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ZRCADLO už třetím rokem
XXV pùli ledna, v dobì, kdy vychází první letošní Zrcadlo,
není snad pozdì napsat pár øádkù o roku minulém. Zrcadlo se
stalo pro jedny vítaným, pro druhé zavrhovaným periodikem,
které se bezplatnì šíøilo krajem a každou druhou sobotu pøinutilo nìkteré ze ètenáøù vstát o pár chvil døíve, aby stihli ranní
rozvoz a s tužkou a poznámkovým blokem v ruce dychtivì
hledali chyby a pøeklepy, které pak ihned hlásili do redakce.
XXJiní ale v našich èláncích hledali lži, zkreslující, mysl
matoucí èi jinak zavádìjící informace. Nikdy však nikdo své
tvrzení nevysvìtlil a nedoložil dùkazy. Byli i tací, kteøí by rádi
skrytì nahlíželi pod poklièku redakèního hrnce a obèas nìjakou
zprávu, která se jim zrovna nehodila, zcenzurovali. Jedni
vyhrožovali, druzí policii bez úspìchu trestnì oznamovali a tøetí
škrábali po autech èlenù redakce korunou. Na èlánky ale
nereagovali a tím dali veøejnosti mnoho prostoru k pochybnostem. Zapomnìli však, že ZRCADLO odráží jen jejich vlastní
oblièej a povahu.
XXByli ale i tací, kteøí noviny pøijali jako prostøedek k vyjádøení svého názoru a na tvorbì Zrcadla se podíleli svými
pøíspìvky. Jiní tøeba jen zvedli telefon a na to, èi ono øekli
„dobrý“. Nìkteøí volali hodinu po pravidelné roznášce, že ještì
nemají ty „své“ noviny a mnoho ostatních v tu chvíli Zrcadlo
èetlo v autobuse, v èekárnách, nebo o svaèinì v práci.
XXPro všechny výše vyjmenované i pro ty, na které jsem
zapomnìl, má smysl psát dál. Proto Zrcadlo bude zdarma
ve schránkách a v obchodech i tøetím rokem.
Marek Peèer

ZRCADLO
Redakce čtrnáctideníku
přijme do hlavního
pracovního poměru

XX/Miroslav/ Bývalá Sigma,
dnes První miroslavská strojírna,
je jeden z mála podnikù, které
ještì v Miroslavi zbyly. Vyrábìjí
se zde èerné i nerezové pøíruby.
V minulých mìsících se ale objevily finanèní problémy a zamìstnanci nedostali 2-3 mìsíce plat.
Øešení obtíží mìl pøinést rakouský
investor, který projevil o podnik zájem. Nastala pøípravná a monitorovací fáze, v níž významnou úlohu
sehrál pan Evžen Nováèek z Miroslavi, pùsobící jako tlumoèník.
XXNakonec došlo tìsnì pøed
koncem roku k dohodì o prodeji
mezi pùvodním majitelem, firmou
Krejèí a Dudík z Blanska a zájem-

Požadujeme: • dobrou komunikativnost
• uživatelskou znalost PC
• flexibilitu, časovou pružnost
•
•
•
•

XXNevinné sousloví „optimalizace škol“ dnes pro mnohé støední
školy pøedstavuje pøímo existenèní otázku bytí èi nebytí. V 90.
letech (už minulého století) totiž
kompetentní úøady daly požehnání
vzniku obrovského množství støedoškolských subjektù - pøedevším soukromých - od rùzných
lyceí, akademií, integrovaných
škol až po odborné školy, uèilištì
i gymnázia. Paradox, že dìtí
neustále ubývá a škol pøibývá jako
hub po dešti, tehdy snad nikoho
nenapadl nebo nezajímal. Stejnì
tak nikoho asi nenapadlo nebo
nezajímalo, kdo to všechno zaplatí.
XXStøední školy zøizují, tedy
financují, kraje, jejichž rozpoèty
pøebytkem rozhodnì neoplývají,
proto si krajští úøedníci už delší
dobu lámou hlavu, kde a jak ušetøit.
Nápad na sebe nenechal dlouho
èekat, nebo• vždycky bývá nejlepší jít cestou nejmenšího odporu.
V tomto pøípadì to znamená
snahu o rušení státních støedních
škol. Se soukromými by to zøejmì bylo tìžší. Nebo zde vstupují
do hry ještì jiné faktory?
XXKonkrétnì v našem regionu
se to týká Gymnázia Moravský
Krumlov a Ivanèice, i støední školy a odborného uèilištì v tìchto
mìstech. V Brnì totiž vymysleli
paradoxní pravidlo, že „životaschopné“ budou pouze školy nad
400 žákù, což je cifra nepochopitelná pro každého prùmìrnì inteligentního èlovìka. Poèet otevøených
tøíd mají totiž státní støední školy

samostatnou a zajímavou práci
odpovídající platové ohodnocení
služební mobilní telefon
další technické vybavení

Pro další informace a sjednání schůzky
volejte na tel. číslo: 608 252 541.

s.r.o., Ivančice
PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 8

foto: archív školy

Poèítaèová uèebna Gymnázia Moravský Krumlov

pevnì urèený (právì krajem) vzhledem k poètu obyvatel ve spádové
oblasti. Tedy pøi dvanácti povolených plnì obsazených tøídách na
gymnáziu se zákonitì dostaneme
na celkové èíslo 360 studentù (12
tøíd po tøiceti žácích). Nic víc, nic
ménì. V kontextu s tìmito èísly
je dost absurdní, že v Jihomoravském kraji dosud funguje
nìkolik státních škol do 50 žákù,
do 100 žákù, do 200 žákù atd., na
jejichž provoz kraj v minulém

Sigmu koupil rakouský investor

redaktora - redaktorku

Nabízíme:

Zvoní hrana středním školám ?
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cem z Rakouského Welsu, firmou
AMRO zabývající se výrobou
ocelových konstrukcí. Vedoucím
provozu byl jmenován Heribert
Dierer, který již v Miroslavi mìl
nìkteré nepovedené aktivity døíve.
XXZamìstnancùm Sigmy však
dal novou nadìji, nebo• dostali
vyrovnání dlužných mezd a navíc
vánoèní dárkové balíèky v hodnotì 400 korun. Podle prvních
informací by mìla být stávající
výroba pøírub - pøedevším nerezových - zachována s využitím
nových technologií. Nynìjších
zhruba 20 zamìstnancù by se
údajnì mìlo rozrùst. To vše ovšem
ukáže až èas.
/ham/

roce vynaložil nìkolik milionù.
XXAbsurdit je v tomto pøípadì
ještì daleko více. Vždy• v JM
kraji se jedná o nìjakém zpùsobu
redukce 11 støedních škol z okresu
Brno-venkov a s nimi o dvou
školách z okresu Znojmo. Nikdo
nedokáže vysvìtlit, proè je Moravský Krumlov pøiøazen k jinému
okresu, než kam patøí a proè by
zdejší školy mìly být „obìtním
beránkem“ na úkor brnìnských,
když v našem regionu za nì není
náhrada. Nebo nikoho nezajímá
osud mnoha studentù sjíždìjících
se do MK z více než 30 vesnic,
z nichž se pro mnohé stane vzhledem k dopravní obslužnosti gymnaziální vzdìlání nedostupné?
Zámìr také popírá nedávno uveøejnìnou koncepci školství JM
kraje, podle které by se v prùbìhu následujících let mìla výraznì posilovat právì gymnázia.
K tomu se v Brnì nikdo nehlásí.
XXSamozøejmì, že dotèené školy
se nehodlají s nepøíznivou situací
smíøit ani rezignovat a spoleènì
s obecními zastupiteli v minulých
dnech podnikly øadu krokù ke
své záchranì. V pondìlí 12. ledna
byla svolána mimoøádná Rada
mìsta MK, jejímž závìrem bylo
následující usnesení: „Po zvážení
všech návrhù na úpravu sítì škol

rada mìsta dùraznì trvá na zachování stávající situace v oblasti
støedního školství v Moravskokrumlovském regionu, tzn. faktické zachování GMK a SOŠ,
SOU a OU Moravský Krumlov.
Jakékoli jiné øešení by vedlo ke
snížení úrovnì støedoškolské
vzdìlanosti v regionu, což by
zásadnì odporovalo dlouhodobým
zámìrùm schváleného rozvoje
vzdìlávací soustavy JM kraje“.
XXZatím poslední jednání v této
vìci probìhlo na kraji o dva dny
pozdìji, kde ovšem žádné zásadní rozhodnutí nepadlo. Starosta
Krumlova B. Pitlach k celé
záležitosti uvedl: „Dohodli jsme
se na tom, že každá radnice zpracuje za své mìsto ve spolupráci
se školami materiál o souèasném
stavu dotèených škol i výhledu
do budoucna. Pøíští týden ve støedu
bude další schùzka na kraji s øediteli škol, kteøí tam pøednesou
své vize. Pokud dojde ke shodì,
dobøe. Pokud ne, definitivní rozhodnutí by mìlo padnout v dubnu
na jednání rady JM kraje.“
XXZatím mají bohužel „navrch“
rùzné politické tlaky, ale doufejme, že nakonec zvítìzí zdravý
rozum. Vždy• se jedná o vzdìlanost nastupující generace, tedy
naši budoucnost!
/ham/

PLASTOVÁ OKNA
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NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

SLEVY

Zajištění kompletních služeb: zaměření na místě • vypracování cenové
nabídky • doprava zdarma • demontáž • zednické práce • odvoz odpadu.
Zastřešení z lexanu, světlíky, stříšky před vchody • prodej i na splátky.

AŽ 30% !

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

• • • PĚTIKOMOROVÉ PROFILY • • •

ZIMNÍ SLEVY AŽ 30%
Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany
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

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ
ZDARMA:
• demontáž a odvoz
stávajících oken
• vytvoření návrhu
vč. cenové relace
• zaměření
stávajících otvorů
• doprava
na místo stavby
• 5 let bezplatný
záruční servis

SOU

TĚŽ

Dovolená pro dvě osoby za 25.000
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Průtah městem v dohledu Dočkají se „Vančáci“ konečně nových bytovek ?
XX/Oslavany/ Zaèátkem ledna probìhlo na oslavanské radnici jednání
všech subjektù ve vìci vydání územního rozhodnutí na zásadní stavební akci ve mìstì - rekonstrukci silnice II/393, což pøedstavuje prùtah
mìstem Oslavany. Dle starosty Aldorfa se pøedpokládá, že by územní
rozhodnutí mìlo být vydáno bìhem bøezna. V této chvíli firma VIAPONT
Brno pøipravuje projekt pro stavební povolení tak, aby stavební práce
mohly zaèít dle plánovaného harmonogramu na jaøe 2005 první
etapou - novým pøemostìním u elektrárny. Financování akce probìhne z rozpoètu Jihomoravského kraje a èásteènì z rozpoètu mìsta.
Celá akce je rozložena do dvou až tøí let, nebo• zahrnuje kompletní
rekonstrukci všech úsekù státní silnice v Oslavanech, tedy ve smìru
od Ivanèic po nový most, dále po køižovatku na Novou Ves, úsek ulice
Hybešova smìrem na Vyhlídku. Na žádost mìsta byla stavba rozšíøena
o ulici Padochovskou, kde je komunikace ve velmi špatném stavu. /uè/

Program proti kriminalitě
XXObec Moravský Krumlov se uchází o pøidìlení státní dotace na projekt prevence kriminality „program Partnerství“. Projekt na provedení
vhodných bezpeènostních opatøení vypracovala Mìstská policie Moravský Krumlov ve spolupráci se znojemskou Preventivnì informaèní
skupinou Policie ÈR a radnicí v Krumlovì. Celorepublikový program
bude v roce 2004 realizovat odbor prevence kriminality MV. Umožòuje
obcím získat úèelové státní dotace pro nastartování projektù prevence
kriminality. Cílem je rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné
èinnosti v konkrétních lokalitách a posílit spolupráci Policie ÈR s orgány
veøejné správy. Policejní okresní øeditelství vyhodnocují bezpeènostní
situaci a kontaktují starostu vybrané obce, v níž je tøeba uèinit opatøení ke zlepšení bezpeènosti. Ve spolupráci s obecním úøadem je pak
vypracován projekt, který se bude ucházet o státní dotaci. V roce 2004
se pøedpokládá podpora pìti vybraných projektù Jihomoravského
kraje. O pøidìlení prostøedkù rozhodne na jaøe 2004 komise ministerstva
vnitra. Policie na základì bezpeènostních analýz vybrala také lokalitu
Moravského Krumlova. Nejzávažnìjšími bezpeènostními problémy
zde jsou krádeže vozidel, vloupání do vozidel, do restaurací, bytù, sklepù,
výtržnictví, rvaèky a drobná poulièní kriminalita. Za poslední tøi roky
se poèet vloupání a kapesních krádeží zdvojnásobil. Nejrizikovìjším
je centrum mìsta a sídlištì. Za úèelem páchání trestné èinnosti sem
pøijíždìjí organizované skupiny z Bøeclavska a Brnìnska.
/uè/

Oslavany na REGIONTOURU
XXMìsto Oslavany se na veletrhu cestovního ruchu v Brnì pøedstavilo v rámci expozice JM kraje. Starosta Vít Aldorf k tomu øekl:
„Už v minulých letech se ukázalo, že prezentace na veletrhu je pozitivní a pøiláká do Oslavan nové návštìvníky. Ani letos nebyla úèast
marná. Nejvìtší zájem byl o novì vzniklé cyklotrasy, aktivity na zámku
a otevøení pivovaru. Pro letošní REGIONTOUR byly vytvoøeny nové
propagaèní materiály, které jsou na velmi vysoké úrovni a hodláme se
s nimi zúèastnit soutìže. V Brnì se projednaly i záležitosti týkající se
nového partnerství s italským krajem Lombardie.“ Dalším významným
výsledkem veletržních jednání je zaøazení Oslavan do projektu Brána
památek, což bude znamenat další možnosti prezentace oslavanského
zámku v rámci celé republiky. Na hradech, zámcích a jiných zpøístupnìných památkách návštìvníci najdou mapu s vyznaèením všech partnerských objektù (tìch, které se projektu zúèastní), s jejich charakteristikou a zajímavostmi. Ke koupi bude také èasopis Brána památek
vycházející nìkolikrát roènì, uvnitø kterého se objeví novinky o památkách, rozhovory, fejetony, soutìže a pohledy do zákulisí péèe o historické objekty. Navíc mnoho informací obsáhne také internetový portál
www.branapamatek.cz.
/ham/

