrnice. Kdybychom mìli dnes morální kodex
schválený, nezbývalo by mi teï
nic jiného, než dát hlasovat
o dùvìøe starostovi.“ Tato vìta
vyvolala u mnohých šok. Snad
proto radìji bleskovì schválili
etickým kodexem se vùbec nezabývat, i když to navrhl „nepøítel“
Ptáèek, a tím poprvé odvrátili
hrozící nebezpeèí..
XXOvšem ing. Štulík se myšlenky
hlasovat o dùvìøe starostovi
nechtìl vzdát a vyøkl ji znovu.
Zastupitelé se zaèali dohadovat
o tom, jestli hlasovat èi nehlasovat
a hlavnì, jestliže ano, tak o èem.
Iniciativu jednání pøevzal Mgr.
Vašíèek a zdùraznil: „Nelze
vyslovovat nebo nevyslovovat

dùvìru, ostatnì už se to jednou
stalo, ale mohlo by se hlasovat
pouze o odvolání. Nic víc, nic
ménì.“ Nastala slovní pøestøelka,
pøi níž starostova tváø prozrazovala, že tyto okamžiky jsou pro
nìj takøka nekoneèné.
XXZávìr? Pro nezasvìceného
nelogický a absolutnì nepochopitelný. Na popud Mgr. Vašíèka
se radní vrátili znovu na zaèátek
této schùze k návrhu o prošetøení
okolností ohlednì služebního
auta, který pøed chvílí zamítli.
Sami sebe pøesvìdèili (pøihlížející ovšem ne), že nebudou hlasovat
o tomtéž, protože pùvodní návrh
požadoval, aby vše prošetøil
kontrolní a finanèní výbor mìsta
a teï to „zcela nové“ usnesení
pana Utínka vyzývalo k prošetøení pouze výborem kontrolním.
Starosta, než se ostatní vzpamatovali, dal hlasovat. Usnesení
znìlo: „Zastupitelstvo mìsta povìøuje kontrolní výbor posouzením prodeje ojetých a nákupu
nových vozidel Mìstským úøadem v Moravském Krumlovì“.
Neuvìøitelný poèet sedmnácti
zastupitelù bylo pro, takže schváleno! Na hlasování o starostovi si už nikdo ani nevzpomnìl. Všem se evidentnì ulevilo

- hra na koèku s myší skonèila.
Starosta tedy další malér ustál
a tento výsledek mùže brát jako
pøedèasného Ježíška. Otázkou je,
jaké ponauèení si z toho vezme,
vždy• i nìkteré další kauzy
otevøené v interpelacích zavánìly
slušným prùšvihem.
Co na to øíkali „politiètí amatéøi“
- diváci? Zaznamenali jsme
nejrùznìjší návrhy, aspirující
pøímo na titul „zlepšovák roku“.
Nejkurioznìjší radil, aby krumlovští zastupitelé schvalovali
program schùze až nakonec jednání, až se uvidí, jak se vše
„vyvrbí“. Bez zajímavosti není
ani myšlenka, že tady nešlo o žádná
auta, ani vnitøní vyhlášky, ale
nejménì tøi radní si prý „brousí
zuby“ na starostovu židli. Na
otázku Co to všechno mìlo znamenat? se nám odpovìï získat
nepodaøilo, mùžeme pouze
spekulovat: nìkteøí zastupitelé se
chtìli zviditelnit a starostu pouze
postrašit. Možná se zalekli odpovìdnosti nebo si výsledek dovedli
pøedem spoèítat. Údajnì prý
hlavnì „chybìla politická vùle“.
Další víceménì rozpaèité reakce
publika vystihují slova klasika,
autora tragikomedií: „Komedie
skonèila, tleskejte.“
/ham/

Vánoce plné
pohody a klidu,
v novém roce
pevné zdraví
a hodnì štìstí
pøeje firma

DJ KONVALINA

Mor. Krumlov
Pionýrská 540
tel.: 515 323 937

Znojmo
Tyršova 1

nejlepší hity roku 2003
soutěž s překvapením

Miroslav
Husova 76

Praha
Bavorská 856

PF 2004
Pøejeme všem zákazníkøm
krásné Vánoce v teple domova
za našimi okny a do nového roku
hodnø zdraví a osobní pohody.
Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
Mobil:
608 505 529 Fax:
546 425 286
E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8
664 12 Oslavany
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Geraldina Muchová navštívila Ivančice
Zdenìk Mahler (Osud talentu v ÈeMoravský Krumlov se
chách) hovoøí o urèitém nevdìku
Èechù vùèi A. Muchovi. Ivanèice
spravedlnosti nedočká!
jsou a budou svému nejslavnìjXXVýsledek z posledního zastupitelstva Moravského Krumlova,
které se konalo 15. prosince 2003, rovná se NULE.
XXPan starosta si porušil smìrnici pøi sporném prodeji auta obecního
úøadu. Paní Pøikrylová je v nìkolika èíslech Zrcadla kritizována za svou
práci, ale pánùm zastupitelùm staèí nìkolik vìt na jejich omluvu a jede se dál.
XXØeditelka kulturního støediska p. Pøikrylová svým nezodpovìdným
jednáním zhatila možnost našeho mìsta zúèastnit se projektu nìmecké
televize a obhajovala se tím, že by se v Moravském Krumlovì muzikantùm zimou rozladily nástroje. Nevíme, jestli je to z její strany
omluva, výmluva nebo snad výsmìch? Mìla by se zajet podívat do jiných
mìst, kde se konají vánoèní koncerty pod širým nebem.
XXJejí vystoupení nebylo pøesvìdèivé, proto se zastupitelé shodli na tom,
že obèanùm bude dána pøíležitost, aby se do konce února vyjádøili
ke kulturnímu dìní v našem mìstì. Snad se najde hrstka lidí, kteøí své
názory a pøipomínky napíší. Ale když to vezmeme z druhého pohledu,
proè by mìli obèané radit nìkomu, jak má dìlat svou práci. Od toho
si pøece platíme dlouho a dobøe øeditelku MìKS! Myslíme si, jestliže
se obèané mají k nìèemu vyjadøovat, tak snad rovnou k tomu, zda má paní
Pøikrylová ve své funkci setrvat nebo ne.
XXA nyní ještì nìkolik vìt k panu starostovi. Víme již, jak se postavil
už k nìkolikrát zmínìnému prodeji ojetého auta MÚ. Nejdøíve dìlal
mrtvého brouka, a až šlo do tuhého, tak se pøed všemi zastupiteli
omlouval za své jednání, pøiznal, že porušil smìrnici a nepostupoval
správnì. Dle našeho názoru starosta nepoèítal s tím, že si obèané všimnou, že se jeho syn v tomto autì projíždí. Ale pane starosto, na malém
mìstì lidé vidí všechno, hlavnì to, co má být pøed jejich zrakem skryto.
XXCo se stane obyèejnému zamìstnanci, když takto pochybí? Dostane
vyhazov, pøinejmenším pøijde o peníze. Ale v pøípadì starosty není
návod, jak trestat. Snad nìjaká malá snaha ze strany nìkolika zastupitelù vyslovit starostovi nedùvìru nebo i hlasovat o odstoupení tu
byla. Ale byl to jen náznak, jakoby se zastupitelé báli rozbìhnout to
naplno, který se vytratil do ztracena.
XXVážený pane starosto, pøed zastupiteli jste se obhájil a zøejmì jste
cítil potøebu pochválit se v deníku MF dnes 17. 12. 03 za to, že jste
ustál již druhou defenestraci bez úhony, aèkoli jste prožíval peklo. Ale
my již druhé volební období prožíváme peklo taky. Nyní netrpìlivì
oèekáváme, kdy objevíte slovo MORÁLKA.
Ing. Michal Šotner, N. Prustomìrská, K. Poláchová

Vlastní názor něco stojí
XXV mìstì Moravský Krumlov se objevil záhadný Fantóm, který dokáže
i v pøítmí Klášterního námìstí najít správná auta a podepsat se na nich
nesmazatelným zpùsobem.
XXV pondìlí 15. prosince 2003 se od 16.00 hod. konalo zasedání
Zastupitelstva mìsta Moravský Krumlov a zatímco zastupitelé øešili
životnì dùležité otázky rozvoje mìsta, záhadný Fantóm již v pøedstihu
vybral vyvolené z øady tìch zastupitelù, kteøí si dovolí mít vlastní názor,
aniž by byl posvìcený stranickými aparáty, a spravedlivì je odmìnil
XXFinanèní výbor navrhl kontrolnímu výboru, aby prošetøil okolnosti
prodeje osobního auta panem starostou, nebo• byla porušena vnitøní smìrnice upravující postup pøi vyøazování nadbyteèného majetku mìsta. Toto
konstatování postaèilo horlivým zastáncùm nemìnnosti stávajících pomìrù ve mìstì vzít spravedlnost do svých rukou. Je opravdu velmi zajímavé, že se nìkdo dokáže orientovat mezi mnoha auty a vybere si ta
pravá, patøící pøedsedùm kontrolního a finanèního výboru. Finanèní výbor
ze zákona o obcích provádí kontrolu hospodaøení s majetkem a finanèními
prostøedky obce a kontrolní výbor kontroluje i dodržování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem na úseku samostatné pùsobnosti .
XXSnahu Finanèního výboru mìsta Moravský Krumlov o øádné prošetøení pøípadu kontrolním výborem, ocenil Fantóm hlubokou rýhou ostrým
pøedmìtem po celé délce obou aut a u jednoho z nich navíc na kapotì
pøidal i roztomilou kresbu známého kosoètverce. Dùkladnou a svìdomitou
práci ocenil renomovaný autolakýrník na pouhých 8000,- Kè a neznámému tímto dìkuje za zakázku (pomoc živnostníkùm je vždy vítána).
XXMyslím si, že jsem rodinì pøedal pìkný a hodnotný dárek k Vánocùm.
Pøeji všem zastupitelùm mìsta a pochopitelnì i sobì, aby každý z nás
podle svého pøesvìdèení využil svátkù vánoèních i k rozjímání nad
sebou samým, a od roku 2004 jsme pøi dumání nad problémy mìsta
nepolitikaøili, ale øídili se vlastním rozumem a svìdomím.
Ing. Lang Vladimír, zastupitel a pøedseda finanèního výboru

foto: J. Pospíchal
XX/Ivanèice/ Nádherná akustika
sálu Besedního domu provázela
v nedìli 7. prosince koncert skladeb Geraldiny Muchové. V podání
èeského noneta se užaslým posluchaèùm pøedstavila tvorba paní
Geraldiny Muchové. Svìží pøednes umocòoval nádheru klasické
hudby a pøinesl až neèekaný
zážitek. Obecenstvo odmìnilo jak
interprety, tak samotnou autorku

dlouhotrvajícími ovacemi.
XXPaní Geraldina byla pøítomna
v doprovodu paní Very Egermayer
- honorární konzulky Nového Zélandu, a paní Susane Bohm, režisérky
filmu o Alfonsi Muchovi, která
dokument natáèí právì s doprovodným tìlesem èeského noneta.
Jeho hudba bude podbarvovat
spoleèný projekt televizí Nìmecka,
Francie a Èeské republiky o našem

rodákovi, malíøi secese.
XXTento kulturní zážitek zcela
zapadá do odkazu mistra Alfonse
Muchy, jež v roce 1937 napsal
místním radním: „Na národa lánech duchovních Ivanèice brázdu
svou vryly. Bùh žehnej osení i
sklizni budoucím.“ Vyslovujemeli dnes Ivanèice a Mucha, tak
vždy jedním dechem.
XXI když napøíklad pan profesor

šímu rodákovi vždy vdìèny. A jak
se ukazuje, i Evropa stále vzhlíží
k mistru secese s úctou.
XXPaní Susane Böhm v krátkém
úvodu povìdìla, jak se s paní Geraldinou seznámila a jaký hluboký
dojem na ní toto setkání zanechalo.
Ostatnì stejný dojem zanechala
tato skromná dáma i v nás,
návštìvnících koncertu, kdy pøi
závìreèném pøedstavení umìlcù
jim dojatì dìkovala.
XXVskutku nevšední akustiky
bylo ještì využito k rozhlasové
nahrávce koncertu pro èeský
a nìmecký rozhlas. Tìšíme se, až
bude èeská televize anoncovat
tento poøad ve svém programu,
že si pøipomeneme tyto hezké
chvíle. Mezi hosty byli i nìkteøí
další èlenové ambasád detašovaných v Praze. K hezké atmosféøe
a pohodì sváteèního veèera pøispìli také pracovníci našeho KIC,
DDM - zejména paní Šacherová
a restaurace paní Èožíkové. O
kvìtinovou výzdobu se postaralo
kvìtináøství HanEli. Tlumoèení
brilantnì zvládla Bìtka Nagyová.
Již nyní se tìšíme na další setkání
se snachou A. Muchy pøi podobné
akci a možná, že v tento pøedvánoèní èas se to stane tradicí. CHAL

Není důležité poplatky stanovit, ale vybrat
XX/Region/ Nejen oslavanské
zastupitelstvo, ale také zastupitelé
ostatních mìst se na svých
posledních zasedáních zabývali
obecnì závaznými vyhláškami,
které souvisí pøedevším s rùznými poplatky obèanù - za popelnice, za psy, veøejné prostranství
apod. Každá radnice k této problematice pøistupuje trošku svérázným zpùsobem a možná i s jinými
prioritami èi taktikou.
XXJasné je, že argument „každá
koruna dobrá“ má svou logiku,
proto je pochopitelné navyšování
nìkterých poplatkù èi využití vyšších sazeb stanovených zákonem.