Rekultivace skládky LERCH
XX/Moravský Krumlov/ V souèasné dobì probíhá „technická
rekultivace“ zamìøena na fyzické uzavøení a utìsnìní povrchu skládky
s cílem minimalizace prùniku srážkové vody do vnitøního prostoru
skládky a zabránìní pøítoku cizí povrchové vody. Stavební práce jsou
plánovány tak, aby v souladu s projektovou dokumentací byl upraven
a dosypán povrch skládky a na nìj byly uloženy vyrovnávací a rekultivaèní vrstvy. V patì svahù je navržena patka z kamenné rovnaniny
s uložením obvodové drenáže, plnící rovnìž funkci stabilizace paty
svahu. Na rekultivaci skládky probìhlo uložení a rozprostøení zúrodnìné zeminy, ornice a tìsnících materiálù. Je urovnán povrch skládky
a upraven sklon svahu. Byla provedena drenážní patka z lomového
kamene a štìrkodrtì i montáž kameninových trub Polodìr DN 200
spolu s uložením filtraèní geotextilie.
Jiøí Matulaj

XXKoncem loòského roku zastupitelé Ivanèic rozhodovali o jedné
ze zásadních investic následujících let, komu „pøiklepnout“
pozemek na stavbu bytových
domù po odstranìné, nedokonèené a nepovedené bytovce, po
níž zbyla pouze funkèní základová deska z betonu.
XXVe výbìrovém øízení se rozhodovalo mezi tøemi firmami:
CONTRASTA consulting, s.r.o.
Znojmo, STALcon-Trade s.r.o.
Znojmo a STAVOPROGRES
BRNO s.r.o. Výbìrová komise
provedla vyhodnocení všech nabídek. Starosta mìsta konstatoval,
že se pro mìsto jednoznaènì
finanènì nejvýhodnìjší jeví
nabídka STAVOPROGRESU. Je
více než dvakrát výhodnìjší než
nabídka firmy STALcon-Trade a
pìtkrát výhodnìjší než nabídka
CONTRASTY. Spoleènost STAVOPROGRES je nejpøijatelnìjší
také pro obèana, budoucího
vlastníka bytu, z hlediska avizované ceny za m2 bytu.
XXProblém je ovšem v tom, že
CONTRASTA jednala o odkupu
s mìstem již dva roky, mezitím
zmìnila projekt pro výstavbu na
základové desce, aèkoliv pùvodnì
chtìla stavìt na vedlejším pozemku. Navíc má rozhodnutí o umístìní stavby, èímž mùže teoreticky
zablokovat jinému uchazeèi výstavbu na jeden rok. Vynaložila
zøejmì i urèité náklady, které
hodlá údajnì v pøípadì prodeje
jinému zájemci od mìsta vymáhat. Obecnì hovoøí o milionových
marnì investovaných financích.
Navíc spekulovala o døívìjší informaci, že by mìsto pozemek prodalo za symbolickou cenu 1,- Kè
za metr ètvereèní, z èehož vznikly následné dohady.
XXJeden zápis z rady (leden

XXVe dnech 8.-11. ledna se na
brnìnském výstavišti konal veletrh
cestovního ruchu REGIONTOUR
2004. První dva dny probíhal program pro odborníky podnikající
v cestovním ruchu, v sobotu a v nedìli mìla možnost se s expozicemi
seznámit i laická veøejnost - turisté
a milovníci cestování. Za znojemský region se na veletrhu prezentovaly obce Znojmo, Miroslav,
Moravský Krumlov, Dobšice,
Jevišovice, Kuchaøovice, Vranov
nad Dyjí a Únanov. Hlavním
garantem byla obecnì prospìšná
spoleènost Znojemský regionální
rozvoj, jejímiž zahranièními partnery jsou Weinstadt Retz, Retzer
Land - regionale Vermarktungs
Gm.b.h. a Tourimusverein Retz.
XX„Spoleèná prezentace naší a rakouské strany je výhodná proto,
že obì oblasti - Znojemsko i Retz

probìhla s CONTRASTOU, nejsou smluvnì podložena, aby
právní zodpovìdnost mìsta mìla
takové dùsledky, jak firma CONTRASTA naznaèuje.
XXPoté nechal starosta hlasovat
o návrhu schválit zámìr prodeje
pozemku p.è. 1612 se základovou deskou a èásti p.è. 570/2
zájemci nabízejícímu nejvyšší
cenu, tj. STAVOPROGRES s.r.o.,
Brno. Všech 14 zastupitelù tuto
variantu schválilo. Zmiòovaný pozemek byl prodán za 2 miliony
korun. Bude teï pouze na novém
vlastníkovi, jestli a jak rychle se s
CONTRASTOU dohodne, aby se
stavba bytovek mohla koneènì
rozbìhnout. I pøi rychlém a vstøícném jednání všech zainteresovaných stran pøedpokládá starosta MUDr. Adam zahájení stavby
nejdøíve v pøíštím roce.
/ham/

- mají mnoho shodných rysù.
Pøedevším jsou to známé vinaøské
oblasti a po vstupu do EU se všechny vzdálenosti zmenší,“ poznamenal k zámìru R. Volf, místostarosta Miroslavi. Každá oblast má
v Brnì svùj prostor, kde se prezentuje. Nejvìtším šlágrem letošního
roku byla propagace obecních
památek a pamìtihodností.
XX„My jsme vsadili pøedevším
na tradièní kulturní akce," prozradil R. Volf a pokraèoval: „Nabízeli
jsme veškeré propagaèní materiály, které mìsto má, a pøedevším
kulturní kalendáø. Poskytovali
jsme informace o kulturnì spoleèenských akcích, možnostech
stravování èi ubytování. Velmi
potìšující bylo, když nás mnozí
návštìvníci oslovovali, jestli jsme
ta Miroslav s obøím vìncem nebo
s meruòkobraním ? Samozøejmì,

že je zajímaly i otázky zámku,
židovského høbitova a produkce
vinné révy. Vinièní tra• Weinperky
je dnes pojmem pro milovníky
vína v celé republice.“
XXMoravský Krumlov poskytl
také veškeré písemné materiály,
které slouží k propagaci mìsta.
Tzn., že se zájemci mohli dovìdìt informace o historii, kultuøe,
cyklotrasách, památkách a podobnì. Dle místostarostky Marie
Valachové je úèast na podobných
akcích velmi pøínosná a letošní
roèník veletrhu z hlediska zviditelòování mìst Znojemska urèitì
svùj úèel splnil.
XXExpozici navštívilo mnoho významných hostù, ministøi, poslanci,
hejtmané krajù i radní. Jedním ze
sledovaných hostù byl také ministr
práce a sociálních vìcí Zdenìk
Škromach proto, že služby v ces-

tovním ruchu jsou vítaným a dosud
ne zcela využitým zdrojem nových
pracovních míst. Ministr k této
problematice sdìlil: „Cestovní ruch
je oblast, která má pøed sebou
velkou perspektivu. Na rozdíl od
nìkterých jiných oborù zde ještì
zdaleka nejsou vyèerpány všechny
možnosti. Mimoøádnì dùležité je
turistické využití jiných regionù
než pouze Prahy a jejich zviditelnìní v zahranièí, ke kterému právì
veletrh REGIONTOUR významnì
pøispívá. Je tady vidìt obrovské
úsilí našich cestovních agentur
a samozøejmì také krajských
a mìstských úøadù, které na veletržní prezentaci mají hlavní
podíl. Jako ministerstvo práce
a sociálních vìcí urèitì budeme
hledat programy, které by rozvoji
služeb v oblasti cestovního ruchu
pomohly.“
/ham/

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

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

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény
Špièkový materiál, ivotnost a 50 let.
Záruka na práci 10 let.

-

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

Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

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

plastová skla - tvrzená, barvená,
antireflexní a samozabarvovací

Úèetnictví Burešová Vlasta

HOTOVOSTNÍ PÙJÈKY

ŠIROKÝ VÝBÌR
BRÝLOVÝCH OBRUB

nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví
veškeré mzdové agendy
zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období

OBÈANSKÝ UVÌR do 500.000 Kè
PODNIKATELSKÝ PROFI ÚVÌR
DO 1.000.000 Kè - i nulové daòové pøiznání
ÚVÌR PROTI ZÁSTAVÌ
DO 1.500.000 Kè - soukromý sektor

na pøedpis i na zakázku

Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádra ní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

jednak zájem firmy CONTRASTA stavìt v lokalitì starého
sídlištì dva bytové domy a také
problém ruiny, která brání tomu,
aby tam výstavba probíhala.
XXV zápisu ze záøí 2002 se píše
o vyslovení souhlasu mìsta v probíhajícím územním øízení zahájeném pro firmu CONTRASTA zde již výslovnì na základové desce.
V zápisech ze zastupitelstev se
ale o cenì 1 Kè/m2 nikde nepíše.
XXJUDr. Chládková konstatovala, že problém vznikl tím, že
CONTRASTA pøedbìhla èas,
když projektovala a vynakládala
prostøedky bez smluvního podkladu k místu pøedpokládané
výstavby. Napø. smlouva o budoucí
smlouvì kupní nebo alespoò
zámìr prodeje schválený zastupitelstvem mìsta. Starosta mìsta
k tomu dodal, že jednání, která

Lubomír Becha

DIOPTRICKÉ BRÝLE

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU

2002) totiž hovoøí o tom, že
„mìsto vítá zámìr firmy CONTRASTA CONSULTING bytové
výstavby na starém sídlišti a
doporuèuje zastupitelstvu pøevod
pozemku za 1,-Kè/m2 “ (v zápisu
z rady však nejsou uvedena èísla
parcel). K tomu vysvìtlila JUDr.
Chládková: „Protože ale text
zápisu pokraèuje dále tak, že rada
doporuèuje zastupitelstvu schválit
závazek mìsta odstranit èi
dokonèit sousední rozestavìný
objekt, je nepochybné, že doporuèený prodej uvedený v zápisu
rady se netýkal pøedmìtného
pozemku p.è. 1612 se základovou
deskou a že se CONTRASTA
ucházela o pozemek vedlejší.“
XXDruhým písemným materiálem, který k problému existuje,
jsou zápisy ze zastupitelstva
v èervnu 2002, kde se zmiòuje

foto: mape

Obce se snažily proniknout do světa

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

Pohled na základovou desku po odstranìní torza neúspìšné stavby.

KVALITNÍ BRÝLOVÁ SKLA

BRÝLOVÉ DOPLÒKY
pouzdra, lupy, šòùrky a další

Nabízíme výhodné slevy na další (pøíští) zakázky.
TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU.

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x

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

DLOUHODOBÉ SPLÁTKY
ROÈNÍ ÚROK OD 4%

tel./fax: 532 193 153
mobil: 728 541 980, 721 160 799
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Krajské zastupitelstvo podpoří nejen hasiče REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
XPøed nìkolika dny probìhlo 22. území našeho kraje. Jednotky rozhodnì pomùže i schválení v dubnu roku 2004.
zasedání zastupitelstva Jihomo- SDH v našem kraji dostanou pøíspìvku na zpracování územ- XXJiž bez úèasti zastupitelù zvo- Poděkování
ravského kraje. Toto jednání bylo
zatím rozhodnì jedno z nejdelších. Pøispìla k tomu i destrukèní
èinnost nìkterých zastupitelù z øad
KSÈM. Za podpory všech demokratických stran však bylo odsouhlaseno pokraèování jednání od
9.00 hod. do 24.00 hod. tak, aby
byly vyøešeny všechny záležitosti. Nejdùležitìjším bodem bylo
schválení rozpoètu, který na rozdíl od toho státního je vyrovnaný
s pøíjmy i výdaji 2,8 miliardy
korun. Rozdìleno bylo i 242 milionù z 311 milionù Kè, které kraj
již obdržel od státu na oddlužení
nemocnic. Patøièné èástky tak
obdrží nemocnice ve Znojmì i
v Ivanèicích. Finanèní podporu
dostane i øada obèanských sdružení, sportovních spolkù, organizací i obcí. Jako dlouhodobému
èlenu Sboru dobrovolných hasièù
mi udìlalo radost i schválení
dotací na jednotky SDH obcí na

celkem 6 milionù 175 tisíc Kè.
Dotace obdrží celkem 27 obcí
v kraji, z toho 10 ve znojemském
okrese. A tak ve Vedrovicích
obdrží pøíspìvek na opravu
požární nádrže, v Dobšicích na
výstroj a výzbroj, v Uherèicích
na opravu požárních vozidel,
v Blanném a Vémyslicích na nákup požární støíkaèky, v Horních
Dubòanech na výstroj a výzbroj
i na opravu požární zbrojnice,
v Tavíkovicích, Hostìradicích a
Prosimìøicích na opravu požárního vozidla a v Mikulovicích na
poøízení starší mobilní požární
techniky.
XXPo nìkolikaleté snaze starosty
obce Žerotice bylo vyhovìno i
jeho žádosti. Kraj pøevzal do svého majetku komunikaci ŽeroticeŽeletice a zbavil tak obce tohoto
bøemene. Vždy• potøebné investice jsou zde odhadovány na 11,3
milionu Kè. Nìkterým obcím

Zedníci půjdou do školy
XX/Oslavany/ V oslavanské škole v poslední dobì dost èasto kromì
stálého osazenstva najdeme pracovníky rùzných stavebních firem.
Nedávno bylo dokonèeno nové,
moderní sociální zaøízení a již se
chystají další stavební úpravy. Radnice, co by zøizovatel školy, o své
zaøízení dobøe peèuje a snaží se,
aby školní zázemí bylo co nejlepší. Dobré spolupráce mìsta a
školy mimo jiné i po této stránce
si vedení ZŠ nesmírnì cení.
XXTentokrát pùjde o dostavbu šatnového bloku staré budovy vèetnì
vybudování kabinetù v pøízemí
a další poèítaèové uèebny v 1. patøe.
Pøibude spojovací krèek mezi bu-

dovou 1. a 2. stupnì a pøedevším
venkovní školní sportovištì zahrnující malé, víceúèelové i posilovací høištì a bìžecké dráhy.
XXK organizaci prací nám starosta mìsta Vít Aldorf øekl: „Celá
akce by se mìla rozbìhnout v 1.
pololetí letošního roku a podaøilo
se na ni získat finanèní prostøedky
ze státního rozpoètu ÈR. Také
mìsto Oslavany se bude na financování spolupodílet. Stavba probìhne za plného chodu školy, ale
máme pøipravena opatøení, aby
to chod školy nenarušilo. Vìtšina
prací je naplánována na letní
prázdniny. Stavba by mìla být
hotova do jednoho roku.“ /uè/

ních plánù obcí a jejich zmìn.
XXDalším dùležitým bodem byla
i integrace støedních škol na
Hodonínsku. Tento nevyhnutelný
krok se pochopitelnì setkal s nepøíznivou reakcí u nìkterých obèanù. Náléhavost optimalizace si
uvìdomují všichni. Jen si nepøejí,
aby se týkala škol, kde buï sami
pracují, èi kde studují jejich dìti.
Lidsky je to pochopitelné, z ekonomického hlediska by však mohlo dojít i k tomu, že by nebylo na
výplaty uèitelù. O optimalizaci škol
na našem okrese bude jednáno až

Filmaři opět o Muchovi
XXÈeská televize pøipravuje dokumentární poøad o mìstech
Jihomoravského kraje. Jeden díl je zamìøen na život a dílo Alfonse
Muchy, proto pøijede ve dnech 14. - 16. ledna filmový štáb natáèet
také do Moravského Krumlova a Ivanèic. Poøad ponese název „Po
stopách“ a o prùbìhu i èase vysílání budou obèané informováni.