KOMENTÁŘ
Pro koho mìl být
Etický kodex ?
XXNa etický kodex zastupitele
v Krumlovì se již týdny odvolávali
„koalièní zastupitelé“ jako na biè
na darebné radní, kteøí se dostávají
do støetu zájmù, chovají se nemorálnì èi jinak poškozují mìsto.
Takže teï jim to koneènì natøou!
Proto rada na listopadové schùzi
doporuèila zastupitelstvu, aby
vytvoøilo pracovní skupinu, která

Zajímavý je však názor, který jsme
zaznamenali od miroslavského
místostarosty R. Volfa: „Jedna
vìc je poplatky stanovit a druhá
vìc je, kolik se jich podaøí
vybrat. My napøíklad vybereme
víc jak 99% èástky za popelnice,
což je super. Zjistili jsme, že èím
jsou vyhlášky jednodušší a prùhlednìjší, tím je to lepší. Není
potøeba vymýšlet žádné složitosti,
ale prostì stanovit pøijatelnou sazbu a peníze vybrat.“
XXObèané Miroslavi budou pøíští
rok platit napøíklad za popelnice
310 korun, pøièemž osvobození
od poplatkù se týká pouze osob,

které se prokazatelnì alespoò
9 mìsícù zdržují v zahranièí. R.
Volf k poplatku za popelnice
dodal: „V roce 2005 dojde urèitì
k navýšení, protože se zvedne sazba za ukládání odpadu na skládky o 100 korun na tunu z dùvodu
vyšších odvodù státu. Tuto èástku
budou muset svozové firmy
k poplatkùm pøipoèítat.“
XXHodnì nízkou zvolili v Miroslavi sazbu za psa. Poplatek
èiní za kalendáøní rok 100 korun
za prvního a dvì stovky za každého dalšího psa, pøièemž zákon
umožòuje vybírat již za prvního
psa až 1.500 korun. O výši

zpracuje etický kodex zastupitele
mìsta Moravský Krumlov. Vzorem
jim mìl být materiál zveøejnìný
kolegy z Tábora. Ti svùj krok obhajovali slovy: „… jsme si vìdomi
dùvìry obèanù, chápeme náš
mandát jako veøejnou službu,
…neseme odpovìdnost…"
XXPoslední jednání zastupitelstva
MK však tento bod smetlo se stolu
a jednohlasnì jej zamítlo. Znamená to, že všichni, kteøí na radì
byli pro sepsání krumlovských
zásad slušného chování, najednou hlasovali proti. V souvislosti
s tím, že byl kodex nakonec
použit proti samotnému navrho-

vateli - panu starostovi - se nabízí
rèení: Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá. Chvíli to dokonce vypadalo tak, že by útoèník
mohl být zastøelen vlastní zbraní.
XXKteré body navrhovaného
„morálního dvacatera“ mohly
starostovi s ohledem na „automobilovou aféru“ zlomit vaz? Dle
zastupitelù to bylo hned nìkolik
zásad, které jsou pro obyèejného
obèana naprosto samozøejmé
a aby se jimi øídil, nemusí je mít
povìšeny doma na zdi. Zejména
šlo o tyto: zastupitel by se mìl
zdržet jednání, které pøinese jakoukoli výhodu pro nìj, jeho rodi-

poplatkù za psy se strhla debata
na zastupitelstvu v Moravském
Krumlovì, které nakonec schválilo 800 za prvního psa a starší,
bezmocné osoby zaplatí stovku.
XXOtázkou je, je-li na místì, aby
poplatky za psy byly pøíliš nízké,
když témìø neexistuje úèinný
zpùsob, jak se bránit a zasáhnout
proti tìm majitelùm, jejichž psi
zneèiš•ují své okolí. O agresivitì
nìkterých psù a jejich nebezpeènosti pøedevším pro dìti ani
nemluvì. Vždy• s tímto problémem se potýká nejedna radnice
a mnoho obyvatel si na bezohlednost „pejskaøù“ marnì stìžuje. /uè/
nu, blízké atd.; zastupitel neuvádí
vìdomì v omyl veøejnost, ani
ostatní zastupitele a zamìstnance
úøadu a také napøíklad to, že zastupitel jde v boji proti korupci
pøíkladem, odmítá privilegia atd.
XXUž malé dìti uèíme, že lhát
ani krást se nemá. Vždy• „kdo lže,
ten i krade a do pekla se hrabe!“
Pravdou je, že naše vládní elita
èasto dává zásadám slušného
chování poøádnì „na frak“. Proè
ale zatahovat pražské manýry a
nešvary do našich mìsteèek, kde
se všichni známe a døíve nebo
pozdìji se všechny nepravosti
stejnì „profláknou“?
/abé/

AKCE ZIMA - 10% SLEVA

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341
email: osp-mk@volny.cz

Euro okna
Euro dveøe
Pergoly
Kuchynì
Kanceláøský nábytek
Náøezy a prodej lamina
Veškerý nábytek na zakázku

9
9
9
9
9
9
9
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Dialog samospráv s občany ještě není ideální REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
XXKomunikace územních samo- na jen politikùm“, uvedl Charles èástech. Další formou komuni- rozvíjející institut informací
kace s veøejností je publikování chceme vsadit i my.Vedle oficiál- ZÁMEK V M. KRUMLOVĚ
správných celkù s veøejností je de Gaulle.
kvùli veøejnoprávnímu charakteru XXJe tudíž nanejvýš žádoucí, aby usnesení zastupitelstva a rady ního serveru www.muiv.cz , kde
municipalit (nový výraz používaný o vìcech veøejných byli informo- mìsta spolu s ostatními informa- budou pøedevším umís•ovány SE STANE ZŘÍCENINOU
s významem mìstská samospráva,
popø. samosprávní orgány jednotlivých územnìsprávních jednotek)
zákonem do urèité míry vynucená.
Právo na informace je zakotveno
v Listinì základních práv a svobod v èl. 17. Podmínky a zpùsob
poskytování informací státními
orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon è.106/1999
Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Považuji za dobré, zmínit se
i o právech obèana obce, která
nalezneme v Zákonì o obcích
è.128/2000Sb., § 16 odst. 2.
XXV moderní dobì tøetího tisíciletí se obèané zajímají o „respublica“ - vìc veøejnou - protože
komplexní informace lze získat
stále rychleji. Dále i proto, že
neustále roste právní vìdomí
veøejnosti a snaha být užiteèným,
mít možnost do toho mluvit, spolurozhodovat a posouvat vìci pozitivním smìrem. „Došel jsem k závìru, že politika je pøíliš vážná
vìc, než aby mohla být pøenechá-

váni všichni obèané, kteøí projeví
zájem, ale aby ve zpìtné vazbì
s informací dokázali zacházet.
Tvrdím, že demokracie je odpovìdnost. Odpovìdnost k mìstu,
obèanùm, ale je nutné ji vyžadovat
i opaèným smìrem. Podívejme se
na zdroje informací v naší lokalitì.
Jsou to pøedevším rodinní pøíslušníci, pøíbuzní, známí, pøátelé,
sousedé, spolupracovníci a místní
media, v našem pøípadì TIV,
Zpravodaj a novì i Zrcadlo.
Víme, že v prùbìhu 90. let mírnì
klesal význam zasedání zastupitelstev mìst, politických stran èi
organizací jako zdrojù informací
o municipalitì.
XXKomunikace, které iniciuje
mìsto, jsou tradièní a vyžadované
zákonem o obcích nebo jiným
právním pøedpisem tak, jak to
obèané znají. Jedná se o zákonnou
úpravu zveøejòování dokumentù
vyvìšováním ve veøejných prostorách Mìstského úøadu èi na
úøední desce, nebo zhotovením
„duplikátù“ uvedených v místních

Bude stávka za vyšší platy?
XX/Dukovany/ Jeden z mnoha odborových svazù elektráren vyhlásil
od úterý 17. prosince od 12 hodin stávkovou pohotovost také v JE
Dukovany. Dùvodem jsou neshody v kolektivním vyjednávání odboráøù se zamìstnavatelem, kterým je vedení a. s. ÈEZ. Celá odborová
organizace ÈEZ sdružuje 30 elektráren, má 23 odborových svazù a
devìt jejich zástupcù nyní vyjednává se zástupci zamìstnavatele podmínky do kolektivní smlouvy.
XXKonkrétnì v Dukovanech situace vypadá tak, že provoz elektrárny
bìží standardním zpùsobem, odboráøi pouze roznášejí èi jinak zveøejòují prohlášení se svými požadavky. „Pøes dlouhodobou stávkovou
pohotovost v únoru je letošní rok zatím nejúspìšnìjším rokem v naší
historii - co se týká výroby i parametrù bezpeènosti provozu. Jsou zde
lidé zodpovìdní, kteøí rozlišují mezi vyjednáváním a profesionalitou
práce, kdy bezpeènost provozu musí být zajištìna,“ osvìtlil problém
tiskový mluvèí JE ing. Petr Spilka.
XXJablko sváru je - jak jinak - ve výši mezd. Zamìstnavatel nabízí
nárùst objemu mezd pro léta 2004 - 2006 ve výši 5%, pøièemž kdyby
inflace dosáhla 3%, bylo by možno znovu platovou otázku otevøít.
Pøedstavy odboráøù jsou diametrálnì odlišné, nebo• požadují 12ti
procentní nárùst tarifních mezd. „Èasový horizont vyøešení problému
je tìžko prognostikovat. Myslím si, že dospìjeme k dohodì. V pøípadì, že nebude kolektivní dohoda podepsána do konce roku, pøijdou
zamìstnanci o nìkteré sociální výhody (5 týdnù dovolené, 12ti
mìsíèní odstupné apod.), protože se bude postupovat pøesnì podle
zákoníku práce a výhody nasmlouvané v souèasné kolektivní smlouvì zaniknou,“ sdìlil ing. Spilka.
/ham/

PØÍŠTÍ ÈÍSLO ZRCADLA
VYCHÁZÍ
16. LEDNA 2004
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOC
A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE
PØEJE VŠEM ÈTENÁØÙM REDAKCE

HOTOVOSTNÍ
PÙJÈKY

do 1 000 000 Kè

cemi dotýkající se veøejného
života v místním Zpravodaji.
Úèelné se mi zdá využívat anket
ke snadnìjšímu zjištìní názorù
obèanù na konkrétní aktivity
v municipalitì. To znamená
zjištìní postojù k problematice,
která „hýbe mìstem“, jejich
argumentace pro vybrání vhodné
varianty øešení. Jako pøíklad
bych uvedl možnost obèanù
navrhnout svoje pøedstavy èi pøipomínky k tvoøícímu se územnímu plánu.
XXModerní zdroje informací jsou
samozøejmì internetové stránky,
které obsahují základní informace
o mìstì a nejbližším okolí,
pøehled historie mìsta, odkazy
na místní pamìtihodnosti. Zároveò zde jsou i stránky samotného
mìstského úøadu vztahující se na
aktivity jednotlivých odborù,
organizaèní strukturu MìÚ, dokumenty k rùzným zákonùm, seznam vyhlášek vydaných mìstem,
kontakty na odbory, zápisy ze
Zastupitelstva i rady atp. Je
možno se na internetu zapojit i do
diskusního fóra k vybraným
tématùm. Pøi seriozním pøístupu
tazatele i respondenta tato moderní forma komunikace skýtá možnosti okamžitého získání informace
a ve zpìtné vazbì lze bezprostøednì reagovat na podnìty øady
úèastníkù této konference.
XXNa tento nový dynamicky se

povinnì zveøejòované informace
typu usnesení z veøejných zasedání
zastupitelstva, platné vyhlášky
a naøízení Mìstského úøadu
a podobnì, jsme rozjeli spolupráci
i se serverem www.ivancice.cz,
kde je široký prostor seznámit
naši veøejnost, s historií, akcemi
na poli kultury, slavnými rodáky,
ale i se souèasníky, kteøí jsou
nìèím výjimeèní, bude zde
možné provádìt i diskusní fórum,
kdy mùže každý obèan napsat
pøíspìvek na jakékoli téma.
Dalším zlepšením informovanosti
obyvatel nejen v místì samém,
ale i v okolí municipality, mikroregionu, spádového území je místní
tisk, tedy jeho kvalita a aktuálnost. Svoji parketu má v našem
mìstì i vysílání televizního studia.
XXZávìrem chci øíci, že spokojenost pracovníkù úøadu s externí
komunikací není pøíliš vysoká.
Obèané vìtšinou velmi dobøe
vìdí, co by pro nì mìl úøad udìlat a také to vyžadují, dodejme
však, že zpìtná vazba, tedy znát,
co by mohl obèan udìlat pro mìsto,
se už tak moc nenosí. Dosáhnout
oboustranné spokojenosti musí být
snahou obou úèastníkù dialogu.
Dialog municipalit není ideální.
Jde však o to, aby se la•ka informovanosti posouvala stále do pozice: více informací = více dùvìry.
Jaroslav Pospíchal, místostarosta
MìÚ Ivanèice
(red. zkráceno)

Za odpadky zaplatí více
XX/Oslavany/ Zastupitelstva obcí v souèasných dnech schvalují kromì
rozpoètových provizorií pøedevším nové vyhlášky pro pøíští rok.
V Oslavanech byly schváleny celkem tøi vyhlášky, ale všech obèanù
se dotkne pøedevším Obecnì závazná vyhláška mìsta Oslavany
è. 6/2003 o poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
XXPoplatek „za popelnice“ bude novì èinit 460 korun na osobu a rok.
Vyhláška specifikuje osoby, které poplatkùm podléhají a to ty, které
mají v obci trvalý pobyt èi vlastní stavbu urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška pamatuje i na úlevy:
osvobozeni od poplatku jsou poplatníci, kteøí vykonávají základní
vojenskou službu (neplatí pro ty, kteøí vykonávají civilní službu),
obèané mladší 3 let a obèané starší 80-ti let. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhùtì do 15
dnù, písemnì nebo ústnì do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy
nastala skuteènost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhùtì je
poplatník osvobozený povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
XX„Uznávám, že poplatek není malý, oproti loòskému roku se zvyšuje o 80 korun. Mìli jsme obavu, že se v cenì bude promítat i zvýšení
DPH, což se nakonec pravdìpodobnì nestane,“ vysvìtluje postup radnice starosta Aldorf. Dále øíká: „I tak nebudeme cenu snižovat, protože ani tato èástka zcela nepokrývá výši nákladù na likvidaci odpadù
ve mìstì. V této chvíli pøi 5% DPH èiní faktické náklady na obèana
542 korun. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava dává možnost
nejvyšší platby 500 korun, ale mìsto toho nevyužilo, dohodlo se zastupitelstvo na dotaci 82 korun pro každého obyvatele.“
/ham/