Policie nově na internetu
XXDne 1. ledna 2004 byly oficiálnì spuštìny internetové stránky
Policie Èeské republiky Znojmo
pro veøejnost na nové doménì
„www.policieznojmo.cz“.
XXInternetové stránky jsou tvoøeny s cílem umožnit obèanùm
moderní pøístup k informacím
o policejní práci a kriminalitì
na okresu Znojmo. Hlavní myšlenkou je podpora spolupráce
policie s dobøe informovanými
obèany pøi potírání kriminality.
Úèelem je vytvoøení vždy dosažitelné informaènì-komunikaèní
platformy s dùrazem na situaèní
prevenci. Vedle aktuálních pøípadù
a preventivních doporuèení stránky obsahují také fotografické
dokumenty z akcí, napø. v sekci

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Poøádané akce nebo Policejní
praxe. Jsou zde umís•ovány i grafy
a tabulky o bezpeènostní situaci.
Obèané mají možnost v sekci
Vaše názory prezentovat své poznatky o bezpeènostní situaci
a policejní práci, dotazovat se
k problematice týkající se nìkteré lokality i navrhnout opatøení,
která by vedla ke zlepšení situace.
Tyto zprávy budou pravidelnì analyzovány a poslouží jako jedno
z kritérií pro smìøování policejních aktivit. Svým pøíspìvkem
mùžete také Vy ovlivnit práci
policistù ve svém okolí a dát
podnìt k nejrùznìjším preventivním opatøením. Nejzajímavìjší
pøíspìvky budou na internetových
stránkách zveøejòovány. /ham/

XXvšem pøedstavitelùm mìsta, kteøí svým rozhodnutím o konání
vánoèních bleších trhù nám umožnili prožít pøedvánoèní èas v relativním
klidu. Bez tohoto rozhodnutí bychom nezvládli množství nakupujících a musela bych do mìstského rozpoètu pøispìt znaènou èástkou
v podobì daní.
XXJe opravdu tøeba ocenit, že se náš zadlužený mìstský rozpoèet bez
daní obchodníkù obejde a vystaèí si se smìšnou èástkou za pronájem
tržištì /bývalé námìstí/. Také jsme rádi, že bleší trhy pomáhají státnímu
rozpoètu ,nebo• vìtšina tržeb mizí v èerné díøe šedé ekonomiky.
XXJelikož nám obchodníkùm takto pomáháte již dlouho a pravidelnì,
dovoluji si Vám navrhnout, abyste v tomto duchu pomohli i ostatním
podnikatelùm. Napøíklad místo zavedených firem by mìstské zakázky
mohli vykonávat na èerno pracující Ukrajinci, pokud možno s kradeným
materiálem. S úctou a ironií spokojená podnikatelka Poláchová Kamila.

UŽ SE ZASE BOJÍME !

(Reakce na anonymní leták "Kdo lže, ten ....", který se objevil
v Moravském Krumlovì minulý týden.)
XXV úvodu chci zdùraznit, že neuznávám anonymní kritiku. PROÈ?
Celý svùj život jsem se nebál vyjadøovat své výhrady vùèi politice
KSÈ v éøe totality a èiním tak i dnes, o èemž svìdèily mé pøíspìvky
v obèasníku „U NÁS“ a v posledních letech v „ZRCADLE“. Nade vše
ctím heslo prvního prezidenta TGM „NEBÁT SE A NEKRÁST !“
XXA dostávám se ke zmínìnému anonymu. Vyèítá nìkterým zastupitelùm existenèní obavy z úèasti na odvolacím aktu starosty Pitlacha.
Osobnì, z lidského hlediska, obavy tìchto zastupitelù chápu. Je to dané
tím, že jsem na konci svého produktivního vìku a výši mého dùchodu
už vypoèítává pøíslušný úøad. Tzn., že obavy ohlednì své pøíští existence
nemám. Nicménì, jako obèan a èlen nezávislého uskupení, které
v posledních komunálních volbách získalo druhé místo za KSÈM,
nemohu souhlasit s tìmi zastupiteli z obou nezávislých sdružení, že
neprokázali odvahu prosazovat zásadní body svých volebních programù.
XXI anonymní pisatel má strach se podepsat pod svùj leták. V tom
vidím velké nebezpeèí pro budoucnost nejen našeho mìsta.
XXLeták jsem si pøeèetl, zdùrazòuji, že jsem nebyl veden prohlášením p. starosty, že i anonymní dopisy mohou øešit nìkteré špatnosti.
XXPøiznávám, že s uvedeným letákem souhlasím témìø ve všem.
Nesouhlasím však s tím, že pan B.Pitlach byl jen obstojným hudebníkem. Skuteènost, že byl èlenem hudebního souboru Janáèkova divadla
v Brnì, jeho èinnost uèitele v místní „Lidušce" a oblíbenost u žákù
svìdèí o tom, že jako hudebník mìl vysokou úroveò. I jeho èinnost ve
funkci sbormistra „Pìveckého souboru Karla Nìmeèka“ to potvrzuje.
Tuto úroveò však nemá coby starosta mìsta Moravský Krumlov.
XXVyzývám autora, èi autorku tohoto i minulých letákù, aby pøíštì
pøišel-a za mnou s dalším èlánkem a já jej, s jistými výhradami, klidnì
podepíši, aby mohl vyjít v ZRCADLE (pokud budou na radnici stávající pomìry). Slibuji na svou èest, že se nikdo nedozví jméno pravého
autora. Vaše letáky totiž vyjadøují názory vìtšiny obyvatel našeho
mìsta. Upozoròuji všechny obèany mìsta, že je budu vyzývat, aby
zapomnìli na ztrátu nadìje a uvìdomili si, že jedinì vyšší úèast
v komunálních volbách mùže zmìnit pomìr sil v Zastupitelstvu mìsta
ve prospìch nás všech.
Stanislav Trefil - knihkupec

PODLAHY K+

W H C therm., s.r.o.

VODA • TOPENÍ • PLYN

lených za KSÈM byla provedena
volba pøísedících Krajského soudu
v Brnì. Zabránilo se tak tomu,
aby nedošlo k vážným problémùm
v práci této významné instituce.
Díky tak patøí nejen zastupitelùm
ODS a 4koalice, ale i ÈSSD a
Nestraníkùm pro Moravu za to,
že vydrželi nároèný hlasovací maratón skoro až do pùlnoci. Je tak
zøejmé, že jen dobrá spolupráce
demokratických sil mùže pøispìt
k rozvoji a stabilitì našeho kraje.
Libor Kosour, zastupitel
Jihomoravského kraje za ODS

Provádíte rekonstrukci bytu ?
Stavíte či opravujete dům ?
Budete plynofikovat ?
Nabízíme Vám výhodnou půjčku.
Rádi Vám poradíme
a pomůžeme s Vašimi sny !
Kancelář obchodního ředitele ČMSS
Alena Vítů
v prostorách Knížecího domu
v 1. patře, nám. T.G.M. 40, MK
otevřeno:

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

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

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

AKCE ZIMA - 10% SLEVA

PRODEJ

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

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

9
9
9
9
9
9
9

BRAMBOR

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

PRODEJ A TESTOVÁNÍ
AKUMULÁTORŮ

DOPRAVA V CENĚ

(jsme plátci DPH)

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

Info a objednávky na tel.: 777 070 749
e-mail: m.camp@seznam.cz

Ceny od 730,- Kč

DOMÁCNOST, FIRMY

CENA: 11 Kč

(akumulátor BRIT 45 Ah
- včetně DPH !)

Holoubek
AUTODOPRAVA
1,2 tuny - 12 m3

STĚHOVÁNÍ
723 530 980
546 451 703

Žerotínovo nám. 10,,
664 91 Ivančice,,

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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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Integrovaný systém v dopravě Znojemsku nepomůže
Etický kodex nebo křeslo!?
XXPo prosincovém zasedání zastupitelstva mìsta podlehla zøejmì
øada obèanù pocitu, že setrvání starosty ve funkci by nebylo možné,
kdyby byl pøijat etický kodex zastupitele. Kdepak ty vìci! Zase bychom nemìli než smìrnici, která by nìkteré zastupitele pouze nutila
k pøemýšlení, jak ji obejít. A kvùli tomu by zajisté vznikla pøípravná
komise, vznášely by se pøipomínky, schvalovalo se a zamítalo. Nakonec,
i kdyby se takový dokument (po mìsících jednání) podaøilo vytvoøit
a schválit, nemìl by žádnou právní závaznost. Èlovìku buï slovo morálka
nìco øíká a nebo ne. Pokud ne, tak na tom ani deset kodexù nic nezmìní!
XXCo se køesla týèe, tak pøípad, který notnì pohnul žluèí krumlovské
veøejnosti, byl jen tøešnièkou na dortíku. Jenže ty pøedchozí pøípady se
daøilo vìrným zpracovat podle vzoru zpravodajství soudruhù o Èernobylu: „Nic se vlastnì nestalo! A pokud se stalo, tak už je to v poøádku!
Ostatnì, vždy• je to jenom propaganda nepøátel!“. Autor nìkolikrát
publikované pohádky „Jak kluk k autíèku pøišel“ hned v poèátku jednání
pøiznal chybu, posypal si hlavu popelem a tím, do jisté míry, ztratila
další diskuse o tomto problému na pùvabu. Také pomìr hlasù neskýtal
valnou nadìji na úspìch návrhu jakékoli zmìny. Zvláš•, když u nìkterých opozièníkù nabyly vrchu obavy o existenci. Jsou to vzdìlaní
a inteligentní lidé, kteøí se dokážou pouèit i z cizích zkušeností.
XXNovináøské znalosti problému vedly v posledním èísle ZRCADLA
k závìru, že já „nepøítel“ jsem zachránil starostovi židli. Pravdou je, že
nejsem pøítelem øady praktik užšího ba nejužšího vedení, které na radnici v posledních létech zdomácnìly. Ale že bych zachraòoval nìjaké
rozviklané židle? To mají na starosti dùstojní pokraèovatelé nejpopulárnìjšího stolaøe v èeských dìjinách, jistého Gottwalda. Ptáèek MK

V nouzi poznáš … taxikáře
XXHledat pomoc na Nový rok èasnì ráno asi není to pravé oøechové,
jenže jak už to bývá - neštìstí nechodí po horách, ale po lidech. A
dobu si opravdu nevybírá! Poznali jsme to na vlastní kùži, když jsme
z oslav Silvestra odváželi syna a jeho kamaráda. Po cestì z Rokytné
smìrem na Moravský Krumlov se v jedné zatáèce auto stalo neovladatelným a skonèili jsme v poli. Èást osádky šla zpìt do osady hledat
pomoc. Celá Rokytná až na jednu paní bohužel spala jako zabitá, nikde
nikdo neotevøel. Jediní akèní byli toho rána taxikáøi, kteøí rozváželi
omladinu po bujaré silvestrovské noci domù.
XXTaké do Rokytné jeden zajel. Pod vidinou záchrany jsme jej
okamžitì kontaktovali. Pan Sobotka, mladý taxikáø z Moravského Krumlova, byl ochotný až neuvìøitelnì. Odvezl nás zpìt k místu nehody
a obvolal všechny své kolegy i známé, aby nám zajistil pomoc. Asi po
20 minutách sehnal další auto ze stejné taxislužby s veškerým vybavením na vyproštìní i s nìkolika silnými muži. Potom už pøíbìh nabíral
š•astný konec. Chlapi nás vytáhli zpátky na silnici a jak se zázraènì
objevili, tak zase zmizeli. My jsme po prvním šoku zjistili, že našemu
autu se nic nestalo a odjeli jsme koneènì domù.
XXVelmi rádi bychom podìkovali taxislužbì Roberta Czerneka z Moravského Krumlova, jmenovitì panu Sobotkovi, který - aè mìl sám plné
ruce práce a spoustu zákazníkù v Krumlovì - nelitoval ztraceného
èasu ani penìz a udìlal všechno pro to, navíc absolutnì nezištnì
a samozøejmì, aby pomohl naprosto cizím lidem.
/zm - Miroslav/

XX/Region/ Dne 1. ledna 2004
byl zahájen provoz 1. etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje - IDS JMK.
Pojmem integrovaný dopravní
systém se rozumí takový zpùsob
zajištìní veøejné dopravy v území,
v nìmž jednotlivé druhy dopravy
vzájemnì spolupracují, vytváøejí
tak pøehledný a jednoduchý systém vzájemnì provázaných linek
s jednotným tarifem, pøepravními
podmínkami i pravidelnými intervaly mezi spoji. Mezi hlavní
výhody IDS JMK patøí jednotná
jízdenka - v systému IDS je možno
cestovat všemi tramvajovými,
trolejbusovými, do systému zahrnutými autobusovými linkami
vèetnì osobních a spìšných vlakù
ve všech zaintegrovaných úsecích
tratí Èeských drah. Sjednocené
jízdné znamená, že bude lhostejné,
s kterým dopravcem cestující
pojede, protože vždy zaplatí stejnou cenu. Možnost pøestupù - jízdní øády jsou koordinovány tak, aby
na sebe linky v maximální možné
míøe vzájemnì navazovaly.
XXZákladem sítì je kolejová doprava (pøípadnì trolejbusová).
Na tu navazují autobusové linky,
které obsluhují území bez kolejové dopravy a slouží jako návoz
do pøestupních stanic. Soubìžné
vedení kolejové a autobusové
dopravy je eliminováno. Spoje
jezdí v pravidelných (snadno
zapamatovatelných) intervalech.
Maximální interval je jedna hodina. Dobrá vzájemná návaznost
jednotlivých linek má být samozøejmostí. Vozidla IDS mají pøednost pøed automobily (sa-mostatné jízdní pruhy, pøednost na
køižovatkách). Navíc funguje
spoleèný informaèní systém knižní jízdní øád, informaèní
letáèky, internetové stránky atd.