XXUplynul rok od zvolení nového zastupitelstva. Co pøinesl tento
rok ve vìci krumlovského zámku?
XXNepøinesl zhola nic. V okamžiku, kdy se podaøilo do programového prohlášení rady dostat vìtu: zámek - vypracování projektu
po dražbì dne 25. února 2003, domnívala jsem se, že je vyhráno.
Budeme se touto záležitostí zabývat, pokusíme se o zvrat. Po
nìkolika mìsících jsem pochopila, že nemùžu brát tento dokument
pøíliš vážnì. Na mé opakující se dotazy, co se v záležitosti zámku
èiní, se mi dostávalo jen pokrèených ramen a informace, že
„zámek není náš“. Vysvìtlení vìty z programového prohlášení se
mi nedostalo. Jen pravidelných informací o dalších a dalších
neúspìšných dražbách, které naší mìstští pøedstavitelé pravidelnì
navštìvují. Sen o øešení problému zámku se rozplynul. S tìmito
lidmi je tedy nereálný.
XXJeden z možných zdrojù na odvážnou rekonstrukci zùstane
v nejbližším období našemu mìstu odepøen. Strukturální fondy EU
budou ve tøech vlnách pøíštího roku poskytnuty mikroregionùm,
které budou mít zpracovanou svoji strategii.
XXStrategie je rozsáhlý elaborát v hodnotì nìkolika set tisícù
korun. Do poloviny roku 2003 bylo možno na vypracování této
strategie èerpat finance až do výše 80 - 90 % vynaložených
prostøedkù z fondù EU. V Moravském Krumlovì se mikroregion
zakládá již takøka tøi ètvrtì roku, dosud není založen. Strategie
není ani zadána a jak jinak, dotace na její financování je zcela ztracena. Podotýkám, že tyto strukturální fondy EU lze èerpat i na
mnohé jiné úèely.
XXPodobná situace je i s dotaèním projektem Dyje. Zástupce
VAS, a.s. divize Tøebíè, nám v kvìtnu na jednání zastupitelstva
neskrýval, že první etapa tohoto projektu zùstala pro naše mìsto
nedostupná z dùvodu nedostateèné projektové pøipravenosti. Naše
mìsto tak pøišlo o finance ve výši nìkolik desítek milionù korun
na tolik chybìjící kanalizace, jelikož naši pøedstavitelé mìsta
nezadali a nefinancovali projektovou dokumentaci ve výši nìkolika
set tisíc korun.
XXJen o fous si teï naše koalice neschválila pøilepšení úøedníkùm
MìÚ, starostovi a místostarostovi 250 korun na mìsíc a osobu formou životního pojištìní, bratru 400 tisíc korun za rok z penìz nás
všech. Starosta a místostarosta, nepoci•ujíce žádný konflikt zájmù,
zvedli pro své pøilepšení také ruku.
XXDruhá etapa projektu Dyje, v které nám VAS slibuje opìt
desetimilionové èástky na kanalizace, která zcela chybí
v Rokytné, v Polánce a rovnìž v nìkterých èástech mìsta, nemá
také dobré vyhlídky. Nejsou dosud zadány zmìny územního plánu
a navržený rozpoètový výhled pro jistotu pøekládá možnost
získání penìz z projektu Dyje až na volební rok 2006. V nejbližších letech se s realizací nepoèítá.
XXZejména nejmladší koalièní zastupitel mi pravidelnì vyèítá, že
mìstská koalice je jediná schopná pøinést dotaèní peníze do našeho
mìsta. Ale tam, kde konèí její stranické lobování a bratøíèkování jí
dochází dech. Kde nastává tvrdý konkurenèní boj a vítìzí
odpovìdná práce (fondy EU a program Dyje) vychází mìstská
koalice na prázdno.
XXA tak je to i s naším zámkem. V této sestavì zastupitelù je
øešení této problematiky èekáním na boží zázrak.
XXVzhledem k tomu, že odmítáme neèinnì pøihlížet, jak se tato
perla renesance mìní v nevzhledné trosky, uèinili jsme to, co je v
našich skromných silách. Pøipravili jsme se skupinou lidí, kteøí
mají zájem o historii a památky v Moravském Krumlovì, výstavu
z historie našeho zámku. Bude se konat pod záštitou
Moravskokrumlovské historické spoleènosti od 14. ledna do 25.
února 2004 v prostorách galerie Knížecího domu. My si totiž
nemyslíme, že „není náš“. On je náš. Ing.arch. Kudrová Daniela

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

Roèní úrok od 4%.

Pro OSVÈ i pøi nulovém daòovém pøiznání
Dlouhodobé splátky

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény
Špièkový materiál, životnost až 50 let.
Záruka na práci 10 let.
Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Při testu Vašeho akumulátoru
zjistíme jeho stav a žádná
zima Vás nemůže překvapit !

Ceny od 730,- Kč

tel.: 532 193 153, mobil: 721 160 799

Lubomír Becha

PRODEJ A TESTOVÁNÍ
AKUMULÁTORŮ

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

(akumulátor BRIT 45 Ah
- včetně DPH !)
HITL, s.r.o.
672 01 Dobelice 1
tel.: 515 323 495
602 487 524
www.hitl.cz
(středisko zem. družstva)
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Zazní Hradilova Mše vánoční Skupina NAŠKRK produkuje vlastní písně
XXUž je to tu. Vánoce se kvapem blíží a pìvecký soubor pod vedením Miluše Jandové dolaïuje poslední malièkosti v intonaci, výrazu,
dynamice a tempu v jednotlivých èástech mše, aby barvy hlasù a tónù
byly sladìny. Letos byla vybrána Hradilova Mše vánoèní a kromì
zpìvákù se do nácviku zapojili i hudebníci. Zpìváky bude na varhany
doprovázet Pavel Sova, poprvé spolu s Pøemyslem Forstem na klarinet
a Anièkou Raušovou, která bude hrát na flétnu. Doufejme, že úsilí
všech zúèastnìných, kteøí už dva mìsíce nacvièují toto dílo, bude
odmìnìno spokojeností posluchaèù.
XXUž ètvrtý rok jsme vymìnili hektiènost uklízení na vánoce, shánìní
dárkù pod stromeèek a plané mluvení o poezii vánoc, za skuteèné
duchovní prožití svátkù narození Ježíše Krista. Lidé ze sboru kvùli
nácviku mše Vánoèní obìtovali možná to nejcennìjší, co dnešní èlovìk
potøebuje, a to volný èas. Bìhem vánoèních svátkù budou muset tuto
obì• pøinést ještì vícekrát a mnohdy nahradit klid v teple rodinného
kruhu za studený kostel. Ale vìøím, že, jako už v minulosti, jim bude
odmìnou radost ze zpívání a pochvala od lidí, kterým takto prožitý
den pøinesl úlevu v mnohdy složitém životì. Budeme rádi, když tímto
zpìvem pøineseme povzbuzení všem, kteøí øeší své problémy a dodáme jim nadìji pro dny pøíští. Vždy• v tom je poslání Vánoc, že pøišla
na svìt láska, která nám lidem pøinesla nadìji. Každý z nás potøebuje
mít tøeba jen její jiskøièku, že tu nejsme na tomto svìtì zbyteènì.
Nìkdy nás povinnosti a problémy svazují a tak nemáme patøièný odstup
od dìní kolem nás. Pøesto bychom si mìli najít èas a zamyslet se:
„Kdo jsme a kam vlastnì kráèíme v tomto životì.“ Jestli honba za
penìzi, mocí a nebo slávou nás dokáže plnì uspokojit a je opravdu tím
nejdùležitìjším, co potøebujeme. Právì Vánoce jsou vhodnou pøíležitostí k takovému rozjímání. Kromì toho bychom chtìli našim zpìvem
podìkovat farníkùm z Jiøic a Troskotovic, kteøí letos koncem léta pøispìli
na opravu kostela v Miroslavských Knínicích, kde se nácvik Hradilovy
Mše vánoèní vìtšinou odehrával. Pøi sbírce v Jiøicích bylo vybráno
3.650 Kè a v Troskotovicích 1.100 Kè. Všem dárcùm moc dìkujeme.
XXPokud byste chtìli pøispìt i Vy na opravu kostela, mùžete své dary
poslat na úèet Obèanského sdružení Porta Coeli, èíslo úètu
0000001584047359/0800, konst. symbol 0558 a nebo pøímo do
kasièky ve tvaru kostela svatého Mikuláše, která bude bìhem zpívané
mše v kostele umístìna.
Dr. Lubomír Janda, Miroslavské Knínice
Kdy a kde nás mùžete slyšet:
24.12. - Štìdrý veèer, ve 22.00 Petrovice, ve 24.00 Miroslav
25.12. - Boží hod vánoèní, v 9.00 Jiøice, v 10.00 Troskotovice
26.12. - na Štìpána, v 9.00 Suchohrdly u Mir. v 10.00 Mir. Knínice
28.12. - nedìle, v 9.00 Dobré Pole, v 10.30 Klentnice

XXPøi rùzných kulturnì spoleèenských akcích v Moravském
Krumlovì již má témìø jistou nominaci v programu hudební skupina NAŠKRK. Za dva a pùl roku
svého pùsobení si získala desítky
pøíznivcù mezi mládeží celého
Moravskokrumlovska a také se vypracovala k velmi solidní úrovni.
Svìdèí o tom mimo jiné slova
senátora V. Železného, který po
vystoupení skupiny na Sportovci
roku 2003 øekl: „Chlapci podali
mimoøádný výkon. Je to velmi nadìjná skupina vynikající kvality
a jsem pøesvìdèen o tom, že bìhem
pìti let o nich uslyšíme mnohem
víc a mnohem výš.“ Možná, že
mnozí ètenáøi ZRCADLA zaregistrovali také prosincový úspìch
Davida Müllera, kdy v televizní
pìvecké soutìži DOREMI se sestrou Hankou vyhráli.
XXPop rocková skupina NAŠKRK
vznikla 12. 6. 2001 a nyní se pokouší o vlastní tvorbu. Tvoøí ji
pìt klukù - Jakub Adam (kytara,
zpìv), David Müller (bicí, zpìv),
František Štefl (klávesy, zpìv),
Zbynìk Sklenský (kytara, zpìv)
a Tomáš Hladík (baskytara). „Za
zakládající èleny lze považovat
Kubíèka a Sva•u (tj. Tomova
pøezdívka), kteøí hledali a snad
úspìšnì našli ostatní do týmu!
Pod tímto názvem a beze zmìn
ve svém složení hrajeme nadšenì
dál,“ uvádìjí hoši na webových
stránkách. Souèasnì se zde zmi-

òují o všech, kterým by chtìli
podìkovat: „Podìkování za dobu
našeho pùsobení patøí zatím asi
hlavnì tìmto: Pavlu Novákovi,
Romanu Vokurkovi, Jirkovi Jelínkovi, skupinì Fan Daniel, øediteli GMK panu Tøetinovi a dalším a dalším... a taky všem našim
rodièùm za podporu, ochotu a
vùbec…“ Poèátky skupiny byly
spjaty s Gymnáziem MK, kde se
vlastnì muzikanti potkali a našli

V Itálii našli partnera
XX/Oslavany/ Rada mìsta Oslavany vyslala místostarostu Oslavan
Mgr. M. Musila na zahranièní cestu, zajiš•ovanou Krajským úøadem
JM kraje, jako èlena èeské delegace a jednoho ze zástupcù Jihomoravského kraje. V rámci navazování partnerství mezi zemìmi tato
delegace navštívila italský kraj Lombardie a jeho centrum Miláno.
Bìhem konference se oslavanským podaøilo navázat pøímý kontakt
s mìstem Dervio, které se nachází na bøehu svìtoznámého jezera
Como. Mìsto Dervio je jedním z nìkolika malebných míst, ležících
v krásném podhùøí Alp. „V budoucnu pøedpokládáme spolupráci
pøedevším v oblasti cestovního ruchu, tìlovýchovy a hlavnì školství.
Prvním krokem by mìla být vzájemná schùzka vedoucích pøedstavitelù Oslavan a Dervia, na níž by se domluvily konkrétní projekty
spolupráce“, sdìlil starosta Oslavan V. Aldorf. Dále starosta uvedl, že
celá oblast je pro Oslavany velmi zajímavá také proto, že spoleèné
kontakty existovaly již v minulosti, nebo• zde žije starostovo pøíbuzenstvo. „Toho chceme samozøejmì využít napøíklad pøi výmìnných
pobytech dìtí a podobnì,“ prozradil starosta.
/uè/

první zázemí ve formì nástrojù
i zkušebny. Dnes se skupina osamostatnila a vystupuje sama za sebe.
XXBìhem své existence absolvovali pøes tøicet veøejných vystoupení pøedevším na plesech
a taneèních zábavách v Krumlovì
i okolí, akcích Gymnázia MK
i jiných organizací. Vùbec poprvé
vystoupili v èervnu 2001 na
pøehlídce skupin v Miroslavi a
nejdál zavítali letos v létì na festival do Hostimi. Chlapci si
velmi cení vystoupení v Hrádku
se skupinou METALINDA, kde,
jak øíkají: „Bylo naprosto prvotøídní technické zázemí, skvìlé
obecenstvo a byla to pro nás èest
zahrát si s Metalindou.“ Za nejzdaøilejší považují letošní øíjnovou zábavu v hotelu Epopej MK.
„Tato akce se z našeho pohledu dá
nazvat akcí roku, protože se
podaøilo pøilákat ještì vìtší
návštìvu, než jaká pøišla na naši
první vlastní zábavu - takže všem,
kteøí nás pøišli podpoøit, vøele
dìkujeme a doufáme, že se skvìle
bavili! Zahráli jsme koneènì i naši
první vìc pod názvem „Falešnej
had“. Na pøíští zábavu, kterou
neplánujeme døíve než v dubnu

pøíštího roku, bychom chtìli pøipravit nìjaká pøekvapení a vydat
multimediální CD NAŠKRK!,
snad nám všechno klapne, držte
nám palce.“
XXVšichni hoši, mimo Františka,
mají hudební vzdìlání v ZUŠ,
kde se uèili hrát na nejrùznìjší
nástroje - klarinet, harmoniku,
housle. Kluci øíkají, že „Fany má
zase absolutní sluch a i když nezná noty, nejlépe to slyší.“ Nejvìtším souèasným problémem
skupiny je Františkùv lednový
termín vojny. „Uvidíme, jestli
budeme hrát sami, nebo seženeme
na rok nìkoho na hostování,“
zvažuje Jakub. Kluci by totiž
chtìli hrát i dál, pøestože dva
z nich letos èeká maturita a odchod
z Krumlova a Zbyòa již studuje
vysokou školu v Brnì. O své
budoucnosti uvažují zcela reálnì,
což potvrzují další Jakubova slova: „I když pùjdeme na vysokou
školu, chtìli bychom pokraèovat
v hraní. Dùležité ale je vystudovat
školu, mít svou profesi, protože
živit se hudbou není jednoduché.“
XXDalší informace naleznete na
webových stránkách kapely
www.naskrk.com .
/ham/

Co jsem viděl v „Kotli“, aneb fakta, která nikdo nechtěl
XXDne 27. listopadu jsem se
s mnoha jinými úèastníky stal
úèinkujícím a také divákem
v „Kotli“. Nebudu popisovat jízdu
a èekání, taková akce se samozøejmì neobejde bez ztrátových èasù,
zmíním se pouze o atmosféøe
a hlavnì prùbìhu „Kotle“.
XXNejprve nás mladá pracovnice
seznámila se vším, co se nesmí
(mobil, kouøení atd.) a vysvìtlila
zpùsob odchodu pro pøípad požáru. Pak pøišel pan režisér a svým
návodem nás ujistil, že si mùžeme
dovolit když ne všechno, tedy alespoò mnohé. Jednalo se o slušné
slovní napadání osoby pozvané
do „Kotle“, pískot, dupot atd. Pak
pøišla opravdu krásná paní Jílková,
která nám dala návod, jak máme
mluvit; co nejménì tvrzení a hlavnì
klást otázky, mluvit krátce a k vìci.
To mì trochu pøivedlo do rozpakù,
protože jsem mìl pøipraveno podstatnì víc tvrzení pocházejících
z mých zkušeností a opravdu jen
velmi málo otázek.
XXPak pøišel on, sám velký (i když
ne velký vzrùstem) místopøedseda
vlády Petr Mareš. A tak to zaèalo,
zaèaly padat otázky, a• už na téma
Romù nebo Nìmcù. Dotazy jen
pršely a pan Mareš klièkoval jako
zajíc na louce. Už jsem myslel, že
se na mne nedostane, aèkoli jsem
už hezkou dobu držel v ruce mikrofon. Tak jsem zaklel a postìžoval
si sám pro sebe, že jsem nepøišel
na „èumendu“. Snad to paní Jílková

slyšela a tak mì dala slovo.
XXVycházel jsem z toho, co nám
bylo doporuèeno, totiž klást otázky,
a tak jsem po pøedstavení a velmi
krátkém úvodu si postìžoval, že se
bývalí nìmeètí spoluobèané chovají tak, jako v r. 38 a co s tím a
proti tomu chce pan Mareš udìlat.
Odpovìdi jsem se nedoèkal, tak
jsem mu vytkl, že naše vláda
neustále ustupuje požadavkùm Sd.
Landmanchaftu, a že se mì to
nelíbí. Pan Mareš na mne vybafl
otázku, zda mohu uvést pøíklad.
To mne trochu zarazilo, ale
vzpomnìl jsem si na pana Toselta
a tak jsem na nìj vybafl zpátky.
Kdo to v televizi sledoval, že jsem
ho nazval opuchlým Sude•ákem,
což zrovna slušné nebylo, ale pan
Mareš mne odrazil tvrzením, že si
taky mùžu otevøít trafiku v Mnichovì (to byla odpovìï na kritiku,
Toselt si otevøel kanceláø Landmanchaftu v Praze). Chtìl jsem
odpovìdìt, ale mùj mikrofon už
byl hluchý a další možnost už jsem
nedostal, navzdory tomu, že nìkteøí úèastníci mluvili dosti dlouho
a vùbec ne k vìci. Proto co mnì
bylo zabránìno vyslovit v „Kotli“,
chci dát do novin.
XXSudety - je to nesprávný název,
se kterým pøišli Nìmci zaèátkem
19. stol. A byl to vlastnì pøedvoj
velkonìmecka. Pùvodnì to mìlo
být Krušnohoøí a pak k tomu pøidali kousek Šumavy, Krkonoše
a Jeseníky. Jižní Morava, tedy i