ilustraèní foto: mape

XXToto jsou pøímo bombastické
informace, i když jejich pravdivost provìøí teprve èas. Škoda, že
v regionu Moravskokrumlovska
jsme svìdky dopravy „postavené
na hlavu“ a pøímo protikladné
k té proklamované v Brnì a okolí
a pøitom také vyprodukované
týmem JM kraje. Jde o každodenní, a už více jak pùlroku trvající chaos, nesystematiènost a nekoordinovanost. Mnoho slov
bylo o tomto problému již napsáno,
ale bezvýslednì. Podle starostù
nìkterých postižených obcí jde
èistì o záležitost kraje, obce nemohou nic dìlat. Kraj má teï ale
asi jiné starosti - spouštìjí integrovaný dopravní systém, pøipravují
se na krajské volby, takže nikomu se už doprava na Znojemsku
zøejmì øešit nechce. Hlavnì, aby
všechno klapalo v Brnì. /ham/

„První vlaštovky“ v Polánce
XXOsadní výbor v Polánce byl
dlouhodobì nespokojen se spoluprací mezi ním a Mìstem MK,
pøedevším z toho dùvodu, že vzájemná komunikace témìø neexistovala a navíc osadní výbor èasto
nedostal na své písemné podnìty
od radnice žádnou odpovìï.
V èervnu loòského roku rozhoøèení
v Polánce došlo tak daleko, že
v písemné zprávì mìstskému
úøadu sdìlili, že pøi souèasném
stavu spolupráce nemá cenu, aby
se osadní výbor vùbec scházel,
protože vlastnì funguje pouze
pro „srandu králíkùm“.
XXZástupci radnice taktéž v èervnu
podnikli do Polánky „výjezdní
zasedání“, aby se trošku obrousily hrany a hledala se spoleèná

schùdnìjší cesta. Pøi té pøíležitosti slíbili øešení nejpalèivìjších
problémù v dohledné dobì. Jeden
ze slibù mluvil o zpevnìní cesty
od prodejny kol smìrem k domu
paní Dobešové do 31. 12. 2003.
Úkol se ve stanoveném termínu
podaøilo splnit, takže blátivé
cesty už jsou odstranìny.
XXTo, co se dosud nepodaøilo a
na co obèané Polánky poukazují
také na jednáních Zastupitelstva
mìsta MK, je osvìtlení ulice
ke høišti. Pùjde totiž o investièní
akci, která musí být zahrnuta do
investièního plánu. Podle vyjádøení TAZS není technicky dost
dobøe možné na ulici rùznì
stavìných domù instalovat pouze
dvì až tøi svítidla.
/ham/

KATALOG FIREM
MORAVSKÝ KRUMLOV A OKOLÍ 2004

VOLNĚ V PRODEJI

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

Připravte se u nás na novou stavební sezónu!
Nabízíme zimní slevy stavebních materiálů.

Koupíte na těchto místech:
• Ivančice
Kulturní a informační centrum
Palackého náměstí 9

•
•
•
•

• Miroslav
Městské kulturní a informační centrum
náměstí Svobody 13

Cement 250 Kč/q při paletovém odběru (pytle 50 kg nebo 25 kg) fóliovaný
Materiály pro suchou výstavbu (profily, sádrokarton, izolace, fólie)
Výběr obkladů, dlažby, spárovací hmoty, lepidla, silikony, stavební chemie
Sanitární technika: umyvadla, klozety, vany, sprchové vany.
Vypracujeme cenovou nabídku materiálu pro Váš stavební záměr.
Nabízíme kvalitní položení obkladů a dlažeb ve Vašich koupelnách.
Doprava štěrků a písků na Vaši stavbu.

• Moravský Krumlov
Městské kulturní středisko
Břízová 254
Městské informační centrum
Smetanova 167

-

,
5
3

• Oslavany
Kulturní a informační středisko
Dělnický dům, Široká 2

IVANČICE, V OLŠÍCH 1
tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560
• PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH
• OBKLADY A DLAŽBA
• PŮDNÍ VESTAVBY
A NADSTAVBY
• SÁDROKARTONOVÉ
KONSTRUKCE
• REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER

černé a hnědé uhlí, brikety, koks Výprodej kachlových kamen:
Nejlepší palivo do krbových kamen:
dřevěné brikety s dobou hoření 2 hodiny, ENBRA 500, 7 kW, PC 28.000 Kč, nově 18.000 Kč
ENBRA 200, 7 kW, PC 22.000 Kč, nově 15.000 Kč
výhřevnost 17 MJ/kg

VÝSTAVBA DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
A BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
ROSICE - KAMÍNKY
MOKRÁ U BRNA
BYTY 1+1, 2+1 A 3+1
TERMÍN DOKONČENÍ
ZÁŘÍ 2004

Bližší informace získáte a případný termín schůzky si dohodnete s paní Kadrnožkovou,
tel.: 515 300 359, mobil: 728 009 030, nebo s paní Krajňákovou, mobil: 603 825 330.
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Posu

te nefunkčnost Městské policie REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

XXMìP Ivanèice - Po shlédnutí
posledního živého vysílání v Regionální televizi za úèasti starosty
mìsta Ivanèic MUDr. Adama a
tajemníka Mgr.Vaøejky, ve kterém
zaznìl anonymní dotaz na starostu
mìsta ohlednì nefunkènosti Mìstské police Ivanèice, jsem se rozhodl reagovat.
XXMìstská policie Ivanèice øeší
dennì jak pøestupky v dopravì,
tak pøestupky v oblasti veøejného
poøádku. Jako napøíklad pøestupky
proti obèanskému soužití, vandalismus, nedovolené zakládání èerných skládek, nedodržování vyhlášek mìsta, pøestupky proti
majetku. V nìkolika pøípadech

zadržela pachatele trestných èinù
a úzce spolupracuje s Policií ÈR.
Nechci uvádìt výèet pøípadù za rok
2003, ale celková zpráva o èinnosti
Mìstské policie, pokud bude umožnìno redakèní radou Ivanèického
zpravodaje, bude zveøejnìna na
jeho stránkách.
XXPro ilustraci uvádím nìkolik
pøípadù: V mìsíci lednu a únoru
2003 vìtší poèet žákù ve vìku 10
až 14 let se bavilo tím, kdo odcizí
více cukrovinek v místním marketu
Discont Plus. Po najmutí hlídací
služby uvedeným marketem zasahovala hlídka Mìstské policie
nìkolikrát dennì. Po provedených
pohovorech s rodièi pøistižených

Mìsto Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11, Zastupitelstvo Mìsta

Vìc: Veøejná výzva obèanùm mìsta Moravský Krumlov
XXZastupitelstvo Mìsta vìdomo si své odpovìdnosti za všestranný
rozvoj mìsta vyzývá obèany k veøejné diskuzi o poslání, náplni a organizaci kulturních aktivit financovaných a podporovaných mìstem.
Námìty zasílejte v písemné podobì na: e-mail: eposta@mkrumlov.cz
nebo Mìstský úøad Moravský Krumlov, kanceláø tajemníka, 672 11
Klášterní nám. 125 nebo faxem na è. 515 300 759.
XXVaše námìty a pøipomínky oèekáváme v termínu do 28. 2. 2004.
Všechny doruèené námìty a pøipomínky budou analyzovány a zapracovány do souhrnného materiálu pro zasedání zastupitelstva mìsta
dne 29. 3. 2004.
XXDìkujeme všem obèanùm za aktivitu a námìty, které budou po
vyhodnocení podkladem programu kulturních akcí Mìsta Moravského Krumlova v roce 2004 zabezpeèovaného prostøednictvím
MìKS, pøíspìvkové organizace.
XXV pøíloze Vám pøedkládáme výhledový plán kulturních programù, akcí v roce 2004, který plánuje poøádat MìKS ve své režii.
V Moravském Krumlovì dne: 17. 12. 2003, Bartolomìj Pitlach
Seznam pøedpokládaných kulturních akcí poøádaných MìKS v roce 2004:
• vystoupení ochotnického souboru - prùbìžnì • vystoupení pìveckého
sboru K. Nìmeèka (novoroèní koncert, kvìten - Rakousko, Znojmo) • programy pro mateøské školy, základní školy, støední školy - v dopoledních
hodinách • pro školy vypisuje literárnì výtvarné soutìže • koncerty Klubu
pøátel hudby (vážná hudba) - 6-7 koncertù za rok • vystoupení profesionálních
souborù - zpìváci, divadla (divadlo Háta Praha, Fleret aj. Šuláková) • zájezdy
do divadla, koncerty, muzikály (Praha, Brno, Tøebíè, Èeský Krumlov) • poznávací zájezdy (Flora Olomouc) • poøádání pøednášek, besed - prostøednictvím
muzea a knihovny • pøehlídka pìveckých sborù (kvìten) • pøehlídka country
skupin Mrazík (listopad) • koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 mìst
(Škampovo kvarteto, Knoblochová - cemballo) • výstavy: v Knížecím domì
(6-7 roènì), na mìstském úøadì - chodba (6 roènì) • pro rok 2004 se zapojilo
MìKS do projektu kraje Vysoèina - koncerty profesionálních hudebníkù
s místními amatéry (kvìten 2004 - P. Malásek a ZUŠ M. Krumlov).

nezletilcù tyto krádeže ustaly. I
když MìP musí øešit další pøípady
v uvedeném marketu, kterých se
dopouští naši dospìlí obèané. Jako
pøíklad uvádím, že byla zadržena
žena ve vìku 79 let, která uschovala do malé kabelky pøes rameno
2 láhve rumu a tyto se snažila
pronést pøes pokladnu. Pøi placení
blokové pokuty bylo zjištìno, že
u sebe mìla vìtší finanèní èástku.
XXDále strážníci zadrželi nezletilce s odcizeným motorovým
vozidlem, které pøedala Policii
ÈR, kde bylo dodateènì zjištìno,
že tito nezletilci páchali další trestnou èinnost na úseku vloupání
do motorových vozidel.
XXVe tøech pøípadech byla provedena strážníky MìP likvidace
založených záhonù s marihuanou,
které si založili drobní pìstitelé
v okolních lesích a kukuøièných
polích. Nikdo z onìch drobných pìstitelù škodu na majetku nenahlásil.
XXV jednom pøípadì byl zadržen
mladík, který distribuoval marihuanu. Tento byl pøedán Policii ÈR.
XXNejvíce pøípadù je však na
úseku poškozování cizí vìci, kdy
pachatelé, vìtšinou se jedná o
nezletilce a mladistvé, nièí veøejnì
prospìšná zaøízení (dopr. znaèky,
veø. osvìtlení, lavièky) i soukromý
majetek. Pro názornost uvádím
pøípad dvacetiletého a šestnáctiletého mladíka, kteøí v silnì podnapilém stavu rozbili okno služebny Mìstské policie a sklenìnou
vitrinu kina Réna. Tito mladíci po
týdnu rozbili okna u rodinného domku. V obou pøípadech byli zadrženi a oznámeni do správního øízení.
XXByl øešen pøípad obèanského
soužití, kdy mladistvý pomazal
svými extrementy vstupní dveøe
do sousedova bytu.
XXV jednom pøípadì byli zadrženy osoby romského pùvodu,
které prodávaly dùvìøivým obèanùm našeho mìsta za nízkou cenu
imitace holicích strojkù bez bøitù.
Nutno uvést, že do zadržení hlídkou MìP jim prodej vzkvétal.

XXV nìkolika pøípadech byli hlídkou zadrženi mladiství, kteøí øídili
os. motorové vozidlo pod vlivem
alkoholu, a následnì pøedáni PÈR.
XXK problematice volnì pobíhajících psù by se mohlo sepsat
nìkolik stran. Tuto skuteènost
mohou potvrdit obèané, kteøí byli
za uvedený pøestupek postiženi.
Jsou i tací obèané, kteøí dokázali
odhodit do kontejneru pìt živých
štìnat ve stáøí asi osm týdnù. Stal
se i pøípad, že zabìhlý pes pøišel
otevøenými dveømi až na služebnu
MìP, kde ulehl u služby konajícího strážníka. Vzhledem k tomu,
že pes byl oznaèen známkou, byl
zjištìn jeho majitel. Tento pes postupoval obdobným zpùsobem i
na jiné služebnì Mìstské policie
v našem kraji.
XXJak jsem výše uvedl, jedná se
pouze o zlomek pøípadù, které
dennì Mìstská policie øeší. Nezmínil jsem se o problematice zakládání èerných skládek v katastrálním
území mìsta Ivanèic a odstavených
vrakù vozidel, kdy tyto pøípady
jsou neustále na poøadu dne.
XXTaktéž dennì upozoròujeme
fyzické i právnické osoby na
zjištìné nedostatky, jako napøíklad
propadené vozovky, kanálové vpustì, zneèištìné vozovky, nefunkèní
veøejné osvìtlení, poškozené dopravní znaèení.
XXNa úseku dopravy je øešeno
dennì nespoèet pøípadù nedovoleného parkování motor. vozidel
na chodnících, na travnatých plochách, v zákazech vyplývajících
z místní úpravy silnièního provozu.
Dennì strážníci vykonávají dohled
na pøechodech pro chodce u ZŠ
T. G. Masaryka Na Brnìnce.
XXNa závìr bych chtìl uvést, že
každý obèan má právo se obrátit
na strážníka o pomoc a strážník je
povinen, v rozsahu svých pravomocí dle zákona, požadovanou
pomoc poskytnout. Nemyslím si,
že všichni obèané Ivanèic vidí
práci Mìstské policie èernì.
Za MP Ivanèice str. Šabata Zdenìk