Krumlov, nebyly Sudety, ale nacisté za Sudety prohlásili všechna
místa, kde sídlila nìmecká menšina, a• jakkoliv malá.
XXOdpovìdnost za veškeré škody
i za pováleèný odsun padá na hlavu
nìmecké vlády, která se stala nástupkyní nacistického Nìmecka. Tedy:
XXa/ zaèali a prohráli 2 svìtovou
válku a podle všech zvyklostí je
jejich povinnost škodu nahradit.
To je odpovìï na jejich požadavky
o náhradì škod následkem odsunu.
XXb/ majetek odsunutých Nìmcù
propadl státu jako reparace, které
naše republika už na Nìmecku dále
nevymáhala. Odškodnit odsunuté
Nìmce tedy musí Nìmecko.
XXc/ odsuny obyvatelstva zaèali
pùvodnì Nìmci, a• už po zabrání
pohranièí, nebo pozdìji v r. 42 vyhoštìním všech obyvatel z prostorù nìmeckých støelnic (Dampov,
Vyškov atd.) a pøesun Nìmcù do
vesnic okolo Krumlova. Bylo na
místních obcích, aby se o naše
vysídlené sedláky postarala. A to
bylo v dobì, kdy už to zaèínalo
vypadat, že válku Nìmci nevyhrají.
XXd/ mám osobní zkušenost s tím,
jak pøesídlení Èeši žili. My sami
jsme žili ètyøi lidé v jedné místnosti
16 m2 bez vody, bez elektøiny a
v zimì, když se otevøely dveøe, tak
nám vítr vehnal sníh až do postele.
A to jsme na tom nebyli nejhùø.
XXe/ etnické èistky, které jsou nám
vyèítány, je hrubé pøekrucování
skuteènosti. Kulturnì, vzhledovì

a ani jinak se od Nìmcù moc
nelišíme, proto se nedá mluvit o
etnické èistce, zato Nìmci zavøeli
do koncentrákù obyvatelstvo židovského a romského pùvodu a pronikavì jejich poèty redukovali.
Oni dìlali etnické èistky.
XXf/ transfer - neboli odsun, nevymyslel žádný Beneš, ani nikdo
z naší emigrace i když jej nakonec
uvítali. Poprvé pøišla s návrhem
odsunu anglická královská akademie v r. 1940 a v r. 1943 se k tomu
vyjádøil Churchil, že doufá, že
tento návrh prosadí u Rusù.
XXg/ kolektivní vina - Nìmci se
ohánìjí tím, že pøece každý Nìmec nemohl být obviòován, a že
se neprokázalo, kdo který zloèin
spáchal. Za války a krátce po ní se
nedá pátrat po každém jednotlivci.
Krátce po válce všichni Nìmci tvrdili, že jsou antifašisté. V našem
domì v Krumlovì r. 1945 bydleli
dvì Vídeòanky s dìtmi, jedna byla
žena velkoøezníka a manžel té
druhé byl dùstojník SS. Když jsem
se jich zeptal, jestli byli v NSDAP,
odpovìdìly, že byly sociální demokraté. SS, SA a generální štáb
Wehmachtu byly prohlášeny za
zloèinecké organizace a každý
èlovìk, který se pøihlásil k nìmecké národnosti bez ohledu na to,
jestli umìl nebo neumìl nìmecky,
dostával nìmecké pøídìly potravin, šatstva, cigaret atd., Tedy se
stal alespoò trochu spoluviníkem.
Ti Nìmci, kteøí byli proti Hitlerovi,

se dostali pouze do koncentráku
a ti taky nebyli odsunuti. Ostatnì
v nejrùznìjších zemích, které se
ocitly pod vládou Nìmecka, páchali zloèiny proti lidskosti nejen
SS, ale i Wermacht, viz. Velké
Meziøíèí, kde koncentráky povraždili asi 20 lidí, než odtáhli do amerického okupaèního pásma. A
nikdo je nevypátral a nepotrestal.
XXh/ zrušení tzv. Benešových
dekretù se Sude•áci domáhají pøi
každém otevøení úst, ale zrušit
podpisy na Mnichovském diktátu,
to je nenapadne. Pøi tom 2. sv.
válka nezaèala, jak se poøád tvrdí,
vyhlášením války Polska, Anglie
a Francie Nìmecku r. 1939, ale už
v kvìtnu 1938, když zapraskaly
první výstøely v našem pohranièí.
Tedy alespoò pro nás. A netvaøte
se, že pøi nich nebyl nikdo zabit.
Ve Znojmì je námìstí pojmenované po por. Chlupovi, který byl
u hranic úkladnì zastøelen Sude•áky. A kolik našich lidí bylo zabito
na èeskokrumlovsku, karlovarsku,
opavsku i jinde. Poèty jdou do stovek.
XXi/ Postupimská konference nám
doporuèila odsunout 2,5 milionù
Nìmcù a my jsme odsunuli pouze
2,3 mil. Samozøejmì ti Nìmci,
kteøí pøišli jako úøedníci, financi a
jiní bìhem války, tedy øíšští nebo
rakouští Nìmci, se do poètu nezapoèítávají. Jednalo se pouze o
èeské a slovenské Nìmce. A to
u nás zùstalo i nìkolik takových,
kteøí pokøikovali po lidech „èeská

sviòo“ nebo sloužili u SS. Urèitì se
najde nìkdo, kdo bude dokazovat,
že se bìhem odsunu dìly nepøístojnosti. Ano, dìly, ale byl to jen
zlomek toho, co dìlali Nìmci a
taky naši Nìmci nám.
XXj/ hrubé pøekrucování skuteènosti a nadsazování, se kromì Landsmanchaftu dopouští i rakouský
„èervený køíž“. V Pohoøelicích
tato organizace vztyèila železný
èervený køíž s nápisem, že je zde
pochováno 890 lidí zahynulých
bìhem odsunu takovým zpùsobem,
aby to vypadalo, že šlo o smrt
násilnou. Skuteènost je taková, že
všichni pochovaní podlehli nákaze
tyfu nebo úplavice a jak je zjištìno, bylo jich 400 - doklady jsou
v Mikulovì v archívu. A není
známo, kdo k tomuto postavení
køíže dal povolení.
XXk/ Mor. Krumlov - protože zde
byla nìmecká menšina velmi malá, mìl být na podzim r. 1938 vrácen do republiky. Dr. Goldschmied
a hrabì Kinský, jak se to dozvìdìli,
okamžitì odjeli do Berlína k Hitlerovi intervenovat, aby Krumlov
zùstal v rajchu. To se taky podaøilo
a spousta obèanù pak muselo odejít, stali se z nich uprchlíci.
XXZávìrem chci dodat, že návštìva v „Kotli“ na mì udìlala dojem.
Je potøeba pøedvést, jaká je u nás
demokracie, ale jak nìkdo toho
moc ví, tomu se vypne mikrofon,
neboli i to je jistá cenzura.
/Valeš, MK/
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MORAVSKÝ KRUMLOV

pøeje krásné proøití
vánoèních svátkø
a vše nejlepší
do nového roku 2004

Přejeme vám radostné prožití
Vánoc a do nového roku
hodně zdraví a štěstí

Krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce přeje
mistr kominický Karel Kučera
s rodinou a svými kominíky.

Přeje všem občanům našeho
města š astné a veselé prožití
vánočních a novoročních
svátků v poklidné atmosféře
a kruhu rodinném
Jsme tu pro Vás

Našim zákazníkùm
posíláme podìkování za pøízeò.
Pøejeme jim krásné
a spokojené Vánoce
a v novém roce jen vše dobré.
Za RÁJ DÌTÍ
Jana Ukropová a spol.
nám. TGM 44, M. Krumlov, tel.: 515 324 235

PODLAHY K+
Krásné proøití svátkø vánoèních
a do nového roku hodnø zdraví,
štøstí a osobních úspøchø

Hezké prožití Vánoc
a do nového roku 2004
hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů přeje
KOMINICTVÍ KAREL KUČERA
Pod zámkem 20, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 114, 603 499 126

Alena VÍTŮ
Českomoravská stavební
spořitelna
přeje všem svým klientům
klidné prožití Vánoc,
pevné zdraví a mnoho š estí,
lásky a pohody v roce 2004.

Knížecí dům, nám. TGM 40, MK
tel.: 515 321 246
mobil: 603 327 050, 777 016 765

Krásné prožití
vánoèních svátkù
a vše nejlepší
v roce 2004 pøeje

JAN ŠIMŠA
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Rybnièní 8, Miroslav
tel.: 515 333 623, 602 787 745

Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

PF 2004

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

Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,
mnoho úspìchù v osobním
a pracovním životì
a š•astnou cestu s naší
dopravní spoleèností
v roce 2004 pøeje

Znojemská dopravní
spoleènost Psota, s.r.o.

Hezké proøití
vánoèních svátkø
plné pohody
a porozumnøní
a do nového roku
hodnø zdraví a štøstí
pøejí všem
zamøstnanci
firmy

SVATEBNÍ SALON BLANKA
Blanka Mikolášová
J. Vávry 2, Ivančice, tel.: 732 703 193

Pohodové prožití Vánoc
a v roce 2004 pevné zdraví,
hodně štěsí a spokojenosti
přeje všem svým zákazníkům
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
MILAN KRÁL
Dobelice 52 (bývalá škola)
tel.: 515 320 320

Pøíjemné prožití
svátkù vánoèních,
do nového roku pevné
zdraví, štìstí a osobní
pohodu pøeje
KOUPELNOVÉ
STUDIO

AXIS

Okružní 394 (areál OSP)
Moravský Krumlov
Okružní 395, Moravský Krumlov, tel.: 515 322 220, 515 322 260, 602 706 348

o.z.
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WHC therm, s.r.o.
Dr. Odstrèila 51, Mor. Krumlov
tel./fax: 515 322 331

pøeje svým zákazníkùm
veselé Vánoce
a do nového roku
hodnì štìstí, zdraví
a spokojenosti.

Jiøí Bloudíèek - Klempíøství
U mostu 588, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 417

Všem svým zákazníkøm pøeje
pøíjemné proøití vánoèních dnø
a vše nejlepší do nového roku 2004.

tel.: 515 334 276, 515 333 121

Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2004
přeje kolektiv firmy ing. V. Hladíkové

Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody
přeje svým klientům a zákazníkům

Zámecká 13
mobil:

M. Krumlov
608 713 632

Krásné Vánoce plné pohody
a klidu v kruhu Vašich blízkých
a do roku 2004 hodnì zdraví,
štìstí a porozumnìní.

PORADNA

Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,
hodnì zdraví, štìstí
a spokojenosti
v novém roce
pøeje kolektiv
prodejny

Lubomír Šedrla
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
nám. TGM 47, M. Krumlov
tel./fax: 515 322 372

STUDIO
SLUNÍÈKO

PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
Ivanèice
Široká 1
tel.: 777 888 041

budova
EKOTEXU
1. patro

K R Á S A • Z D R AV Í • P O Z N Á N Í

GE Capital Bank, a.s.

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

Klidné proøití svátkø vánoèních
a optimistické naladøní
do roku 2004 vám pøejí
Ivana Procházková
RNDr. Alena Bratková

pf 2004
Hrotovická 1212, Třebíč
tel.: 568 844 845, 608 888 488

Veselé Vánoce a šøastný nový rok
Klidné prožití Vánoc
a do nového roku pevné zdraví,
hodnì štìstí a osobní pohody
pøejí

MILAN VYŽRÁLEK
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Miroslavské Knínice 114
671 72 Miroslav
tel.: 604 897 231, 515 333 628

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

Pøejeme svým zákazníkùm a obchodním partnerùm
pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, štìstí
a spokojenosti po celý rok 2004.
Pøíjemné proøití Vánoc
a mnoho zdraví a úspøchø v
novém roce pøeje svým zamøstnancøm
a obchodním partnerøm
firma

Pøíjemné prožití Vánoc,
do nového roku pevné zdraví,
štìstí a osobní pohodu pøeje

IVANČICE, V OLŠÍCH 1

JAN PRUSTOMÌRSKÝ

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

- aplikace hydroizolaèních systémù Bøízova 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504
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BLAHETEK JOSEF
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ
Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

ÚÈETNICTVÍ
BUREŠOVÁ Vlasta
Pionýrská 532, Mor. Krumlov
tel.: 515 323 398, 728 728 619

přeje všem svým zákazníkům
sladké prožití vánočních dnů
a do nového roku 2004
pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní pohodu.

pøeje všem svým klientùm
pøíjemné prožití vánoèních svátkù
a mnoho úspìchù
v roce 2004

Butique elegance
Miroslav, nám. Svobody 14, tel.: 515 333 328

Klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2004
hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů
přeje všem svým zákazníkům

ELEKTROMONTÁŽE
RL A PE T
D
R
ŠE

pøeje svým zákazníkøm
krásné vánoèní svátky
a mnoho zdraví, štøstí
a pohody v roce 2004

CYKL

T.G.M. 44
672 01 Mor. Krumlov

L
VE NÝ
PA VOT
NO

přeje příjemné
prožití Vánoc
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2004
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

Tel.,fax: 515 322 236

KOLA - SPORT - SERVIS

Jednota, spotřební družstvo Moravský Krumlov
děkuje svým zákazníkům a členům družstva
za uskutečněné nákupy na našich prodejnách.
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s našimi
službami, hodně zdraví, osobních a pracovních
úspěchů v roce 2004.