Jak je to s natáčením v galerii
Slovanská epopej Alfonse Muchy?
XXO natáèení èi fotografování rozhoduje vlastník obrazù Slovanské
epopeje, což je Galerie hlavního mìsta Prahy. To je zakotveno ve smlouvì o zápùjèce, kterou pražská galerie uzavøela s mìstem Moravský
Krumlov. Zájemci o natáèení se tedy domlouvají s galerii v Praze,
která své rozhodnutí posílá rovnou Mìstskému kulturnímu støedisku
M. Krumlov. Z toho snad jednoznaènì plyne, že MìKS a jeho øeditelka
nemají co hatit. MìKS je akorát tím, kdo filmaøùm epopej zpøístupní,
poskytne jim veškeré informace, které požadují (o možnosti využití
techniky v galerii, o památkách, o ubytování, apod.). Nìkteré štáby
navštíví i radnici, pozvou její pøedstavitele, ale to je zcela na jejich vùli.
XXOè šlo pøi natáèení v prosinci 2003? Nìmecká spoleènost na základì povolení z Galerie hl. mìsta Prahy natáèela ve dnech od 4.12.
do 7.12.2003 cca od 8.00 hodin ráno do zhruba 21.00 hod. Jako vždy
zajistilo MìKS pøítomnost pracovnic po celou dobu natáèení. Samotnému natáèení pøedcházelo jednání i o technických vìcech (zapojení
agregátu, jeøáb, možnosti nastìhování do prostor MSE apod.). Režisérka S. Boehme tentokrát natáèela jednotlivé obrazy s živým komentáøem. Nebyla v epopeji poprvé, zhruba pøed rokem zde natáèela
i s paní Geraldinou Muchovou. Druhé „natáèení“, èi správnìji „nahrávání“ se týkalo hudby k tomuto filmu. Byly vybrány skladby
G. Muchové, v provedení Èeského noneta.
XXPro rozhlasové natáèení jsou nutné urèité podmínky, dùležitá je
teplota, která by mìla dosahovat 18°C. Toto v prosinci v prostorách
epopeje nelze splnit, není zde vytápìní. V tu dobu zde byla teplota
kolem 7°C. A jak si návštìvníci našich koncertù všimli, v zimì zde
koncerty nekonáme. Teplota a vlhkost jsou položky, které mají vliv na
ladìní nástrojù, a to je pøi rozhlasovém nahrávání rozhodující. Co je
prospìšné obrazùm, není vždy pøíznivé hudebním nástrojùm. Padly
návrhy konat koncert v kostele, ale i zde je zima, navíc musí být koncert
povolen brnìnskou diecézí. Další náš prostor pro koncerty, Knížecí
dùm, je pro noneto zase malý. Nakonec jsme doporuèili, když už se
technika stejnì musí stìhovat, aby se koncert uskuteènil v novì otevøeném Památníku A. Muchy v Ivanèicích. Pro výbornou akustiku byl
vybrán Besední dùm, kde se koncert uskuteènil ke spokojenosti všech.
XXPøesto se natáèení (ne nahrávání) s nonetem v epopeji uskuteènilo.
Ale jak se vyjádøil pan Jan Nykryn, vedoucí Èeského noneta, dodneška
mu kolegové pøipomínají, jak trpìli. Koncert by v epopeji nehráli,
pokud by se zásadním zpùsobem nevyøešilo vytápìní tak, aby teplota
byla alespoò 18°C. V nízkých teplotách nástroje zkrátka nenaladí.
Takto se k tomu vyjádøil èlovìk nejpovolanìjší.
XXPro informaci všem, kteøí tento èlánek ètou - na podzim zde natáèela pro TV filma Brevis, která pøizvala k natáèení i starostu mìsta
a nìkteré další obèany ohlednì zámku, historie a památek. V tìchto
dnech se bude opìt natáèet poøad o A. Muchovi do cyklu „Po
stopách“, a to TV WALK v koprodukcí s èeskou televizí.
XXNakonec bych si dovolila ocitovat slova A. Muchy: „Úèelem mého
díla nikdy nebylo boøit, ale vždy klást mosty, nebo• nás všechny musí
živit nadìje, že celé lidstvo se sblíží, a to tím snáze, dobøe-li se pozná
navzájem.“
L. Pøikrylová, øeditelka MìKS Moravský Krumlov

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394, tel.: 515 320 718
(areál OSP)
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Kuchyňská linka
TANIA 180 cm
od 7.950 Kč

nerezový drátěný program
kuchyňský set MONIKA od 4.700 Kč
dřezy firem FRANKE a REGINOX
chromové stoly a židle

SL

•
•
•
•

Kuchyňská linka
KARO 180 cm
9.720 Kč

Kuchyňský set
rohová lavice, stůl, dvě židle
od 4.700 Kč

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

až
30%

NEJLEVNĚJŠÍ

SEKTOROVÉ KUCHYNĚ
TÁŇA • ALASKA • KARO
SLEVA NA VYBRANÉ
VYSTAVENÉ
KUCHYŇSKÉ LINKY

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Zeptali jsme se: krumlovského radního Mgr. Karla Vašíčka
Co slíbila v minulých volbách Vaše
strana krumlovským obèanùm?
Máte na mysli zøejmì komunální
volby. Domnívám se, že náš volební program je všeobecnì známý,
protože jsme jej v rámci volební
kampanì dodali do každé krumlovské domácnosti. Byl vytvoøen
na základì našich poznatkù o práci
radnice a životì ve mìstì v pøedcházejícím volebním období a také
na základì našich pøedstav o dalším rozvoji mìsta. Jeho 16 bodù
pokrývá témìø všechny oblasti
života mìsta. Nedá se však øíci,
že všechny mají stejnou závažnost.
Za prioritní jsme považovali a
stále považujeme úkoly spojené
s reformou veøejné správy a všechny body programu, které souvisejí
s bydlením, s tvorbou pracovních
míst, se školstvím a tìlovýchovou, využíváním volného èasu,
zdravotnictvím a sociální oblastí
a vùbec s celkovou vybaveností
mìsta. Ve volebním programu jsme
uvedli, že neslibujeme nemožné
cíle a neslibujeme to, co nelze splnit.
Motto našeho volebního programu
„S lidmi pro lidi, pro krásnìjší
Moravský Krumlov“ myslíme
naprosto vážnì a myslím, že to
tak chápou nejen naši volièi a sympatizanti, ale i volièi stran, se kterými program spoleènì realizujeme - mám na mysli KDU-ÈSL
a ÈSSD, které mají podobné komunální programy. Ani po více
než roce jeho realizace nemáme
dùvod na tom nìco mìnit a od
programu ustupovat. Pokud bych
bral za bernou minci poèet hlasù
odevzdaných naší politické stranì,
pak tento program mezi obèany
získal nejvìtší podporu - a to již
podruhé!
Jak se daøí volební sliby plnit?
Myslím, že se je daøí plnit. Èásteènì jsem to uvedl v odpovìdích
na pøedešlý dotaz. Bylo by to
dlouhé povídání, proto jen nìkolik
zásadních postøehù. Dobøe víte,
že od 1. ledna 2003 je MìÚ v MK
povìøen výkonem veøejné správy
III. stupnì - tedy jsme jakýmsi
malým okresem. Úøad vykonává
asi 80% agendy, kterou v minulosti vykonával OÚ ve Znojmì.
Pøes všechny problémy, a vìtšina
jich nemìla vùbec pùvod na MÚ,
jsme úkoly dobøe splnili. Takto nás
hodnotí odpovìdní pracovníci
MV, jako je ing. Kostruhová.
Jsem rád, že všechny ty katastrofické zvìsti o špatné pøípravì
radnice na závìreènou fázi
reformy se ukázaly nepodložené.

Komu tyto fámy mìly sloužit, na
to si musí obèané odpovìdìt sami
- mìstu to v žádném pøípadu
neprospìlo.
A pak tu máme DPS. Je v provozu, žádné problémy, které by
stály za vážnìjší debatu, zde nejsou, byty jsou obsazeny. Ani se
mi nechce hovoøit o všech tìch
„zaruèenì ovìøených a pravdivých
fámách“, napøíklad o výši nájemného. Bohužel nepomohly ani
informace, které radnice o této záležitosti uveøejòovala ve Zpravodaji. Jediným výsledkem fám bylo,
že mnoho bytù je dnes obsazeno
obèany, kteøí nepocházejí z Krumlova, a pro místní, pro které se
DPS budoval, zde nemají místa.
Nad tím by se mìli dobøe
zamyslet všichni ti, kteøí tak rádi
podobné fámy poslouchají a mnohdy sami napomáhají jejich šíøení.
XXMyslím, že neexistuje ani
jeden ze 16 bodù programu, který
by se v nìjaké míøe nerealizoval
nebo se neuvažovalo o jeho
naplnìní v pøíštích letech. Jen tak
pro zajímavost uvádím, že se
letos zahájí výstavba plaveckého
krytého bazénu, jehož souèástí
budou i další sportovištì. Nelze
jen budovat chodníky, kanalizace
a èistièky, je potøeba pamatovat
i na sportovní vyžití a využívání
volného èasu obyvatel. Jsem rád,
že alespoò v této otázce se všichni zastupitelé víceménì shodují a
výstavbu sportovního centra podporují.
Jaký názor máte na výstavbu
bytù a s tím spojené zadlužování
mìsta?
Všichni asi pozornì sledují výstavbu 54 komunálních bytù na
Sídlišti. Dá se pøedpokládat, že
v dubnu tohoto roku se stavbu
podaøí dokonèit. O osudu výstavby
jednoho až dvou družstevních
domù se stále jedná. Jak už jsem
døíve uvedl, problematiku bydlení
považujeme za jednu z našich
priorit - spolu s problematikou
tvorby pracovních míst. Od toho
se pak mùže odvíjet celková
prosperita mìsta a jeho obèanù.
Ano, mìsto se v souvislosti s jejich výstavbou zadlužilo. Není
však pravda, že je to kritické,
neúnosné zadlužování a myslím,
že tyto peníze jsou rozumnì
investovány pro sociálnì slabší
obèany mìsta, kteøí by jenom obtížnì v souèasnosti hledali øešení
svojí bytové situace. A v tomto
mìstì je velmi dlouhý poøadník
žádostí o komunální byty. Pøi této
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jednání toho èi onoho èlovìka je
správné. Bude to soud, ZM nebo
jen náhodná skupina zastupitelù
v honbì za politickým zviditelòováním a volebními zisky? Zøejmì tady, paní redaktorko, opìt
narážíte na neš•astnou kauzu
ojetého auta a jeho následné zakoupení synem pana starosty.
Pokud má nìkdo podezøení z toho,
že byl spáchán trestný èin, pak a•
v souladu se zákonem podá trestní oznámení. Jiné øešení nevidím.
Kritizovat je velmi snadné, ale
kritik by mìl být alespoò trochu
lepší a odbornì fundovanìjší než
kritizovaný.
Existuje nìjaký návod na øešení
vzájemné nevraživosti a zahájení
konstruktivní, spoleèné a hlavnì
pro mìsto i všechny obèany
prospìšné práce vás všech?
Koalièním zastupitelùm tato situace není lhostejná. A také víme,
že i nìkterým opozièním zastupitelùm. Stejnì jako krize v rodinì,
je i tato situace øešitelná jen tehdy,
když to budou chtít obì strany.
Pokud bude situace zablokovaná,
pak tento stav potrvá až do voleb.
Bude to ke škodì mìsta, jeho
obyvatel a vše s koneènou platností vyøeší až obèané - volièi.
Nevím, zda jsou všichni zastupitelé schopni oprostit se od minulosti a zaèít spolupracovat. Jsem
však pøesvìdèen, že vìtšina by
toho mohla být schopna, a to z obou
táborù. Nebude to jednoduché,
protože nìkteøí v pletichaøení
zašli dosti daleko a vzájemný
respekt a dùvìra se jen ztìží
obnovují. Pro zaèátek by staèil
vzájemný respekt. Máme dokument, na kterém se mùžeme
shodnout. Je to programové prohlášení Rady mìsta, které bylo
schváleno všemi èleny RM zastupujícími všechny politické strany
podílející se na práci ZM. Na nì
by mìl navázat standardnì pøipravený, projednaný a schválený
rozpoèet mìsta pro rok 2004.
Zároveò to chce vystøíhat se
rùzných invektiv, neironizovat,
jednat vìcnì a nìkdy možná zatnout zuby. Souèasnì by se mìly
vìci øešit v pravý èas, na pravém
místì a k tomu kompetentními
lidmi. Do komunální politiky by
se nemìli v žádném pøípadì zatahovat úøedníci radnice, což vždy
destabilizuje práci. Problémy
jsou od toho, aby se øešily a nemìly by se zvelièovat a zneužívat
pro pochybné politické cíle.
Výstupy do tisku by mìly být
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vìcné, bez dosud obvyklých osobních útokù, zkreslování faktù
a podobnì. A samozøejmì více
naslouchat tìm, kteøí nejenom
proklamují práci pro mìsto, ale
také pro mìsto nìco dìlají a eliminovat ty, co jen kritizují, bourají,
neumìjí tvoøivì pracovat. Možná
by zklidnìní situace napomohla
i vìtší úèast obèanù na jednání
ZM, a to ze všech politických
a volebních stran. Pokud ovšem
nìkteøí zastupitelé tuto situaci
nezneužijí k pøedvádìní se pøed
obèany.
Nìkolikrát
jste
kritizoval
ZRCADLO v tom smìru, že je
protiradnièní, pøípadnì že „štve“
obèany. Jaké máte pro tato
tvrzení argumenty?
Paní redaktorko, sama dobøe
znáte mùj názor na øešení problémù. Nikdy jsem se s ním netajil. Problémy se mají øešit k tomu
kompetentními lidmi, v pravý èas
a na pravém místì. Nemyslím si,
že je rozumné, aby si problémy
zastupitelé sdìlovali prostøednictvím tisku, rozhlasu nebo televize. Tím vùbec nechci snižovat
význam sdìlovacích prostøedkù
a vás novináøù a zpravodajù. Vždy
si rád se zájmem pøeètu noviny.
Chápu i komerèní stránku novinaøiny, která vás nutí k tomu, aby
noviny obsahovaly jistý náboj
senzace. Nejspíš mi dáte radu,
abych Zrcadlo neèetl, když k nìmu
mám výhrady. Výhrady k nìmu
nemám v tom smyslu, jak byla
položena otázka. Jen mì mrzí, že
redakce, pøestože je si velmi
dobøe vìdoma souèasné politické
situace v Krumlovì, o èemž
svìdèí nìkteré položené otázky,
vìdomì nebo nevìdomì problém
vlastnì ještì prohlubuje. Myslím,
že není dost možné na jedné stranì
se mì ptát na názor, jak øešit problém a na druhé stranì se nìjak
podílet na jeho prohlubování.
Co pøejete mìstu Moravský
Krumlov i všem jeho obèanùm
do nadcházejícího roku?
Všem obèanùm pøeji pøedevším
hodnì zdraví. To je nejdùležitìjší,
co každý z nás k životu potøebuje.
Dále všem pøeji mnoho štìstí,
rodinného klidu a pohody.
Samotnému mìstu pak pøeji, aby se
radnici podaøilo rozbìhnout všechny plánované investièní akce a pøipravit vše potøebné na zahájení
generální rekonstrukce vnitøního
mìsta v rámci projektu Dyje
v roce 2005. Dìkuji za rozhovor
Dr. Hana Mühlhauserová
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se k podobným hrátkám podvolili a ještì je bez uzardìní maskovali závojem morálky. Aby
nedošlo k omylu - vùbec si
nemyslím, že v této vìci sehráli
aktivní roli všichni opozièní zastupitelé.
Co podle Vás bylo cílem této hry
na „palácový pøevrat“?
Víte, já celou záležitost beru jako
další pokus dodateènì zmìnit
výsledky posledních komunálních voleb k obrazu jisté èásti
opozièních zastupitelù. A podotýkám, že ne všech. První pokus se
odehrál hned po volbách, kdy
nìkteøí novì zvolení opozièní
zastupitelé pøemlouvali nìkteré
koalièní zastupitele bez politické
pøíslušnosti, aby se s nimi spojili.
Nìkdy se jednalo až o nevybíravý
nátlak. Myslím, že k takovému
poèínání obèané mìsta a souèasnì
volièi nikomu nedali povìøení.
Pøed ustavujícím zasedáním ZM
probìhlo v hotelu Epopej jednání
pøedstavitelù všech politických a
volebních stran. Vzešly z nìj jisté
závìry a ujednání. Koalice je pak
na ZM do puntíku dodržela a opozice minimálnì jednou porušila.
Závìr si o tom musíte udìlat sama.
Moravský Krumlov je v okolí
vnímán jako mìsto, kde si mnoho zastupitelù a radních hraje
na velkou politiku a tím vznikají
neustálé boje. V èem vidíte hlavní
pøíèiny tohoto nelichotivého stavu?
Paní redaktorko, myslím, že jste
si svojí otázkou souèasnì èásteènì odpovìdìla. Problém je ale
mnohem složitìjší a nedá se
vysvìtlit jen hrou na vysokou
politiku. Promítají se sem povahové rysy a ambice zastupitelù.
V nìkterých pøípadech sehrává
roli averze mezi zastupiteli. Tu
sice rychle zaènete vnímat, ale
tìžko ji nìkdy vysvìtlíte, protože
mohla vzniknout i pøed mnoha
lety. Je to velmi citlivá záležitost
a myslím, že je na každém zastupiteli, aby sám posoudil, zda se
na vytváøení této nedobré situace
nìjak podílí.
Vysoká politika? Pokud si chce
nìkdo v komunální politice hrát
na vysokého politika, pak se nemá
vùbec nechat do zastupitelstva
zvolit. Proè nekandiduje do zastupitelstva kraje nebo rovnou do PÈR?
Myslíte si, že èlovìk má za každou cenu hájit své stranické èi
koalièní kolegy, i když se pøesvìdèí, že jejich jednání není správné?
Ne, to si skuteènì nemyslím.
Otázkou ale je, kdo rozhodne, že

3. díl
tajenky
Tílko

Nejjedn.
alkan

•

pøíležitosti bych chtìl uvést ještì
jednu dùležitou okolnost. V souèasné dobì krajem letí rùzné
nepøíjemné zvìsti o financování
nemocnic a šíøí se dohady o síti
škol. Souvisí to s klesajícím
poètem obyvatel a stárnutím populace. Myslíme si, že právì
bytová výstavba by èásteènì mohla tyto negativní trendy zmírnit.
V pøedvánoèní krizové situaci na
radnici se spekulovalo o tom, že
byste mohl vystøídat starostu
právì Vy. Mìly tyto dohady reálný základ?
Paní redaktorko, Vaše otázka mì
pobavila. Ale teï vážnì. Jste na
špatné adrese, tu otázku musíte
položit úplnì jiné osobì, pøípadnì
osobám. Doufám, že o tom pøípadu
také nìco víte, tak Vám nemusím
povídat, že moje malièkost byla
zcela mimo tuto naprosto nepodaøenou hru nìkterých opozièních zastupitelù. Zdùrazòuji, že
dìlení na opozièní a koalièní zastupitele na naší radnici není
vynálezem KSÈM, ani KDUÈSL a ÈSSD. Takto se sami
vydìlili a s tím pak souvisí celá
øada jevù v práci zastupitelstva.
Samozøejmì, že jsme se o jejich
poèínání dovìdìli a podnikli jisté
kroky, které by jim znemožnili
destabilizovat radnici. Mnozí z nich
si snad dodnes neuvìdomují, jak
závažné dopady jejich poèínání
mohlo mít na život ve mìstì.
Kauza s prodejem aut je pouze
zástupný problém. Byla jste pøítomna jednání ZM a jistì jste
zaznamenala nìkteré zvláštní
momenty jednání. Napøíklad až
podezøelou ochotu nepostoupit
tuto kauzu øádnému prošetøení
obìma výborùm, pøedevším kontrolnímu. Bylo paradoxní, že to
nakonec musela prosadit koalice
a ti, co tento bod do programu navrhli, byli nejdøíve zásadnì proti.
A pøitom i sám starosta trval
na øádném prošetøení a vùbec
na tom nic nemìní skuteènost, že
v této kauze veøejnì pøiznal jisté
pochybení. Staèí se podívat
na zápis z jednání ZM.
Takže ještì jednou k Vaší otázce.
Moje odpovìï je, že tyto dohady
nemìly reálný základ. A pokud
by s tím snad nìkdo operoval,
pak bez mého vìdomí a souhlasu.
Nedìlám žádné politické kotrmelce podle momentálního rozložení
politických sil na radnici nebo
ve státì. Bohužel oportunismus
a egoismus opìt slavily úspìch.
S tím se ale musí vyrovnat ti, kteøí

Èeský
spisovatel

PRO VOLN› »AS

Víte, že ...

Lésbos, Øecko - Tøetí nejvìtší ostrov v Egejském moøi.
Narodila se na nìm Sapfó, nejvìtší antická øecká (1. díl
tajenky). Její vášnivá poezie se zdá být adresovaná
jejím ženským ctitelkám, které ji na Lésbu obklopovaly, byla patrnì inspirací ke vzniku výrazu lesbický.
Ostrov je hornatý, na svazích rostou (2. díl tajenky)
a pøi pobøeží jsou píseèné pláže. Na západním pobøeží
Lésbu je (3. díl tajenky), který vznikl pøi sopeèném
výbuchu, kdy jehliènany a sekvoje pohøbil sopeèný popel.

InformaËnÌ servis

Andělské muzicírování
foto: ZŠ Olbramovice
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Kulturní a informační centrum Ivančice

XXTak se jmenoval vánoèní koncert, který pøipravili žáci ZŠ v Olbramovicích. A skuteènì to bylo andìlské zpívání. Úèinkující zpìváèci
a hráèi na klávesy, kytary a flétny byli obleèeni do andìlských hávù,
dokonce i s tøpytivými hvìzdami a køídly. Všichni to byli žáci soukromé
hudební školy YAMAHA pod vedením paní uèitelky Lenky Bognerové.
I ona byla velkým bílým andìlem a zazpívala si krásný duet. Celý koncert
byl doprovázen dìjem zachycujícím dobu adventní. Povídání koled,
zvykù s rozdáváním dárkù. To si pøipravili žáci 8. roèníku s paní
uèitelkou Kolajovou, která celý vánoèní dìj provázela slovem a vystupovala jako babièka s vnouèaty.
XXDopolední program byl urèený žákùm školy, odpolední veøejnosti.
Do posledního místeèka zaplnìný místní kostel, dojaté tváøe lidí, záøivé oèi
dìtí svìdèily o tom, že se program líbil. Lenka Bognerová, Jana Kolajová

Vánoční výstavka
XXVe dnech 17. – 18. 12. probìhla na ZŠ v Olbramovicích vánoèní
výstavka prací dìtí a uèitelù. K shlédnutí i k prodeji byly vánoèní svícny,
upoutávky, prostírání, cukroví, ozdoby, vazby, keramika aj. Návštìvníky
vítal osvícený chodník ke škole, vánoèní stromek a pak už dárky, které
netrpìlivì dìti pøipravovaly pro sváteèní pohodu. Chtìli bychom
podìkovat všem obèanùm, kteøí nás navštívili v hojném poètu a pøispìli
nemalými finanèními èástkami. Tento obnos bude využit ve prospìch
dìtí. Pøejeme všem v novém roce 2004 hodnì štìstí a zdraví.
Kolektiv pracovníkù I. stupnì ZŠ Olbramovice

Dva v jednom
Slogan nyní èasto používaný v reklamì na prací prášky ... V našem
pøípadì se jedná o dva úspìšné koncerty v jednom dni 4. ledna 2004.
Nejdøíve v 15.00 hodin v ivanèickém kostele, dobrovolné vstupné vìnujeme na opravu varhan. Chrámová loï plná vdìèných posluchaèù
a štìdrých dárcù pøíspìvkù na varhany, už je mìsto nìkolik let bez jejich
dùstojné hudby. Tedy i my jen za doprovodu elektronických varhánkù
J. Špiøíka zpíváme nìkteré koledy od A. Tuèapského, Steckra,
Žarošickou mši pastýøskou v poslední úpravì prof. Zdenka Zouhara
z Brna. Gruberovu „Tichou noc“ upravil pro ètyøi hlasy náš kolega Ing.
Blahoš Bílek. U dirigentského pultu též vystøídal pí. uè. Hrbáèkovou.
Také Mgr. Jan Horký dirigoval koledy a jeho dìti muzicírovaly, líbily
se. Bylo to milé spestøení.
XXUtržilo se pøes tøi tisíce korun, zùstaly hned v kostele. Po bouølivém
potlesku a chvilce odpoèinku, jedeme na 18.00 hodinu s celým programem do Zbraslavi, také do kostela. Pøekvapila nás spousta snìhu,
u nás sucho, málem se prášilo. Sníh do Ivanèic pøinesli až Tøi králové.
Dostalo se nám vøelého uvítání, neutuchajícího potlesku a ještì vøelejšího rozlouèení. Museli jsme slíbit, že opìt z jara pøijedeme s velikonoèním koncertem. Zpívali jsme u nich v kulturním domì na oslavì
svátku matek v kvìtnu 2002. Mnohokrát nás od té doby zvali, tedy
jsme se domluvili, že zvládneme v jednom dni oba koncerty. Tìžko se
zpìváci amatéøi uvolòují od rodin èi ze zamìstnání, proto naše koncerty
jsou pøevážnì v nedìli. Zaèínáme už devátý rok naší sestavy, asi pùlka
sboru odešla, nové èleny tìžko získáváme, je nás vìtšina døíve narozených a mládí má víc zájem o modernu, kdežto u nás se zpívá pøevážnì
klasika. První léta vedl sbor p.uè. Kouøil, pak zùstalo všechno na pí.
Hrbáèkové, až nyní má vydatnou pomoc ve výše jmenovaných
mužích. To pro informaci nezasvìcených.
XXZazpíváme též na vernisáži výstavy akademického malíøe profesora
Jiøího Dvoøáka, který byl otcem naší umìlecké vedoucí Hedy
Hrbáèkové. Bude to v pondìlí 19. ledna v 17.00 hodin ve výstavní síni
domu Alfonse Muchy. Zveme tímto zájemce, výstava potrvá mìsíc.
Jinak se budeme dále scházet na pravidelných zkouškách v budovì
ZVŠ - dvorním traktu každou støedu v 18.00 hodin. Pøivítáme každého
zájemce o sborové zpívání, nebo•: „Zpìv nás èiní lepšími". „Zlé slovo,
které chceš vyslovit, neøekneš, když zaèneš zpívat…“
Kronikáøka sboru Marie Antlová

Stovka seniorů u počítače
XXZaèátkem ledna se v Oslavanech rozbìhnou poèítaèové kurzy
pro seniory a ostatní veøejnost, o nìž je v širokém okolí tak obrovský
zájem, se kterým nepoèítali ani nejvìtší optimisté. V této chvíli je totiž
pøihlášeno na 100 zájemcù z Oslavan, ale napøíklad i z Ivanèic, Øíèan
a Rosic. Proto již nyní pøed zahájením uvažují organizátoøi o dalším
pokraèování v dubnu, kdy by se mohli školit obyvatelé bez ohledu
na vìk i bydlištì. Vedení základní školy pøipravuje na tuto pøednáškovou
èinnost akreditaci pøes ministerstvo školství, což v podstatì pøedstavuje
urèitou garanci a schválení akce státní institucí. Všichni dosud pøihlášení jsou rozdìleni do pìti skupin a ty se budou scházet tøikrát týdnì
po dobu zhruba dvou mìsícù. Obrovský dík a uznání patøí lektorùm,
kteøí si celou akci vzali na svá bedra, jelikož to nebude nic jednoduchého. Velmi pozitivní je také pøístup Základní školy Oslavany,
protože ta poskytuje svoji poèítaèovou uèebnu.
/ham/

• 19.1. - 10.2. - výstava - Jiøí Dvoøák. Krajina Ivanèic na obrazech akademického malíøe a pedagoga. Památník Alfonse Muchy, vstupné: 10 Kè.
• 24.1. - Excalibur - muzikál, Divadlo Ta Fantastika, Praha, odjezd
v 8.30 hod. od Besedního domu. Cena (vstupenka + doprava) 765 Kè.
• 24.1. - Talisman - komedie, Divadlo na Vinohradech, Praha, odjezd
v 8.30 hod. od Besedního domu. Cena (vstupenka + doprava) 490,
460, 420, 370, 330 Kè.
• 30.1. ve 20.00 hod. - Ples mìsta Ivanèic. Besední dùm. K tanci
a poslechu hraje populární skupina SAGITTA. Slavnostní pøedtanèení, Irský step, Španìlský tanec. Vstupné 140 Kè.
• Pøipravujeme: • 20.2 . v 8.30 a 10.30 hod. - Jackie and The Giant
- anglické pøedstavení pro 3. - 6. roèník ZŠ, kino Réna, úèinkuje The
Bear Education Theatre, vstupné: 40 Kè. • 21.2. v 19.00 hod. - Jiøí
Suchý a Hot And Sweet Orchestra - koncert, kino Réna. Vstupné:
260 Kè. Pøedprodej od 19.1. v KIC Ivanèice.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
• stø 21.1. ve 20.00

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 24.1. - Myslivecký ples - hraje The Box.
• Pøipravujeme: • 6.2. - Ples mateøských škol, školního klubu
a družiny - hraje Duo HV Band.