Veselé a š astné Vánoce
a úspěšný nový rok 2004
všem svým zákazníkům
přeje

OF JIŘÍ JETMAR
Pionýrská 536, M. Krumlov
tel.: 515 323 988

Jiráskova 634 (budova DPS), MK
tel.: 608 384 083

Veselé vánoce
a š•astný rok 2004
pøeje

SERVIS

Dìkujeme všem
svým zákazníkùm
za projevenou
dùvìru v roce 2003.
Pøejeme krásné
prožití Vánoc
a do nového roku
mnoho zdraví
a úspìchù.

LIBUŠE NESVAČILOVÁ
PRÁDELNA, ŽEHLÍRNA

Krásné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2004

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
tel.: 515 324 587

podlaháø MATÌJKA Bohumil
Jamolice 137, tel.: 515 322 186

M. K. QUATRO spol. s r.o.
Okružní 399, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 604
Prodejna náhradních dílů
Zachráněná 362 (nad Albertem), MK
tel.: 515 323 947

Veselé Vánoce
a š astný nový rok 2004
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671 42 Vémyslice 228, provozovna: Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz, http://www.volny.cz/mirysavy

• Komplexní občanská a bytová výstavba
• Kompletní průmyslová výstavba
• Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
zpevněné plochy, chodníky, komunikace
• Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény

• Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
• Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
• Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
• Nákladní doprava
• Prodej stavebního materiálu
• Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

Pøejeme všem svým spolupracovníkùm,
zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví a osobní pohody v roce 2004. S našimi zákazníky se tìšíme na další spolupráci.

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

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

Pøíjemné proøití
vánoèních svátkø
a mnoho úspøchø
v novém roce
vám pøeje
kolektiv firmy TPZ
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ZRCADLO na brněnském automotodromu v roce 2003
XXDíky spolupráci regionálních novin Zrcadlo
s Automotodromem Brno a.s. mìli ètenáøi možnost
soutìžit o vstupenky na prestižní závody konané
na Masarykovì okruhu v Brnì. Následující fotografie
Kvìtoslava Adama Vám pøinášejí momenty z právì
uplynulé sezóny na brnìnském okruhu.

Ä Ital Valentino Rossi svým odchodem od Hondy
k Yamaze rozpoutal velký pøestupový kolotoè.

Ã Trucker Adam Lacko startoval ve vytrvalostním
šestihodinovém závodì s šéfem Škoda Auto
Vratislavem Kulhánkem.

Ã Èeská pojiš•ovna - Škoda Octavia Cup,
nejprestižnìjší okruhové závody u nás.

Ä Jeden z mnoha španìlských talentù Daniel
Pedrosa získal svùj první titul mistra svìta ve tøídì
125 ccm a pøíští rok pojede ve dvìstìpadesátkách.
Ã David Coulthard jezdec týmu McLarenMercedes. V rámci akce WEST RACE DAY opìt
navštívil Masarykùv okruh.

Ã Jarek Janiš, druhý Èech v historii, který jezdil
s monopostem Formule 1.

Ä Pùvabné hostesky neodmyslitelnì patøí k závodùm
/text Ctibor Adam/

Ã Vítìzná posádka šestihodinového závodu
Mistrovství svìta Endurance Warwick Nowland
a Stéphane Mertens na startu.
Ä Jiøí Mièánek jnr. /vlevo/ se svým otcem po jednom z formulových závodù .

Ã Manager Engeho a Janiše Antonín Charouz je
stále aktivním jezdcem. V letošním roce získal
dvacátý titul mistra republiky.
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Miroslavská „Gulášovka“ Zeptali jsme se: místostarosty Miroslavi
XXJiž posedmé se sešli v miroslavském kulturním domì milovníci
zámku. Kolik již probìhlo jed- používá vlastní rozum a jsou
krásných žen, dobrého jídla, hudby a tance u pøíležitosti Gulášové Romana Volfa
nání, kolik bylo napsáno žádostí, pøesvìdèivé argumenty, tak nám
„olym-pijády“. Pøedseda organizaèního výboru, oznaèován též jako
prezident akce, pan Oto Schlesinger øekl, že do pøípravy se zapojilo
na dvacet poøadatelù, kteøí vše zvládli na výbornou. Kulturní dùm se
zaplnil do posledního místeèka - pojal na ètyøi stovky zájemcù. „Vstupenky byly dlouho dopøedu vyprodané a již dnes se lidé ptali, jakým
zpùsobem se dají lístky zamluvit na pøíští rok,“ prozradil pan Schlesinger.
Z toho je možno usoudit, o jak populární akci se jedná a jaký je o ni
mezi veøejností zájem. Jak se vlastnì tradice v gulášovém klání zrodila?
Dnes už to nikdo naprosto pøesnì neví, ale prezident akce øekl: „Nápad
vznikl rozhodnì v hospodì u piva, když jsme se zaèali s chlapama
dohadovat, kdo umí uvaøit lepší guláš. Myslím si, že jako první jsem
to vyøkl já, ale jeden kámoš si myslí, že to byl právì on.“
XXProgram „gulášovky“ se za sedm let ustálil na nìkolika dìjstvích,
ovšem „zlatý høeb“ veèera bývá zaøazen hned na úvod po zahajovacím
ceremoniálu mažoretek ZŠ Miroslav. Je jím módní pøehlídka krásných
manekýnek, které letos prezentovaly nejnovìjší modely pro jaro z dílny
firmy Jaal ve spolupráci s butikem paní E. Plattkové. „Na módní
pøehlídku a hezké holky se všichni tìšíme a to, že jí veèer zaèínáme,
je tak trochu taktický tah. Miroslaváci jsou zvyklí chodit na zábavy hodnì
pozdì a tímto je sem chceme dostat vèas,“ vysvìtlil Schlesinger.
Manekýnky pøedvedly denní i veèerní módu a také spodní prádlo.
Pozornému divákovi však zøejmì neuniklo, že pøehlídka mohla
skonèit døív než zaèala, protože hned první manekýna klopýtla a nespadla ze schodù pouze díky duchaplnému zásahu R. Plattka. Ten poté
radìji a ochotnì dával všem dívkám pøi cestì po schodech záchranu.
S profesionálními manekýnami vystoupila také Naïa Hrubá
z Miroslavi, která si poèínala naprosto suverénnì a její výkon byl srovnatelný s ostatními dìvèaty.
XXPo pøehlídce následovala ochutnávka gulášù. Letos kuchaøi vìnovali neuvìøitelných tøicet vzorkù od králièího, kuøecího, vepøového,
hovìzího, jeleního, kanèího až po držkový a koòský. Dlužno dodat, že
nejvzdálenìjším dodavatelem guláše byla Policie Praha. Ovšem olym
-pijáda mìla i jiná nej. Napøíklad sourozenci Roman a Michal Klejdusovi z Miroslavi dodali hned dva rùzné guláše a navíc maso na Romanùv „koòský Allende“ zcela urèitì do Miroslavi pøiputovalo z nejvìtší
dálky - až z Argentiny. K dalším raritám je možno pøiøadit i fakt, že
skladba kuchaøù tohoto oblíbeného pokrmu byla velmi rùznorodá, ale
nezanedbatelné zastoupení mìli i zamìstnanci radnice. Guláš uvaøil
napøíklad místostarosta, vedoucí SMM Miroslav a vedoucí KIC.

foto: archív redakce
XXKolem desáté hodiny pøichází další z netrpìlivì oèekávaných okamžikù - dekorování a odmìna kuchaøù. Všichni dostávají øád „zlaté
vaøeèky“, diplom a jsou poklepáním na rameno pasováni na šéfkuchaøe. Poté následuje taneèní zábava. Letos celým veèerem provázela
hudební skupina Jerry band, v „pekle“ hrál Pekelný Dnìpr. Do pùlnoci
byly také rozdány ceny v tombole. „Razíme teorii, aby vyhrálo co
nejvíce lidí radìji menší cenu, takže vyhrává každý pátý los,“ sdìlil pan
Schlesinger. Tombola se mùže uskuteènit pouze díky mnoha sponzorùm, kteøí vìnují vìtší èi menší dárky. Velké podìkování všem
zaznìlo hned v úvodním slovu.
/ham/
Nápovìda:
ekry, Ivi,
Soucítìní
moon,
APA, save

Jarní
tání

2. díl
tajenky

Mravokárce

Iniciály
skladatele
Dvoøáka

•

Vulkán

Inic. režiséra
Podskalského

Rituál

Encephalon
Srandy

Roman Volf

1. Už jste na radnici druhé
volební období. Co Vás na této
práci nejvíce baví?
Pøed nástupem na radnici jsem
prošel nìkolika štacemi. Po skonèení základní vojenské služby
jsem pracoval ve spotøebním
družstvu Jednota, následovaly
dva roky v italském jižním Tyrolsku. Do roku 1998 jsem vykonával funkci vedoucího obsluhy na
hotelové škole. Všechna èinnost
byla službou lidem. Funkce na
radnici, které si nesmírnì vážím,
není nièím jiným než službou
druhým, prací pro naše mìsto.
Samozøejmì, že zaèátky byly
tìžké, ale mìli jsme a máme
jasný cíl a za tím jdeme. Prioritou
bylo oddlužení mìsta a snížení
dluhové služby pod magickou hranici 15%, která otevírá cestu ke
státním dotacím. V souèasnosti ji
má Miroslav na hodnotì 6,5%
(v roce 1998 - èinila 49%). Velkým
zadostiuèinìním bylo tøeba vyjádøení pøedstavitelù Státního
fondu životního prostøedí, kteøí
nám skoro po dvou letech tvrdé
práce pøi podpisu dodatku ke smlouvì na miroslavskou ÈOV øekli,
že nám v Praze nikdo nevìøil, že
situaci zvládneme a dluhy splatíme. Na druhé stranì je tøeba stále
hledat nové možnosti získávání
kontaktù, zdrojù a mezinárodních
projektù, které povedou ke
zlepšení života ve mìstì.
2. Jaká je Vaše pracovní náplò?
Jak již napovídá slovo místostarosta, zastupuji starostu. V našem
spoleèném, pøátelském a korektním vztahu se starostou vidím
základ úspìchu. Máme práci rozdìlenou. Každé ráno se sejdeme,
jeden druhému podáme informace,
co probìhlo pøedešlý den. Nemùže se proto stát, že by jeden nevìdìl, co dìlá druhý. Prostì táhneme a budeme táhnout za jeden
provaz. Do mé náplnì patøí ochra-

Mokrá Vojenský
od deštì
povel

•

Dívèí
jméno

Karlova

Ch. zn.
draslíku

Støelná
zbraò
Øadit

•

Na
modro

Draví
ptáci

provedeno zájemcù a výsledek
žádný. Stav se neustále zhoršuje.
Pokud nebudeme zaøazeni do
Fondu záchrany architektonických dìdictví, který by zajistil
pøísun finanèních prostøedkù,
budeme nuceni ještì intenzivnìji
hledat solidního a spolehlivého
investora. O nìkterých podvodnících, kteøí nás v minulosti
navštívili, jste v Zrcadle již psali.
Také mì trápí nedostatek financí
pro zájmovou èinnost dìtí. Na
protidrogové prevence se vydávají obrovské prostøedky a DDM,
hasièi, fotbalisté èi rybáøi, kteøí
smysluplnì zajiš•ují volný èas
mládeže, živoøí. Tvrdím, že ten,
kdo fetuje, nemá o sport èi hraní
v základní umìlecké škole zájem.
Podporujme ty, co nìco dìlat
chtìjí a ne naopak.
5. Poèátky Vaší politické kariéry
byly poznamenány lavírováním
mezi politickými stranami. Mùžete tuto skuteènost s odstupem
èasu vysvìtlit?
Pøi komunálních volbách v roce
1998 jsem se po pøedložení informací, které se po nástupu na radnici ukázaly ještì mnohem složitìjší a horší, pøiklonil na druhou
stranu a zvedl ruku pro ing.
Formana. Jsem pøesvìdèen, že jsem
udìlal dobøe a za výsledky naší
spoleèné práce se nemusíme stydìt.
6. V posledních volbách jste
kandidoval za ÈSSD, tzn. opìt
jste pøevlékl kabát. Z jakého
dùvodu?
Skuteèností, že jsem nikdy nebyl
v žádné politické stranì a pøi volbách hlasoval tak, jak jsem hlasoval, jsem rozhodnì žádný kabát
nepøevlékl. Toho, že mì místní
organizace ÈSSD nabídla místo
lídra na jejich kandidátce si velmi
vážím a snažím se dùvìru nezklamat. Pokud se mi podaøilo pøesvìdèit i nìkoho, kdo mì nevolil,
jsem rád. V zastupitelstvu získala
naše kandidátka 4 køesla, což je
velmi slušný výsledek. Znovu
všem za dùvìru dìkuji.
7. Nemyslíte si, že politická disciplína a vùbec straniènost na
komunální úrovni je spíše na
škodu vìci?
Domnívám se, že komunální politika je o lidech a ne o pøíslušnosti ke stranám. Chodník nebo
školní jídelnu potøebuje stejnì
pøíznivec ODS, KSÈM nebo
ÈSSD, katolík, evangelík nebo
bezvìrec. Myslím si, že pokud se

Hráti

Zápor
(básnic.)