MATRIX REVOLUTIONS
Sci-fi thriller USA

• so 24.1. ve 20.00
MASTER & COMMANDER:
ne 25.1. v 17.00 a 20.00 ODVRÁCENÁ STRANA SVÌTA
Historický film USA, SRN
• stø 28.1. ve 20.00

TAJEMNÁ ØEKA
Krimi film USA
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• stø 21.1. ve 20.00

KRUH
Thriller USA, titulky

• ne 25.1. v 17.00

DOBA LEDOVÁ
Film USA, titulky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• leden - Historie Slovanské epopeje v MK, výstava - Mìstský úøad
v Moravském Krumlovì, 1. patro.
• leden - Historie a souèasnost zámku v Moravském Krumlovì výstava, Galerie Knížecí dùm, potrvá do 25.2.
• 22.1. - Lednová pohádka - pro MŠ + 1. a 2. tø. ZŠ, kinosál MK,
zaèátek: 8.15 a 9.30 hodin, vstupné: 30 Kè.
• Pøipravujeme: • 18.2. - Franz Lehár: Zemì úsmìvù - opereta,
zájezd do Janáèkova divadla Brno, pøihlášky na MìKS do 20. ledna.
23.2. - Koncert - Fleret s Jarmilou Šulákovou. Kinosál MK, pøedprodej vstupenek na IC a MìKS od 20. ledna 2004.

515 322 618

• stø 28.1. ve 20.00

NUDA V BRNÌ
Komedie ÈR
________________________________________________

KINO OSLAVANY
• ne 25.1. v 18.00

546 423 018

NEPRÙSTØELNÝ MNICH
Dobrodružný film USA, titulky

• so 31.1. v 18.00

TAJEMNÁ ØEKA
Film USA, titulky
_______________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav

MORAVSKOKRUMLOVSKÁ HISTORICKÁ
SPOLEČNOST VÁS ZVE NA VÝSTAVU

• 23.1. - Skøivánek - velké finále pìvecké soutìže pro dìti v DDM.
• 25.1. - Maškarní karneval pro dìti - poøádá DDM a MKIC v kulturním domì v Miroslavi.
• 31.1. ve 20.00 hod. - Obèanský ples, v KD, hraje skupina Dreams.

HISTORIE A SOUČASNOST ZÁMKU
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• každou støedu od 18.00 - 20.00 hod - Bøišní tanec - na DDM.
Tanec je urèen pro všechny ženy, nezáleží na vìku, kondici ani
postavì. Je jedineèným nástrojem pro formování ženského tìla. Je to
spojení pohybu a relaxace, fyzická i duševní terapie pro moderní ženu.
Cena: 50 Kè za dvouhodinovku. Na všechny se tìší Soòa Soukupová.
• 23.1. - 24.1. - Pirátská noc na Domeèku - tentokrát nás èeká noc
plná pirátù, ukradených pokladù a dobrodružství. Vstupné pro èleny
DDM 30 Kè, pro neèleny 40 Kè.
• 29.1. - Vlasta kopla Vlastu aneb Dívèí válka v Èechách - nejen
pouèný, ale i zábavný výlet do èeských dìjin pro diváky bez rozdílu vìku.
V brnìnském divadle Radost, odjezd v 18.00 hod. od DDM. Vstupné: dìti
140 Kè, dospìlí 170 Kè. Závazné pøihlašujte do 19.1. na DDM.
• Pøipravujeme: • 14.2. od 9.30 hod. - Co je to fundraising?
Semináø pro zástupce neziskových organizací a ostatní zájemce o tom,
jak kvalitnì napsat a správnì realizovat projekt a kde vyhledávat
granty, na DDM, poplatek 200 Kè. • 15.2. - Pirátský maškarní
karneval - na malé i velké èeká odpoledne plné hudby, tance, soutìží
a dobrodružství mezi krvelaènými hrdloøezy.
• Ve 2. pololetí školního roku 2003/4 se mùžete nahlásit do tìchto
kroužkù: Babka koøenáøka, Barvínek, Deskové a karetní hry,
Divadelní kroužek, Keramika pro dìti i dospìlé, Letem umìleckým
svìtem, Modelky, Papíroví modeláøi, Receptík, Šlápota, Sebeobrana,
Basic aerobic, Junior aerobic.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• celý mìsíc - Ekookénko DDM - ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci - Klubové diskotéky pro náctileté, zaèátek v 17.00
hod. Klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 22.1. - Dámský klub na téma: Jak si vytvoøit slavnostní make-up.
Jednoduché triky "jak na to". Zaèátek v 18.00 hod. v DDM ; poplatek:
èlenové klubu 35 Kè, neèlenové 55 Kè.
• 24.1. - Lyžování v rakouských Alpách: Semmring, odjezd v 5.00
hod. od DDM, poplatek: dìti mladší 5 let 450 Kè, dìti 5 - 15 let 850
Kè, ostatní 1250 Kè.
• 24.1. - Turnaj ve florbale pro dìti a mládež, zaèátek v 9.00 hod.
v Orlovnì, poplatek: 30 Kè, s sebou: florbalové hokejky, pití, sportovní
obuv a obleèení.
• 29.1. - Malování na sklo, zaèátek v 17.00 hod. v DDM poplatek:
70 Kè, s sebou: sklenice, láhve.
• 30.1. - Bájeèný svìt z tìstovin - pøijïte si vytvoøit rùzné kvìtinky,
zvíøátka, nebo ozdoby z tìstovin. Zaèátek v 10.00 hod. poplatek: 25 Kè.
• 30.1. - My se vody nebojíme aneb vodní ráj v Hrotovicích. Plavání
pro dìti i maminky s dìtmi, kteøí mají rádi vodu. Odjezd v 10.15 hod.
od DDM, poplatek: 90 Kè, s sebou: svaèinu, plavky, ruèník.

Poradna pro rozvoj osobnosti
(DÁMSKÝ KLUB, PORADNA PRO ROZVOJ OSOBNOSTI, GEMINI CENTRUM, kosmetické STUDIO VIZÁŽ - Široká 1, Ivanèice, budova EKOTEXU)

• Pletená móda paní Fuchsové. Spoleèenské šaty, kabáty, svetry. 1. patro,
Poradna pro rozvoj osobnosti. Po telefonické domluvì. Tel.: 777 888 041.
• 27.1. - Výklad tarotu a ètení z logru, pí Kvapilová. Ve Studiu vizáž,
tel.: 737 252 459.
• 29. - 30.1. - Rodinné konstelace. Pod vedením paní Jemelíkové.
Odstraòování tìžkostí partnerských, rodièovských, zamìstnaneckých,
finanèních, zdravotních. Inf. 737 252 459.
• 29.1. v 18.00 hod. - Colon-hydro-terapie. Beseda s paní Kazdovou
moderní o metodì proèiš•ování støev jako dùležité prevenci pøed
závažnými nemocemi. V 1.patøe, vstupné 30 Kè. Tel: 777 888 041.
• 30.1. - Pulsová diagnostika - Marcela Špavorová. Inf.: 777 888 041.

která se koná od 14. ledna do 25. února 2004
v galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově.
SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU MK SRDEČNĚ ZVE NA

XXXIX. STUDENTSKÝ PLES
GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV
pátek 30. ledna 2004 - hotel EPOPEJ Moravský Krumlov
zahájení v 19.45 hodin, k tanci a poslechu hrají:
RAFFAEL, NAŠKRK a HOTELOVÁ DISKOTÉKA

DDM MORAVSKÝ KRUMLOV POŘÁDÁ
KAŽDOU STŘEDU OD 18.00 - 20.00 HODIN

BŘIŠNÍ TANEC
Tanec je určen pro všechny ženy, nezáleží na věku, kondici
ani postavě. Spojte pohyb a relaxaci. Cena: 50 Kč
za dvouhodinovku. Na všechny se těší Soňa Soukupová.

V čekárně zdravotního střediska v Miroslavi na Kostelní ulici
je až do konce února ke shlédnutí prodejní výstava fotografií

FOTOGRAFIE „ROČNÍ OBDOBÍ“
PhDr. Lii RYŠAVÉ

Rybničtí rozdávali potěšení
XXVe vánoèním èase „putoval po kraji“ kostelní sbor z Rybníkù
s Vánoèním pøíbìhem. Bìhem své pouti navštívil nìkolik obcí a institucí, kde svým vystoupením rozdával pohodu i radost. Jedno zastavení
pøipadlo také na atrium krumlovské radnice. Koledníci zde navodili
pøíjemnou vánoèní atmosféru. Aèkoli posluchaèi nebyli pøedem sezváni
a tak øíkajíc hromadnì naèasováni, na všechny náhodné pøíchozí
po vstupu na radnici dýchlo pøíjemné kouzlo Vánoc a rádi se alespoò
na okamžik zastavili. Veliké podìkování si kromì dìtí zaslouží také
paní Lenka Ficová a Zdena Turková.
/uè/

Sídliště s novou tváří
Správa majetku MK pøedložila veøejnosti k pøipomínkování návrh
obnovy èásti sídlištì zpracovaný ing. Yvonou Lacinovou. Tato studie
obsahuje inventarizaci souèasného stavu døevin a keøù, jejich zdravotního stavu a perspektivy s návrhem na odstranìní nevhodných jedincù,
údržbu zanedbaných a dosazení nových, pro tuto lokalitu vhodných.
Dále øeší otázku terénních úprav svahu ulice Znojemská, omezení ploch
urèených k sušení prádla, rozšíøení parkoviš•, doplnìní chodníkù
a umístìní centrálního dìtského høištì v návaznosti na likvidaci stávajících pískoviš•, o kterých bylo rozhodnuto v orgánech mìsta z dùvodu
platné legislativy a zpøísnìných hygienických pøedpisù provozování
tìchto zaøízení.
XXVzhledem k tomu, že se jedná o vytvoøení koncepce týkající se
více èi ménì názoru každého jednotlivce na životní prostøedí a vybavení sídlištì, vyzývá SMM obèany k otevøené veøejné diskusi k tomuto
zámìru. Oèekáváme od Vás konkrétní názory a pøipomínky, které
budou po projednání v orgánech mìsta zahrnuty do provádìcí projektové
dokumentace. Své námìty, pøipomínky nebo názory mùžou obèané doruèit písemnì do kanceláøe Mìstského kulturního støediska, Bøízová
264, Mor. Krumlov, nebo pøímo Správì majetku mìsta Moravský
Krumlov, Zámecká 17, Mor. Krumlov v termínu do 5. února 2004.
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Vánoční la ka
XXPøedvánoèní aktivita na SOŠ,
SOU, OU v Moravském Krumlovì vyvrcholila již 3. roèníkem
Vánoèní la•ky - soutìží ve skoku
vysokém. Závody se uskuteènily
ve školní tìlocviènì 18. prosince
2003. Poøadatelem byl agilní školní sportovní klub. K slavnostní
pøedvánoèní atmosféøe pøispìlo
i vystoupení roztleskávaèek
ze Zbraslavi u Brna a dìvèat
z kroužku aerobiku z poøadatelské
školy. Závodu se zúèastnilo 60
soutìžících, reprezentujících základní a støední školy z okolí M.
Krumlova. Úctyhodný výkon pøedvedl host - juniorský reprezentant
- Denis Ceniga (r. 1986) z AC
MK, když na stojanech zùstala
la•ka ve výšce 200 cm.
Výsledky: ŽÁCI: 1. Radim Chvátal, ZŠ Miroslav - 153 cm, 2.
Rudolf Sièák, ZŠ Miroslav - 150
cm, 3. Jiøí Adámek, ZŠ Ivanèická
MK - 150 cm. ŽÁKYNÌ: 1. Jana
Opálková, ZŠ Miroslav - 130 cm,
2. Lenka Èechová, ZŠ Klášterní
MK - 128 cm, 3. Lucie Oralová,
SOŠ MK - 125 cm. DOROSTENKY: 1. Veronika Nesnídalová, Gymnázium MK - 136 cm,
2. Michaela Brzobohatá, Gymnázium MK - 136 cm, 3. Hana Šacherová, SOŠ MK - 136 cm.
DOROSTENCI: 1. Jan Žárovský,
SOŠ MK - 174 cm, 2. Zdenìk
Mühlhauser, Gymnázium MK 171 cm, 3. Martin Zettík, SOŠ
MK - 168 cm. PØÍCHOZÍ: Denis
Ceniga, AC MK - 195 cm.
XXVítìzové jednotlivých kategorií obdrželi pod vánoèní stromeèek poháry a hodnotné ceny.
Poøadatelé dìkují všem firmám,
které se podílely na cenách pro
závodníky - Drogerie Šedrla,
Cyklo Novotný, A+V autobazar
Ivanèice.
M.Š.

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
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnikatelské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
životní pojištìní, komplexní
autopojištìní, pojištìní nemovitostí, komplexní poradenská
èinnost v oboru finanènictví.
Kanceláø: Široká 1, Ivanèice,
tel.: 604 781 404, 736 771 504.
•• Èeská obchodní spoleènost
rozšiøuje své pùsobení. Hledá
spolehlivé muže a ženy. Pøíjem
15 - 40.000 Kè/mìs. Nutné
osobní jednání. Info na tel.:
777 560 425.
•• 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.

foto: archiv školy

Nejlepší dorostenci „Vánoèní la•ky“

Nohejbalisté zahájili sezónu
XXUž tradiènì patøí zaèátek roku
v Moravském Krumlovì nohejbalovému turnaji, který se v tìlocviènì Zemìdìlského uèilištì 10.
ledna 2004 uskuteènil již po páté.
XXDevìt trojic si to rozdalo systémem „každý s každým“ a ve finále se støetla trojice „Pozdní sbìr“
ze Znojma s domácími hráèi
„Makalu“. Z vítìzství se nakonec
radovali hráèi Znojma: Petr
Veselý, Jan Straka a Tomáš Svítil.
Domácí borci hráli ve složení:
Pavel Jiøikovský, Vlastimil Štoraè
a Roman Veselý. Tøetí skonèili
„Øízci“ z Velkých Pavlovic. Nejlepším univerzálem se stal Jan Stra-

ka, nahrávaèem Martin Vejvalka
a smeèaøem Petr Veselý spolu
s Pavlem Jiøikovským. Cenu sympatie pøevzal František Bubniak
z Modøic. V odpoledních hodinách byly vítìzùm pøedány ceny
za pøítomnosti starosty mìsta
Bartolomìje Pitlacha.
XXPoøadatelé dìkují sponzorùm
za dary, které vìnovali na tento
turnaj. Rovnìž dìkují sportovcùm
za úèast v turnaji a již dnes se tìší
na 1. roèník turnaje „O pohár
starosty mìsta Moravského Krumlova“, který se uskuteèní na
pøelomu mìsíce bøezna a dubna
2004.
Antonín Veselý

Máte po Vánocích kilo navíc?
XXV èase povánoèním se mnoho
našich souputníkù prohlíží v zrcadlech, ohlíží se po svých postavách, narychlo se shání po osobní
váze, kde chybí, nahradí ji i zaprášená decimálka. Jen v Bohuticích
je tomu jinak. Chcete recept na to,
jak? Pøed zmínìnými svátky se
parta nadšencù sejde, kde jinde,
než v rehabilitaèním centru u Žákù
a domluví si jiný postup. Mezi svátky uspoøádá turnaj v nohejbalu.
Že se toto stalo tradicí, o tom svìdèí
již ètvrtý podnik tohoto druhu, který
letos pøipadl na sobotu 27. 12. 2003.