Mìsíc
(angl.)
Vodní
kvìtina

Nebo

Asijské
pohoøí

100 m2

•

Mytolog.
bytost

Ch. zn.
síry
Tkanina

Papírnictví

(zastar.)
Lepidlo

Dle
Chodit
(dìtsky)

Zabít

•

manýry z poslanecké snìmovny
nehrozí.
8. Dovedete pøi svém èasovém
vytížení relaxovat a najít èas na
koníèky?
Každou práci, kterou jsem v
životì vykonával, jsem se snažil
dìlat naplno a s nejlepším
úmyslem. Ve veøejné funkci jsme
k dispozici po celý týden, na což
jsem byl zvyklý i z pøedchozích
zamìstnání. Mluvit o tom, že je
práce pro mnì koníèkem, bude
možná znít jako fráze, ale je to tak.
Dùležitou podmínkou pro vykonávání této funkce je kvalitní
a klidné rodinné zázemí. Pokud
bych nemìl tolerantní a velkorysou manželku, nemohl bych
funkci vykonávat. Zajímám se o
mnoho vìcí. Velmi rád vaøím, ale
opravdové koníèky mám dva.
Pokud èas dovolí, zajdu k rybníku na ryby, by• s úlovky velmi
nevalnými, nebo na fotbal.
9. Které úkoly Vás na radnici
èekají v pøíštím roce?
Vše podøizujeme tomu, abychom
zahájili výstavbu prùtahu mìstem. Samozøejmostí je obnova
inženýrských sítí pod komunikací. Jde o životnì dùležitou
investici v cenì cca 50 milionù
korun. Souèasnì chceme zrekonstruovat autobusové nádraží.
V bøeznu zaènou práce v kulturním
domì na rekonstrukci podlahy
v hlavním sále, vyjde-li dotace,
zahájíme výstavbu sociálního zaøízení na stadionu FC, pøipravujeme odbahnìní rybníka Rény,
pøestavbu kulturního domu v Kašenci apod. Kromì již tradièních
akcí by mìla kulturní život obohatit nová velikonoèní výzdoba
mìsta, výstava prací žákù partnerské školy v Langenlois, výstava
leteckých modelù èi festival
dechových souborù „Miroslavský
klíè“ v èervnu pøíštího roku.
10. Máte ambice stát se v budoucnu starostou Miroslavi?
Spolupráce se starostou je korektní, nejsme soupeøi, ale partneøi,
takže otázka je bezpøedmìtná.
Pokud bych nìkdy v budoucnu
tuto nabídku dostal, øídím se heslem: „Nikdy neøíkej nikdy“.
Na závìr bych chtìl popøát
obèanùm Miroslavi a ètenáøùm
Zrcadla pokojné prožití svátkù
vánoèních, mnoho zdraví, štìstí
a úspìchù v novém roce.
Dìkuji za rozhovor
Dr. Hana Mühlhauserová
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Univerzita

na obyvatelstva, øešení problémù
odpadù, životního prostøedí, spolupráce s organizacemi a spolky,
veøejná knihovna a MKIC, mezinárodní spolupráce, prezentace
mìsta, organizování kulturnì
spoleèenských akcí apod.
3. Co se Vám za dobu na radnici
podaøilo?
Jak sem již øekl v úvodu, základem naší filozofie a úspìchu bylo
oddlužení mìsta. Urèitì máme radost z novì vybudovaného bytového domu, nových køižovatek,
opraveného kulturního domu,
novì vysázeného parku, zateplení školy èi nové jídelny. Když
jsme pøed nìkolika lety schvalovali odkup prùmyslové zóny v
areálu bývalé cihelny, pro mnohé
to byl riskantní krok. Dnes vidíme,
jak moudøe zastupitelé rozhodli.
V listopadu byla zahájena výstavba závodu rakouské firmy
STRABAG, který zaène v fungovat øíjnu pøíštího roku a nabídne
práci nìkolika desítkám spoluobèanù. Podaøilo se vyjednat
zamìstnání v drùbežáøských
závodech v Modøicích, kde v souèasnosti pracuje skoro sto spoluobèanù z Miroslavi a okolí.
Velkou radost máme ze spoleèenských a kulturních akcí, které
Miroslav proslavily po celé republice. Je mou povinností zde všem,
kteøí nám pomáhají, co nejupøímnìji podìkovat a požádat o zachování pøíznì a zájmu i do budoucna. Mùžete mít sebelepší nápad,
ale pokud nenajdete ochotné
spolupracovníky, kteøí Vás podpoøí a pomohou Vám, nedokážete vùbec nic. A v Miroslavi
ochotní a pracovití lidé jsou.
4. Prozradíte i to, s èím zatím
spokojen nejste?
Nejvìtším problémem je stále
vysoký poèet nezamìstnaných.
Pøes 920 pracovních míst, která
v Miroslavi od roku 1990 ubyla
je stále velmi cítit. Pokud budou
mít lidé, kteøí chtìjí pracovat, zamìstnání, odrazí se to v celkové
atmosféøe nejen ve mìstì, ale
v celé spoleènosti. Domnívám se,
že pokud nebude vybudována
kvalitní komunikace Znojmo Pohoøelice, bude znojemský
okres na pokraji zájmu našich i
zahranièních investorù. Na tuto
skuteènost upozoròujeme kompetentní orgány pøi každé vhodné
pøíležitosti. Srdeèní záležitostí je
pro mnì osud miroslavského
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Inspirace na zimní veèery: Vánoèní punè.
Budeme potøebovat 1 litr èerveného vína, 3 pomeranèe, 3 citrony, 200g cukru, 5cl rumu a (viz. 1. díl
tajenky). Pomeranèe a citrony omyjeme a nakrájíme na tenká koleèka. Èást koleèek necháme na
ozdobení. Víno smícháme s cukrem, koøením, ovocem a pøivedeme k varu. Punè scedíme, (viz. 2. a 3.
díl tajenky) a promícháme. Podáváme v širokých
sklenkách ozdobených ovocem. Dobrou chu•.

InformaËnÌ servis

• Vánoční dílny v DDM
XXDùm dìtí a mládeže Ivanèice uspoøádal v pøízemí Besedního
domu ve dnech 8. - 14. prosince vánoèní dílny. Velký prostor cvièebny
vyzdobily monumentální malby se zimní tematikou Tamary Valešové.
Vánoèní atmosféru vytvoøila svými dekoracemi Inka Èejková.
XXTìchto dílen se v rámci vyuèování zúèastnilo 143 žákù z ivanèických i okolních škol. Dìti vyrábìly vánoèní krabièky, pøáníèka, drátìné
ozdoby, svíèky z vèelího vosku, ubrouskovou technikou zdobily
zvoneèky, kvìtináèe a svíèky. V odpoledních hodinách se navíc vyrábìly
ozdoby z tìstovin a svíèky odlévané s koøením. Odpoledne dílny
navštívilo nejen sedmdesát dìtí a mladých lidí, ale vánoèní dáreèek si
pøišlo vyrobit také ètrnáct dospìlých.
XXSouèástí vánoèních dílen byla i prodejní výstava vánoèních dekorací
firmy HanEli a originálních svíèek firmy Choros. Tuto výstavu navštívilo
dalších 400 lidí, kteøí zde mìli možnost zakoupit originální vánoèní dárek.

• Pohádkové Vánoce
XXTak bylo pojmenováno vystoupení žákù a uèitelù Základní umìlecké školy v Moravském Krumlovì, které pøipravili na pondìlí 15.
prosince do kinosálu ve spolupráci s RS a MìKS. Návštìvníci koncertu mìli pøíležitost prostøednictvím provedených skladeb vybraných
napøíè skladatelskými obdobími posoudit nejen interpretaèní schopnosti žákù školy, ale i jejich uèitelù, kteøí vystoupili s nástroji blízkými
jejich profesionální odbornosti. Ve spolupráci uèitelù se žáky vidím
významný prvek, který do jisté míry dokumentuje úroveò této školy.
XXZ toho pohledu tøeba konstatovat, že reprodukèní úroveò žákù, kteøí
vystoupili ponejvíce se zobcovými flétnami, ale i ve høe na kytaru,
na housle a klavír, ba i ve zpìvu, je na úrovni odpovídající jejich
vìkové vyspìlosti. Pozoruhodné bylo vystoupení orchestru žákù,
uèitelù, hráèù i zpìvákù. Znaèný poèet úèinkujících nedovoluje je
všechny jmenovat, nicménì jména uèitelù, kteøí tyto žáky pøipravili
na vystoupení, si zaslouží publikování: G. Bohunová, A. Burianová,
D. Coufal, J. Hanák, M. Piotrovská, L. Rozsypal, H. Rybníkáøová, J.
Sedmerová, J. Šejnoha a M. Vysekal. Taneèní oddìlení, které navodilo
atmosféru živého betléma, pøedstavila Y. Francová. O výzdobu se
postarala Mgr. L. Ostrovská.
XXDìti a Vánoce - to patøí neodmyslitelnì k sobì. Tato symbióza
umocnìna hudbou a zpìvem nutnì vyvolává silné citové zážitky.
Tìch se dostalo úèastníkùm Pohádkových Vánoc vrchovatì. Jimi
obohaceni odcházeli spokojenì domù, aby z nich èerpali v pøípravì svých Vánoc rodinných.
Jan Kouøil

• „Rybnické živé betlém“
XXJiž v létì na hodech se hned ve dvou hlavách rybnických obèanù
zrodil nápad na ryze zimní akci - nacvièit živý betlém. K myšlence
pøispìla pøedevším skupinka nìkolika zdejších mužù, kteøí z iniciativy
P. Doèkala, P. Rumiána a A. Wechy po nìkolikadenní døinì zbudovali
na høišti v Rybníkách pøekrásné hodové prostranství a bylo škoda
tento plac dále nevyužít. Od nápadu nebylo daleko k touze vše opravdu
zrealizovat. Paní Lenka Ficová pøipravila texty, písnièky, vystoupení
nacvièila a ochotnický spolek vedený panem Doèkalem dodal vše, co
je potøeba po materiální stránce. Stranou nezùstala ani pùvodnì
zmiòovaná skupina mužù, kteøí budou chystat scénu - chlév, stromy,
svìtla aj. Podìkování dle L. Ficové patøí také ing. Župovi za to, že
vyrobil krásné jeslièky. Celkem se do vystoupení zapojilo na 40 úèinkujících, dìtí i dospìlých. Všichni budou mít pøenádherné kostýmy,
jež se pilnì došívají za vydatné pomoci Zdeòky Turkové z Miroslavi.
XXSouèástí betlému budou opravdová živá zvíøata: oveèky, oslík,
kozy, koníci a telátko. Dobytek pùjèují místní lidé, ale nejvìtší
odpovìdnost mají páni Krejèí z Rybníkù, kteøí poskytli telátko a koníky,
s nimiž trénují chùzi v stanoveném prostoru, aby si zvíøata zvykla
a neplašila se. Paní Ficová dále prozradila: „Celý betlém bude pojat
spíše žertovnì ve stylu starých vesnických vyøezávaných betlémù.
Máme veselé texty i hudbu. Nazpívaly to na kazetu dìti z kostelního
sboru v Rybníkách a varhanního doprovodu se ujala paní Dobrovolná.
Dìti se doprovázejí na Orffovy nástroje a pan Procházka zapùjèil
vozembouch. Vystoupí i zajímavé netradièní postavy, napøíklad
hospodský s pivem, mnich s víneèkem, selka s uzeným a další.“
XXStejná skupina pøipravuje i vánoèní scénku - Vánoèní pøíbìh.
S betlémem vystoupí 23. prosince v 17 hodin na høišti v Rybníkách,
ale také v krumlovském DPS, dìtské nemocnici, Dìtském domovì ve
Znojmì a v Miroslavi. „S tím nám pomáhá hospodský Dušan Psota,
který nás nechává v sále hospody zkoušet a uskladnil nám tady
i kulisy,“ oceòuje pomoc spoluobèanù paní Ficová.
/uè/

• Pozvánka do Knínic
XXDne 26. prosince odpoledne v 14.00 se bude konat v Miroslavských Knínicích u vánoèního stromu živý betlém. Místní dìti tam v krátkém pásmu vzpomenou tradici, která se koná už od 12. století a kterou
zavedl svatý František z Assisi. Ten se snažil pøiblížit lidem pøíbìh,
kdy se v chudièkém chlévì narodil malý Ježíšek, jemuž se pøišli poklonit nejen místní pastýøi, ale také králové a mudrci z dalekých zemí.
Pøijïte a možná i vy se ocitnete pøed dvìma tisíci lety v daleké
Palestinì v malém mìsteèku Betlémì. Právì hvìzda, ukazující mnohým
cestu, zùstala stát nad chlévem, kde se narodilo dítì, které by mìlo
vykoupit svìt. Pøijïte si poslechnout pøíbìh, který zmìnil svìt.

• V Epopeji se natáčelo
XXPrvní prosincový víkend se v prostorách Epopeje krumlovského
zámku uskuteènilo tolik diskutované natáèení dvoudílného dokumentu
o Alfonsi Muchovi. Jedná se o ojedinìlý projekt èeské, nìmecké
a francouzské televize, který by se mìl vysílat v pøíštím roce.
Mezinárodní štáb v Krumlovì natáèel pøedevším interiéry Epopeje,
pøièemž unikátnost pláten náležitì ocenil. Režie díla se ujala Susane
Bohm, pøítelkynì G. Muchové. Její hudba bude celý snímek podbarvovat. Souèástí celého natáèení byl i koncert, který se uskuteènil
v nedìli 7. prosince v sále Besedního domu v Ivanèicích.
/uè/
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Kulturní programy
22. 12. 03´ - 18. 01. 04´

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 20. - 22.12. Vánoèní trhy, Palackého námìstí, Ivanèice
• 17. 1. v 19.00 - Poklesky. Amatérský divadelní soubor Prkno, Kino
Réna Ivanèice. Vstupné 50 Kè.
Pøipravujeme: • 30.1. ve 20.00 hod. - Ples mìsta Ivanèic. Besední
dùm. Vstupné 140 Kè. K tanci a poslechu hraje populární skupina
SAGITTA. Slavnostní pøedtanèení.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV

515 322 618

• so 27.12. ve 20.00
KAŠLU NA LÁSKU
ne 28.12. v 17.30 a 20.00 hudební retro, USA, SRN, titulky
• so 3.1. ve 20.00
ne 4.1. v 17.00 a 20.00

MIZEROVÉ 2
Akèní komedie USA, titulky

• st 7.1. ve 20.00

ŽIVOT DAVIDA GALEA
Krimi drama USA, titulky

• do 2. 1. - Dialogy. Výstava portrétù a aktù ve fotografiích a obrazech
Vladimíra Hejtmánka a Martina Foretníka.
• prosinec - leden - Historie Slovanské epopeje v MK, Mìstský
úøad v Moravském Krumlovì, 1. patro.
• 19.12. v 17.00 hod. - Vánoèní koncert s pásmem koled a písní.
Vystoupí Naše kapela Josefa Kristiána a Krumlováèek - sbor ZŠ
Klášterní. Uvádí Antonín Veselý. Kinosál MK, vstupné dobrovolné.
• 4.1.2004 v 17.00 hod. - Novoroèní koncert - Pìvecký sbor Karla
Nìmeèka. Farní kostel M. Krumlov, vstupné: 20 a 40 Kè.
• 14.1. v 18.00 hod. - Historie a souèasnost zámku v Moravském
Krumlovì. Vernisáž výstavy, galerie Knížecí dùm.
• Pøipravujeme: 23.2. - Koncert - Fleret s Jarmilou Šulákovou.
Kinosál MK, pøedprodej vstupenek na IC a MìKS od 20. ledna 2004.

• so 10.1. ve 20.00
LÁSKA NEBESKÁ
ne 11.1. v 17.30 a 20.00 Romant. komedia USA, titulky

Klub českých turistů Ivančice

________________________________________________

• 26. 12. - „Štìpánský pochod za jeslièkami do Vranova“. Start
v 9.00 - 12.00 hod. na Sýpce, Brno-Medlánky.
• 27.12. v 17.00 hod. - „Vánoèní posezení v Letkovicích“ - restaurace Koneèných
• 31. 12. - „Silvestrovský pochod“ - 21. roèník. Start u gymnázia J.
Blahoslava v Ivanèicích v 8.30 nebo na nádraží v Oslavanech v 8.42 9.00 hod. Trasy 15 a 22 km, pøíp. kratší. Pøijïte se projít zimní pøírodou - naposled v roce 2003. Startovné se neplatí, každý obdrží úèastnický list. Vítáni jsou i zájemci z Moravského Krumlova a Miroslavi.
• 31. 12. - „Pojïte se bavit spolu“ - spol. centrum Sýpka, Brno-Melánky.
• 1. 1. - tradièní „Novoroèní vycházka“ - vhodná pro rodièe s dìtmi.
Nyní je nejvhodnìjší doba pro pøihlášení se do odboru KÈT. Kontakty: pøedseda ing. Antonín Moravec, tel.: 549 241 175 a statutární
zástupce p. Josef Flíèek, tel.: 546 452 788

KINO OSLAVANY

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 24.12. dopol. - Betlémské svìtlo - radnice, DPS, zvonièka v Kašenci.
• 24.12. ve 24.00 hod. - Pùlnoèní mše s vytrubováním koled z vìže
kostela - Øímskokatolický farní úøad.
• 25.12. v 8.00 hod. - Slavnostní mše na Boží hod vánoèní - ØK farní úøad.
• 25.12. v 8.30 hod. - Sváteèní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 26.12. v 8.00 hod. - Štìpánská mše svatá - ØK farní úøad.
• 26.12. v 8.30 hod. - Bohoslužby mládeže v evangelickém kostele.
• 26.12. ve 12.30 hod. - Vánoèní turnaj ve stolním tenise v sokolovnì, poøádá TJ Miroslav oddíl stolního tenisu.
• 28.12. v 8.00 hod. - Nedìlní mše svatá - ØK farní úøad.
• 28.12. v 8.30 a 17.00 hod. - Bohoslužby v evangelickém kostele.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM - podìkování za prožitý rok, ØK f. ú.
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestrovské zábavy v restauracích Slávie,
Bistro u zámku, Club u Reberníkù a v kulturním domì.
• 1.1.2004 v 0.15 hod. - Pøípitek pøed KD na „Zdar nového roku“.
• 1.1. v 0.30 hod. - Novoroèní ohòostroj u KD - poøádá MKIC a mìsto.
• 1.1. v 8.00 hod. - Novoroèní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 1.1. v 8.30 hod. - Sváteèní bohoslužby na Nový rok - evang. farní úøad.
• 4.1. v 15.00 hod. - Vánoèní pøíbìh - divadelní vystoupení dìtí
z kostelní scholy v Rybníkách - sál na radnici.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 9.1.2004 - Plavání v bazénu v Tavíkovicích pro dìti od 8 - 14 let,
odjezd ve 14.15 hod. od DDM, cena 65 Kè.
• 14.1. v 16.00 hod. - Co se na Impulsu nehraje aneb Hip
hop - posezení s hudebními ukázkami, pøednášet bude Mgr.
Karel Veselý, èlen Èeské hudební akademie a hudební kritik
na Music serveru.
• 15.1. - Turnaj ve stolním fotbale, v klubu Poškolák.
• 23. - 24.1. - Pirátská noc na Domeèku - tentokrát nás èeká noc plná
pirátù, ukradených pokladù a dobrodružství. Vstupné pro èleny DDM
35 Kè, pro neèleny 45 Kè.
• 29.1. - Vlasta kopla Vlastu aneb Dívèí válka v Èechách - zájezd
do brnìnského divadla Radost pro malé i velké.
• Klidné a pøíjemné prožití vánoèních svátkù a vykroèení správnou
nohou do roku 2004 pøeje dìtem, rodièùm, spolupracujícím organizacím
a svým sponzorùm DDM Domeèek Moravský Krumlov.

• st 14.1. v 17.00

HLEDÁ SE NEMO
Anim. film USA, mluveno èesky

• so 14.1. ve 20.00
ZELENÉ PEKLO
ne 15.1. v 17.30 a 20.00 Akèní thriller USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE
• ne 28.12. ve 20.00

546 451 469

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
Komedie USA, titulky

Program na leden 04´ nebyl v dobì uzávìrky znám.

546 423 018

• so 27.12. v 18.00

MIZEROVÉ 2
Akèní komedie USA, titulky

• ne 28.12. v 18.00

PRASÁTKO A JEHO
VELKÝ PØÍBÌH
Animovaný film USA, titulky

• so 3.1. v 19.00

PRCI, PRCI, PRCIÈKY
- SVATBA
Komedie USA, titulky

• ne 4.1. v 19.00

MATRIX 2
Akèní film USA, titulky

• so 10.1. v 19.00

LÁSKA NEBESKÁ
Romant. komedia USA, titulky

• ne 11.1. v 19.00

ZELENÉ PEKLO
Akèní thriller USA, titulky

• so 17.1. v 19.00

MATRIX 3
Akèní film USA, titulky

• ne 18.1. v 19.00

ŠVINDLÍØI
Film USA, titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

RYBNICKÉ ŽIVÉ BETLÉM
dne 23. prosince v 17 hodin na høišti v Rybníkách.
Vystoupí na ètyøi desítky postav dìtí a dospìlých.

TJ Sokol Kubšice srdečně zve 31.12. v 19.30 hod. na

POHÁDKOVÝ SILVESTR
Vstup v maskách pohádkových bytostí je vítaný.
Hudba a občerstvení zajištěno. Ohňostroj.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá 31.12.

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Začátek ve 20.00 hodin v KD, hrají Kamarádi.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky jsou slosovatelné.
Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov
Vás zve na výstavu portrétů a aktů ve fotografii a obrazech

DIALOGY
Vladimír Hejtmánek - fotografie
Martin Foretník - kresby
Výstava potrvá do 2. ledna 2004, denně 900-1200 a 1300-1600

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.
• 30.12. v 17.00 hod. - Silvestrovská diskotéka pro náctileté, DDM,
klub OKNO, poplatek: 20 Kè; pøedprodej vstupenek.
• 11.1.2004 v 9.00 hod. - Snìhové hrátky aneb jízda na èemkoliv,
sraz u GJB v Ivanèicích, poplatek: 20 Kè, s sebou: pojízdné snìhové
vozidlo, vhodné obleèení. V pøípadì nepøíznivých snìhových podmínek se akce nekoná.
• 15.1. v 17.00 hod. - Originální trièka - výroba malovaných, savovaných i trièek s potiskem, v DDM, poplatek: 20 Kè + materiál, s sebou:
tmavá i svìtlá trièka.
• 16.1. ve 14.00 hod. - Strategická hra „Obchod aneb neviditelná ruka",
v DDM, klub OKNO, poplatek: 10 Kè.
• 17.1. v 10.00 hod. - Mobilmánie - soutìž pro všechny, kteøí
rádi píší SMS, v DDM Ivanèice, klub OKNO; poplatek: 20 Kè,
s sebou: mobilní telefon.

IVANČICKÝ PĚVECKÝ SBOR OZNAMUJE SVÝM PŘÍZNIVCŮM,

že v neděli 4.ledna 2004 v 15.00 hod. se koná

NOVOROČNÍ KONCERT
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích.
Dobrovolné vstupné věnujeme na opravy kostela.
Prožijte vánoční svátky v pohodě a těšíme se nashledanou.

MORAVSKOKRUMLOVSKÁ HISTORICKÁ
SPOLEČNOST VÁS ZVE NA VÝSTAVU

HISTORIE A SOUČASNOST ZÁMKU
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
která se koná od 14. ledna do 25. února 2004
v galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově.
Vernisáž k výstavě 14. ledna 2004 v 18.00 hod. tamtéž.
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„Dáša a Máša“ bude na mistrovství
XXSK WELLNESS JANA Tøebíè
absolvoval v sobotu 6. prosince
nominaèní závod o postup na MÈR
v Aerobic Team Show v Otrokovicích. Celkem v pìti kategoriích se
ukázalo 35 skladeb z celé Moravy.
XXNejvíce obsazena byla kategorie smíšená. A právì v této jsme
pøedvedli dvì skladby. Naším
cílem bylo získat postup na mistrovství republiky, které se bude
konat 25. ledna 2004 v Brnì.

XXSkladba „My z konce svìta“
se umístila na 10. místì z patnácti.
Skladba „Dáša a Máša“ postupuje
na mistrovství republiky z krásného 5.místa. Dìvèata Benková
Michaela, Berounová Eliška,
Cahová Lenka, Kotounová Natálie,
Kovaøíková Monika, Krmelová
Jana, Kuèerová Hana, Lojdová
Eliška, Mácová Gabriela, Nìmeèková Kateøina, Neuvirtová Nicole,
Rosová Dominika a Zvolánková

Boje za zelenými stoly
se udály pøi vánoèním turnaji 16. prosince v sokolovnì v Moravském
Krumlovì. Pøes tøicet mladých stolních tenistù z Krumlova a okolí
bojovalo o mety nejvyšší, a to ve tøech kategoriích.
Výsledky: ml.žáci - 1. Švéda Boøivoj /Sokol MK/ 2. Krejèí Ondøej
/Sokol MK/, 3. Papoušek Miroslav /Ivanèice/, 3. Oliva Jiøí /Sokol
MK/, st.žáci - 1. Švéda Boøivoj, 2. Krejèí Ondøej, 3. Khor Jakub
/Sokol MK/, 3. Vacek Pavel /Ivanèice/, dorost - 1. Mühlhauser
Zdenìk /Sokol Miroslav/, 2. Švéda Boøivoj, 3. Vacek Pavel
/Ivanèice/, 4. Sláma Martin, /Sokol MK/.
J. Bøendová

Žaneta pøedvedla skvìlý výkon.
Trenéøi Jana Mertlová, Jana
Benáèková a Lukáš Matìjka byli
spokojeni. Dìvèata si zaslouží
velkou pochvalu, protože konkurence v aerobiku je èím dál vìtší!
Naše podmínky na trénink pøitom nejsou srovnatelné s nìkterými jinými kluby, které mají
volný pøístup do tìlocvièen
v témìø neomezeném poètu hodin.
Pøi našich 2 hodinách týdnì pro
každý oddíl SK W.J. se tedy jeví
naše dobré výsledky jako dùsledek
dokonale fungující organizace
a spolupráce s dìvèaty, rodièi,
trenéry, asistentkami, výkonným
výborem a dalšími lidmi, kteøí
naši èinnost jakýmkoli zpùsobem
podporují. Dìkuje pøedsedkynì
Jana Mertlová.
XXPøejeme všem pøíjemné
ukonèení roku 2003, pevné zdraví
a hodnì lásky v roce 2004.

Korunky pro Miss a Minimiss rozdány
XXDne 7. prosince se v kavárnì
restaurace DON v Tøebíèi konal
5. roèník soutìže MISS a MINIMISS WELLNESS 2003.
XXLetos nás èekalo nìkolik zmìn.
Nejvìtším „oøíškem“ byla zmìna
podniku. Soutìž byla ètyøi roky
koncipována do diskotékového
prostøedí a to jsme chtìli zachovat, protože právì TO dává našemu programu ojedinìlou a typickou image. Majitel kavárny,
soutìžící i diváci udìlali vše
proto, aby nic nesnížilo vysokou
úroveò soutìže, kterou ji pøed
ètyømi roky dal poøádající klub
WELLNESS JANA Tøebíè.
XXDruhou zmìnou bylo nové
dìlení do kategorií Minimiss 6-11,
Miss 12-17 let. Další zmìny
v programu jsou vždy milým pøekvapením pro všechny pøítomné.
Tím letošním byla „oslava“
narozenin desíti soutìžících. Ty
se narodily vždy po dvojicích ve
stejný den v rùzném roce a v rùzných místech republiky.
XXNezmìnìno v podstatì, ale èím
dál lepší je moderování Pavlem
Štìpánkem z KISS Hády Brno,
který, aè je „poøádný, asi stokilový“

chlap, s dìtmi to náramnì umí.
Jeho profesionální výkon, pøíjemná barva hlasu a vlídný úsmìv
na tváøi k této soutìži neodmyslitelnì patøí.
XXPorota tentokrát zasedla ve
složení: Jana Osztényiová - Karl.
Vary, Petr Blažek - Olomouc,
Andrea Vodáková, Lukáš Matìjka
a David Mertl - všichni tøi z Tøebíèe.
Soutìžících se zúèastnilo 27 o
titul MINIMISS a 13 o MISS.
Byly z Hlinska, Žïáru, Jihlavy,
Karlových Varù, Hradce Králové
a Tøebíèe. Všech 40 soutìžících
mìlo zajištìno pitný režim od firmy ZON Tøebíè. Pamìtní listy,
plyšové hraèky a korunky dodal
poøádající SK W.J.
XXNa propagaci soutìže se podílely firmy Yashica a Amaprint
Tøebíè. Osm vítìzek obdrželo vìcné
ceny od sponzorù - ILIRIJA,
VODAK . Kytky, korunky a
šerpy dodal SK W.J.
XXUskuteènìní 6. roèníku Miss
a Minimiss Wellness „visí na
vlásku“. Poøádající sportovní
klub Wellness Jana dìkuje všem,
kteøí tuto akci podporují. Nároènost a náklady na uskuteènìní

jsou ale rozhodnì vyšší, než vybraných 6.000 korun od soutìžících
jako startovné. Proto jsme rozhodnuti se do dalšího roèníku bez
podpory sponzorù nepouštìt.
Jediným otazníkem a vykøièníkem
našeho rozhodnutí je vysoká úroveò organizace soutìže, hojná
úèast, velký zájem, uznání a dobré
jméno po celé ÈR.
Minimiss Sympatie Wellness
Boudná Tereza, SKW Tøebíè
2. VíceMinimiss Wellness
Zvolánková Žaneta, SKW Tøebíè
1. VíceMinimiss Wellness
Matoušková Petra, Karlovy Vary
MINIMISS WELLNESS
Petøíèková Renata, Hlinsko
Miss Sympatie Wellness
Kovaøíková Monika, SKW Tøebíè
2. VíceMiss Wellness
Lojdová Eliška, SKW Tøebíè
1. VíceMiss Wellness
Klímová Lucie, Žïár n./Sázavou
MISS WELLNESS
Poláèková Lucie, Karlovy Vary
Pokud máte zájem v tomto smìru
s SK WELLNESS JANA Tøebíè
spolupracovat, kontaktujte nás na
janafit@volny.cz, www.wellnesstrebic.cz.

Gymnastky „vypiplal“ Sokol M. Krumlov
XXNení to tak dlouho, co Moravský Krumlov zažil jeden z nejvìtších sportovních svátkù v roce.
I když novinový titulek nebyl zcela
výstižný, místo Atlet roku, zde
mìlo stát Sportovec roku, nic to
nemìní na skuteènosti, že absolutní vítìzkou se pro letošní rok
stala gymnastka Martina Pasterná.
Snad již odpustila tiskaøskému
šotku to, že v pùvodnì zveøejnìných nominacích popletl její
pøíjmení, pøesto mìly informace
o nominacích a výsledcích ještì
jeden nedostatek, který, aèkoli
nevznikl naší vinou, bychom
dnes rádi napravili. Jedná se o to,
že vùbec nikde nezaznìl název

domovské sportovní organizace
Martiny i dalších ocenìných
gymnastek - tedy TJ Sokol
Moravský Krumlov.
XXTJ Sokol Moravský Krumlov
provozuje oddíly stolního tenisu,
cvièení rodièù s dìtmi, mladších
žákù, žen a seniorek a také
nejúspìšnìjší oddíl sportovní
gymnastiky. Ten podle starostky
Sokola paní Jitky Bøendové funguje již deset let a byl takøka
„sportovní kolébkou“ dnešní šampiónky M. Pasterné, která zde
ještì v MŠ s cvièením zaèínala.
XX„Práce v oddílu gymnastiky
už byla nároèná, èasovì a hlavnì
prostorovì. Dohodli jsme se

proto se ZŠ Ivanèická, oni nám
dali malou tìlocviènu, kterou
jsme my zaøídili. Dìvèata nyní
trénuje profesionální trenér Jan
Brázda z Brna, kterého Sokol
platí, a pomáhají mu nadšenci
M. Doubková, S. Doubková,
J. Hájková. Pøedseda oddílu ing.
Petr Krejèí také pøíležitostnì
vypomáhá jako trenér,“ sdìlila
starostka J. Bøendová.
XXOddíl již zcela pravidelnì
slaví mnohé sportovní úspìchy,
z nichž k nejèerstvìjším a nejvìtším patøí tøetí místo dìvèat
ve své kategorii na listopadovém
mistrovství Èeské republiky
v Mostì.
/ham/
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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
•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osobních a nákladních vozidel.
Ivanèice - Ivacar (u autobazaru). Tel.: 737 713 696.
•• Úvìry do tøí dnù. Do 100.000
bez ruèitele, možno i jen jeden
z manželù (diskrétní úvìr).
Hypotéky, pojištìní automobilù,
životní pojištìní, stavební spoøení, sporoservis, leasing aut.
Tel.: 546 434 057, 605 953 944,
604 781 404, 605 762 598.
•• 21.000 Kè/mìsíc ! Pøijmu
spolehlivé spolupracovníky/ce
pro zajištìní chodu nového
obchodního zastoupení. Práce
v kanceláøi v oblasti obchodu,
reklamy a zprostøedkování.
Tel.: 605 254 556.
•• Prodejna textil Coufalová
naproti zámku è. 3. Výprodej
mysliveckých oblekù, pánské
kalhoty zelené myslivecké,
klobouky mysliv., dám. pláštì
od 300 Kè, dám. šaty od 50
Kè, mikiny od 30 Kè, pánské
obleky nové od 300 Kè, saka
od 100 Kè, rukavice od 25 Kè,
svetry, mikiny od 50 Kè.

Koupím
•• moped Stadion S11, Pionýr
550, Jawa 250 - 350 pérák, Velorex a jiné. Vše i nekompletní
i poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• brzdìnou nápravu z traktor.
vleèky. Tel.: 736 289 282.
•• pøívìs. vozík za auto s vìtšími koly, i ve špatném stavu.
Tel.: 732 254 783.
•• doklady na CZ 125 kývaèka.
Tel.: 728 337 745.
•• ND na motocykly do r.v. 45
i nekompl. nebo jen èásti, pl. dokl.,
starou literaturu s auto-motocyklo témat. Platí stále, po dohodì
pøijedu, možná i výmìna za jiný
sbìr. mater. Tel.:723 013 578.
•• støešní starší okno ke komínu. Tel.: 515 336 205.
•• mobily i starší a nefunkèní èi
nekompl. Sbírám. Prosím, uveïte
typ, místo odbìru, pøíp. cenu.
SMS na tel.: 776 087 446.
•• za rozumnou cenu zesilovaè
Tesla AZS-223. Tel.: 732 120 727.
•• starý koò. pluh. Tel.: 546437257.
•• knihu Opravy a údržba na
Trabanta. Tel.: 721 412 848.

Prodám
•• RD 6+1 samostatnì stojící,
ihned obyvatelný, velmi dobrý
stav. Lesonice u MK. Cena
1.260 tis. Kè. Tel.: 607 580 543.
•• RD v Dobøínsku, cena 160
tis. Kè. Tel.: 546 451 038.
•• byt 3+1 v OV, 90 m2, v MK ve
4-byt. domì, 2 balkony, nová
kuch. se zabud. el. spotøeb. K bytu náleží obchod za domem, vedle
prod. Albert. Tel.: 723 706 707.
•• DB 3+1 na sídlišti v MK,
hezký, vnitø. úpr., sklep, balkon,
625 tis. Kè. Tel.: 515 323 912.
•• garáž v Oslavanech, cena
dohodou. Tel.: 776 301 936.
•• ornou pùdu v k.ú. IvanèiceNìmèice, 2 374m2, úrodná rovina, výhodné místo a cena.
Nevázáno nájmem, ale obdìláváno, pøístup ze dvou stran.
Tel.: 546 435 801, 20-20.30
hod, 603 797 158, SMS.
•• Š 100 L, èervená, motor a
sedadla ze 120, nová STK, zimní
zadní pneu, tažné zaøízení, rmg
a jiné. Tel.: 604 796 467.
•• Peugeot 306d, r.v. 95, STK
12/05, nová spojka, èepy, pneu,
el. okna, centrál, závìs, bez koroze, cena cca 110 tis. Kè. Tel.:
723 155 447.
•• Mitsubishi Galant, støíbr. metal., v el., taž. zaø., nutno vidìt,
55.000 Kè. Tel.: 723 531 049.
•• traktor Zetor 57 a vleèku 5t,
oboje má TK. Tel.: 515 320 760.
•• motor Zetor 3011; startér 12 V,
2,9 kw na Zetor. Tel.: 515 323 092.
•• komplet. funkèní motor +
pøevodovka (5ti rychlostní) na
Avii 21,31, cena 20.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• skøíò Izoterm z Avie, d.3,3m;
v.2m; š.2m, zadní dvojité dveøe,
cena 10.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2

svìtlomety (el. ovládání), ventilátory chlazení, cena dohodou.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• nový levý zadní blatník na Š
120 M, levnì. Tel.: 564 425 450.
•• pláštì protektor na Trabant,
4ks/1.200 Kè; autorádio Kenwood, 2.000 Kè. Tel.: 737 252 864.
•• 4 pneu Michelin, nové, nejeté,
165/60, R14, cena 1.000 Kè/ks.
Tel.: 777 015 024.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750- 16C MB 60,
vzorek 90%, cena 2.200 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• dvoukolový vozík - káru.
Tel.: 605 982 135.
•• støešní pøepravní box, objem
cca 400 l, bez zamykání - nutno
opravit, cena 1.500 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• køidlice dvoufalcovka šlapanická, èervená, s glazurou,
nová, 15 Kè/ks (550ks); høebenáèe Germo, 40ks, 80Kè/ks;
støeš., okno starší, levnì; sušák
na prádlo otoèný, prùm. 3 m,
1.000 Kè. Tel.: 737 252 864.
•• plech pozink. rovný, 100x200
cm, 12ks; dveøe vnitøní sv. dub
80cm, levé. Tel.: 605 982 135.
•• psací stùl 70x135 cm, oboustr.
zásuvky; dvoutrubic. záøivku
30x120 cm. Tel.: 605 982 135.
•• výbavu chlad. boxu - kompresor, regul. ventil, výparník, trubky, 6.000 Kè. Tel.: 604 230 251.
•• plyn. kotel Destila r.v. 96; prùtok. ohøívaè Mora 371 nepouž.
Tel.: 605 536 911.
•• el. pøímotop. kotel Hitor 03, 9
kw, 14A, v provozu 2 r., cena
dohodou. Tel.: 603 574 914.
•• kachlová kamna, sv. modré
barvy. Tel.: 723 754 152.
•• zachov. kuch. el. sporák Gorenje s horkovzd. troubou; komb.
lednici s mrazákem Minsk 150/
45L v dob. stavu; automat. praèku Tatramat Mini typ 246, cena
dohodou. Tel.: 603 745 763.
•• el. peèící troubu, 2 plotýnky, vhodná na chatu. Tel.: 605 982 135.
•• praèku Gorenje, 1/2 r. stará,
práno cca 10x, boèní plnìní, zár.
list, PC 8.500 Kè, nyní 5.500
Kè. Tel.: 603 214 212.
•• TV Tesla 416 color, úhl. 63cm
+ 16-ti prvková anténa zdarma,
cena 1.000 Kè. Tel.: 604 422 233.
•• kytar. efekt Boost Driver M1,
600 Kè; k. e. Flanging Chorus C1,
600 Kè. Tel.: 724 157 030.
•• PC 288 MgH, RAM 64, Harddisk 20 GB, Floppydisk A, CD
ROM, Windows 98, monitor 15´,
klávesnice, myš. Cena 3.000 Kè.
Tel.: 603 339 120.
•• mob. tel. Nokia 3310, modrý,
2.000 Kè. Tel.: 721 904 752.
•• Nokia 6510, komplet. v krabici, vè. instal. CD, handsfree a
dokladu o koupi. Cena 4.200 Kè.
Tel.. 604 575 846.
•• psací stroj Remington z pøedváleèné doby. Plnì funkèní.
Vhodný pro sbìratele i jako
dekorace. Cena dohodou. Tel.:
732 444 915, 16. - 20. hod.
•• vyøezávaný betlém od malíøe
Aleše, stáøí asi 60 r.; koš•ata bøezová; kovový vál se sedaèkou
k Teøe nebo k Vari; cep vhodný
jako dekorace. Tel.: 515 336 601.
•• PB láhve. Tel.: 736 223 402.
•• zrenovované kolo Favorit, nové
pláštì, duše, lanovody + pøehaz.,
cena dohodou. Tel.: 732 444 915
i SMS od 16. do 21. hod.
•• lyže bìžky zn. Atomic RS, d.
180 a 200cm; Turbo 210cm;
Trak Maraton 210cm, vše bez
holí, cena 600 - 800 Kè/pár.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• lyže sjezdové zn. Rossignol,
váz. Tyrolia, d. 170cm; Kastle,
váz. Salomon, 200cm; Buzard,
váz. Tyrolia, 195cm, vše bez
holí, cena 600 - 800 Kè/pár.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• koèár trojkomb. (vanièka
možno použít jako kabela
a spor•ák zvláš• + konstrukce),
2 boudy (zimní, letní), taška,
používán 1 r., cena 1.500 Kè.
Tel.: 605 588 673.
•• hlub. koèár, košatina + vyjím.
taška, bar. zelená. V dobrém stavu, 1.500 Kè. Tel.: 606 465 978.
•• autosedaèku pro dìti od 1
do 6 let, levnì. Tel.: 732 444
915 od 16. do 21. hod.
•• 2 kožeš. soupr., èepici a límec,
bílá liška, 500 Kè, opozeta bílo-

hnìdá, 300 Kè, kožíšek krátký sv.
støíhaný beránek vel. 48, 500 Kè,
èerný kabát dl. na menší post. vel.
48., 100 Kè, stav stolní na tkaní, š.
tkaného 60 cm, nìm. návod s èes.
pøekl., 500 Kè., el. opékaè topinek, 30 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• cca 80 plakátù a letákù z ulic
Brna ze dnù listop. revoluce 89.
Cena dohod. Tel.: 546 435 801,
20-20.30 hod. 603 797 158, SMS.
•• krabici novin a èasopisù ze
dnù pøíchodu Rudé armády v
létì r. 68. Cena dohodou. Tel.:
546 435 801, 20-20.30 hod.,
603 797 158, SMS.
•• vložky Tena lady extra a
Euron microflex medium super,
15 bal. Tel.: 605 982 135.
•• vìtší množ. pravé slivovice,
1l/250 Kè. Tel.: 723 444 091.
•• oøechy loupané 1kg/90 Kè.
Miroslav. Tel.: 515 333 185.
•• novou zateplenou boudu pro
psa, na rùznì velká plemena.
Tel.: 606 942 302.
•• štìòata amer. pitbula bez PP,
po vynik. rodiè., 3,5 mìs. stará,
2x oèkov., odèerv., rozum. cena;
štìòata angl. kokrù bez PP, barva zlatá, oèkov., odèerv., cena
dohodou. Tel.: 728 842 674.
•• dvì 1-leté samice králíka Boa,
netetov.,oèkov. Tel.: 606 674 016.
•• zakrslé králíèky. Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.
•• zlaté bažanty; rozely pestré.
Tel.: 736 223 402.
•• daruji kotì. Tel.: 723 982 638.

Rùzné
•• Hledám informaci + nabídku
zvukových expanderù. Pomùžete mi? Internet má jen kusé info.
Tel.: 546 452 148, 732 120 727.
•• Hledám zpívajícího muzikanta (vìk +/- 40r.) k vytvoøení hud.
dua k menším odpol. oslavám.
Máš-li rád pohodovou taneèní
hudbu, volej na tel.: 732 120 727.
•• Kdo vyuèuje AJ - konverzace,
soukromì, jen MK. Jsem na
MD. Tel.: 721 884 752.
•• Mám zájem se seznámit. Jsem
sama a starší muž mi chybí.
Mám ráda pøírodu, tanec, jsem
nekuøaèka. Tìším se na spoleèné
Vánoce. Tel.: 546 423 006.
•• Mám zájem se seznámit. Jsem
2 r. rozv., stø. let s malým domkem, auto a jiné mám, ale hodná ,
pohl. žena mi chybí. Vaše znamení, vìk. Jsem nekuøák; hudba,
láska, dìti. Tel.: 728 081 236.
•• 36-ti letý muž hledá ženu k
obèas. erot. schùzkám, na stavu a
vìku nezáleží. Tel. 732 776 109.
•• Amatér. fotograf hledá mladší
štíhlou dívku k fotografování.
Èas. nenároèné. Fin. vypomohu.
Vhodné pro studentky, nejde o
erot. Tel.: 732 180 721.
•• Sbìratel hledá stará rádia,
repro, souèástky, lampy a liter. z
poè. rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
•• Pronajmu prostory k podnikání na Zámecké 1, od ledna.
Tel.: 723 868 353, 515 322 206.

Práce - zamìstnání
•• Èeská obch. spol. hledá øídící
pracovníky, obch. zástupce, telefonisty. Info o výbìr, øízení na
tel.: 606 323 365.
•• Bezpeè. agent. pøijme do stálého PP strážného pro fyz. ostrahu
objektu v MK. Podmínky: prac.
doba - 12 h. smìny - 2 dny práce, 2
dny volna. Nepøetržitý provoz, fyz.
spùsobilost, trest. bezúh. Kovalský Radim. Tel.: 608 207 705.
•• Èeská obch. spol. pøijme 2 ženy
a 2 muže na pozici obch. asistent
/ka. Praxe není nutná. Po zapracování 18.000 Kè/mìs. Termíny
na pohovor na tel.: 723 781 231.
• Spoleènost FERMAT CZ s. r. o.
hledá samostatnou úèetní. Požadujeme: všeobecnou znalost podvoj.
úèetnictví, zpracování mezd velké
org., PC, flexibilitu, zodpovìdnost.
Nabízíme: dobré plat. podm., zázemí stabilní spol. Své životopisy
zasílejte na adresu: FERMAT CZ
s.r.o., areál Knížecí les, 664 16
Neslovice, fax: 546 418 925, mail:
kotolanova@feratmachinery.com.
Tel.: 546 418 921, 777 339 617.
•• Hledám jakoukoli práci domù, jsem na MD, ovládám PC,
internet, word, excel, corel, AJ,
úèetnictví. Tel.: 721 884 752.
•• Hledám jakoukoli práci, brigádu, pomocné práce, cokoli,
v okolí Zn. Tel.: 736 215 390.