XXOd osmé hodiny ranní se místní sokolovna hemžila poøadateli,
sportovci, diváky, i obslužným
personálem starajícím se o obèerstvení, bez nìhož nelze podávat
odpovídající výkony. Po prezentaci a rozlosování pøihlášených
tøíèlenných družstev byl turnaj
v devìt hodin odstartován. Slabší
výkony nemohly pøedèit ty silnìjší, nebo• tento turnaj nemá
slabých úèastníkù, vesmìs se
jedná o ostøílené kozáky, kteøí
v této sokolovnì nejen vyrùstali
z plenek, ale zde i absolvovali

Více tělocviku pro tře áky
XXPoèínaje školním rokem 2004/2005 bude na ZŠ Ivanèická
v Moravském Krumlovì otevøena tøída s rozšíøeným vyuèováním
tìlesné výchovy. Od 1. záøí 2004 bude tato tøída otevøena ve 3. roèníku.
Co vedlo vedení školy k tomuto kroku ? „V souèasné dobì výraznì klesá
pohybová aktivita našich dìtí, stávají se pasivními konzumenty poèítaèové éry !“ vysvìtluje k zámìru øeditel školy Mgr. Boøivoj Ziegler.
Cílem je soustøedit v jedné škole talenty a budoucí reprezentanty našeho
regionu a zabezpeèit pomocí kvalifikovaných trenérù jejich sportovní
rùst. Nejbližší podobné tøídy najdeme ve Znojmì a v Brnì.
XX„Moravskokrumlovský region je oblast, kde jsou tyto aktivity
výraznì nedostateèné. Na ZŠ Ivanèická jsou kvalitní podmínky pro
zabezpeèení tìchto aktivit vytvoøeny. Nabídnout mùžeme kvalitní
pedagogické a trenérské vedení, technické zabezpeèení, které nemá
v nejbližším okolí srovnání - dvì tìlocvièny, jedna gymnastická, druhá
na sportovní hry a venkovní høištì s bìžeckou dráhou. Pravidelnì se
zapojujeme do soutìží a turnajù poøádaných AŠSK, sportovními oddíly
a organizacemi, jezdíme na zimní a letní soustøedìní.“ doplòuje øeditel.
XXŠkola podporuje možnost rozvíjení sportovních dovedností
ve svých sportech v odpoledním programu. V pøípadì dosahování
kvalitních výkonù na krajské a republikové úrovni upraví studium
podle individuálního vzdìlávací plánu. Také dìti zamìøené na stejné
nebo podobné zájmové aktivity mohou studovat spoleènì.
XXTýdenní hodinová dotace povinné tìlesné výchovy od 3. roèníku
- 3 hodiny, od 6. roèníku - 5 hodin se týká tìchto sportovních odvìtví:
sportovní gymnastika, kopaná, košíková, tenis. V pøípadì zájmu kontaktujte kanceláø ZŠ Ivanèická (každý pracovní den od 7.00 do 14.00 hod.)
osobnì, nebo na tel.: 515 322 442-3 do 29. února 2004. Na Vámi udanou
adresu Vám bude zaslána oficiální pozvánka k talentovým zkouškám,
které se uskuteèní v dubnu 2004.
/abé/
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mnoho cvièebních hodin. O to
více vynikali výkony pøespolních
úèastníkù, které, jak se domácí
borci mylnì domnívali, neoslnilo
ani nové osvìtlení sokolovny.
XXPo sedmi a pùl hodinách strhující podívané zaznìl poslední
regulérní hvizd rozhodèího. Bylo
dohráno, nezbývalo již nic jiného,
než dopoèítat výsledky a vyhlásit
vítìze a celkové poøadí, z nichž
vyjímáme: na 1. místì se umístil
Gympl Team ve složení Máca,
Pejchal, Beneš; 2. místo Rozeta
Team: Bloudíèek K. ml., Nedoma
M., Tauwinkel P., aby na bednu
dosáhl jako tøetí 3EM Team:
Bartoš, Urban a Vìchet M. Vítìz
pøevzal Putovní pohár a vybojoval si tím právo, jako první si
vybrat z cen od sponzorù, kterým
poøadatelé tímto dìkují. A že
bylo cen dost, naprázdno nevyšli
ani poslední, 13tý Whisky Team,
kterým paradoxnì byl pøidìlen
také Putovní pohár útìchy, a
onen paradox se týkal jeho zvìtšeného obsahu. A že poháry jsou
duté pro to, aby byly naplnìny
k pøípitku, toto podcenìní soupeøù pøišlo zmínìný team trošku
dráže, než vítìze.
XXZávìrem nemùžeme zapomenout ani na ty, kteøí se starali o pøísun kalorií a iontových nápojù,
jako jsou Hostan a pøíbuzné tekutiny. Bez rozlišování zásluh a poètu
rozdaných porcí, podìkování
patøí všem, kteøí se na poøádání
tohoto turnaje podíleli. Vždy•
v jiných obcích se nedokáží sejít
ani na pivo. Ale jedna rada na
závìr pro ty, kteøí v Bohuticích
nebyli. Kdo neví, jak chutná
Footguláš, nebo co je to Šotkovo
maso, a• si již dnes rezervuje svùj
volný èas povánoèní na pøíští nohejbalový turnaj v Bohuticích. PePo
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Veronika Svobodová, tel.: 777 769 814. Sazba, grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer, tel.: 608 252 541. Osvit
a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných
èlánkù. Náklad 12.100 kusù, Èíslo 02/2004 vyjde 30. ledna 2004, uzávìrka: 27. ledna 2004. Registrace MK ÈR E 13423. Výtisk zdarma.

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.
•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osobních a nákladních vozidel.
Ivanèice - Ivacar (u autobazaru). Tel.: 737 713 696.

Koupím
•• byt 3+1 nebo 2+1 v MK.
Platba v hotovosti. Pouze ihned
volný k nastìhování. Tel.. 603
841 167, 515 323 912.
•• doklady CZ, Jawa CZ 125
kývaèka. Tel.: 728 337 745.
•• Moped Stadion -S-11, Pionýr 550, Jawa 250-350 pérák, Velorex a jiné. Vše i nekompl. i poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti, dobovou
liter., fota a rùzné staré rekl. cedule. Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• frézu PF 62. Tel.: 515 323
098, veèer.
•• elekt. vláèek velikost HO vè.
pøísluš. Tøebíè. Tel.: 737 477 358.
•• poškozené nebo nefunkèní
hodiny pendlovky, tøeba jen strojek. Tøebíè. Tel.: 737 477 358.

Prodám
•• RD 2+1 se dvorkem, nové plyn.
vytápìní a soc. zaøízení, v klidné
èásti Ivanèic v blízkosti námìstí.
Tel.: 606 474 653.
•• øad. domek v Jezeøanech-Maršovicích, 400 tis. Tel: 721 818 706.
•• Renault Megane 1,9DT, r.v.
97, stø. metalíza, el. okna, centr.
zamykání na DO, imob. šibr,
170.000 km, orig. rádio na DO,
dobrý stav, 1. majitel, nutno vidìt. Tel.: 737 473 437.
•• VW Brouk, pojízdný, vè. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk a klíèe od zapalování. Cena:
(vèetnì TP r.v. 1955) 40.000 Kè.
Jen sms na tel.: 608 252 541.
•• Š 706 MTS 24 R - Mates, cena
dohodou. Tel.: 732 380 351.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler,
2 svìtlomety (el. ovl.), ventil.
chlazení, cena dohodou. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• komplet. hlavu na Ladu
2105. Tel.: 736 289 282.
•• TP na Avii 21,1 - Izoterm s
chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• 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.
•• komplet. funkèní motor +
pøevodovka (5ti rychlostní) na
Avii 21,31, cena 20.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• Liaz 110 valník, v dobrém
stavu. Tel.: 604 913 092.
•• traktor Zetor Super 50. Tel.:
776 147 557.
•• 3 ks zimních pneu Sava Eskymo
na Felicii vè. diskù, 1.000 Kè /ks.
Možná sleva. Tel.: 732 146 070.
•• kola na Š 1203 185-15; kotel
døevoplyn, 32kW; pilové kotouèe 55cm; latì na plot impreg-

nace proti hnilobì; štìnì pes
vlèí špic støíbrný; èerpadlo
vstøik zetor. Tel.: 721 557 918.
•• stø. pøepravní box, objem cca
400 l, bez zamykání - nutno
opravit, cena 1.500 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• stø. nosiè na Favorit nebo
Felicii, 600 Kè. Tel.: 515 323 399.
•• pou•ové atrakce: velký øetíz.
kolotoè, dìtskou manéž, houpaèku a støelnici. Tel.: 604 913 092.
•• nové stav. vysouv. kozy 4ks;
stroj na výr. tvárnic 45x30x23cm;
novou stav. míchaèku 100 l, 380V,
vykl. na obì strany; 8m2 èerný
kabøinec 20x10cm; kulatou peèící
troubu, novou; nevybal. radiátor
Korado 1100 m. Tel.: 737 884 165.
•• polyetylen. trubky 2 ks, d. 6 m,
prùm. 150 mm. Vhodné na
odpady, 600 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• zárubnì 80 L 60 L a P, cena
200 Kè/ks. Tel.: 723 544 019.
•• dveøe plné bílé, levé š.70cm,
nepoužité, cena 600 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• balk. dveøe se zárubní a žaluz.,
zdvojené. Tel.: 604 710 758.
•• 2ks popelnic st. zachovalé, 450
Kè/ks; beton. roury, prùm. 50, d.
1m, 200 Kè/ks. Tel.: 732 380 351.
•• dvoupatrové postele, zachovalé, levnì. Tel.: 515 323 486.
•• židle zahr., bílé, døevìné,
køeslový typ, vhodné na balkón.
Tel.: 604 710 758.
•• kachlová kamna v dobrém
stavu. Tel.: 776 855 306.
•• plyn. pøímotop (Wafky) typu
karma i s pøíslušenstvím, použ.
pouze 4 mìs., výkon 3,0 kW. PC
6.000 Kè, nyní 3.000 Kè, k
odbìru ihned. Tel.: 728 376 462.
•• elektrický sporák, plnì funkèní. Cena 1 500 Kè, rychlé jednání sleva. Tel.: 776 675 324.
•• zachovalou lednièku Calex
225.1. Tel.: 515 323 399.
•• lednièku Calex 225 s mrazákem 20 l, funkèní, pìkná. Tel.:
604 710 758.
•• pult. mrazák Liebherr 200 l, st.
2 r., málo využitý, PC 11.900 Kè,
nyní 8.900 Kè. Tel.: 604 710 758.
•• novou nepoužitou aut. praèku
Indesit, 1000 otáèek, PC 12.500
Kè, v záruce, cena dohodou. Tel.:
602 951 707.
•• mini tatramatku 246 na ND,
cena 100 Kè. Tel.: 728 264 272.
•• el. bojler, typ LO 936 na 120 l,
700 Kè. Tel.: 606 109 325.
•• vysavaè Vorwerk Kobold 130,
nový, nepoužitý. PC 27.000 Kè,
nyní 20.000 Kè. Tel.: 776 147 557.
•• procesor Intel P2 350 MHz,
cena 450 Kè. Tel.: 515 324 441.
•• kytar. efekt Boost driver M1,
600 Kè, kyt. ef. Flanging chorus
C1, 600 Kè. Tel.: 724 157 030.
•• vìž Panasonic ak 48, super
stav, rod. dùvody, cena 8.000
Kè. Tel.: 608 509 176.
•• epilátor Braun silk - epil duo,
málo použ., cena 700 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• autosifon, 1 litr, oplet. nerez drátem, 450 Kè. Tel.: 604 710 758.
•• lehký stolní stav na tkaní, š. výr.
až 60 cm, nìmecký, èes. návod,
cena 600 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• bøezová koš•ata, cep, vál
kovový se sedaèkou k Teøe nebo
Vari, vyøezávanou pošt. schránku, velikonoèní hrkaè jako
trakaø. Tel.: 515 336 601.
•• lustr talíø tøíhranný ovál, 200
Kè. Tel.: 604 710 758.
•• cvièební stroj Stepper, málo
používaný, PC 4.500, nyní 2 .500
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• brusle pánské, vel. 42 (8),
barva èerno-støíbrná, jako nové.
Tel.: 515 323 399.
•• brusle chlapecké a dívèí, vel.
19, 3, 4, 6, 7, cena od 100 - 400
/pár, dohoda možná. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• lyžaøské boty vel. 18, 19, 21,
3, 4, 7, 8, cena od 200 - 800
Kè/pár, dohoda možná. Tel.: 606
581 533 po 18. 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 sjezd. zn. Rossignol, váz.
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salomon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia, 195cm, vše bez holí, 600 - 800
Kè/pár. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• koèárek Inglesina, po 1 dítìti, 4-

komb., nafuk. kola, taška, nastav.
rukoje•, sv. modrý, PC 12.000 Kè,
nyní 5.000 Kè. Tel.: 604 942 632.
•• luxus. 3-dílnou soupr. prádla
zn. H+M, žlutá, stø. vel., pružná,
PC 800 Kè, nyní 300 Kè, nevh.
dar. Tel.: 737 407 461.
•• tìhotenská šatovka a kalhoty
do pasu (možno polohovat), šedé,
vel. 38-40, pìkné, cena 200 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• kožíšek krátký, svìtlý støíhaný
beránek, vel. 48, 500 Kè, dvì
kožeš. soupr. èepici a límec,
bílohnìdá opozeta 300 Kè, bílá
liška 400 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• dìtský fusak, hnìdý, pravý
beránek, cena 500 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• èivavu, pes, 5 let, èerný s pálením, výška 23cm, váha 2,5 kg,
dlouhosrstý, cena 1.500 Kè. Sleva možná. Tel.: 608 874 038.
•• zakrslé králíèky - beránky.
Ivanèice. Tel.: 723 166 155.
•• zakrslé králíèky. Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.
•• prasata o váze 110-130kg, cena 30Kè/1kg živé váhy. Prase je
možno zabít i pùlit, cena za pùlku
je 40Kè/kg. Tel.: 737 702 854.
•• Daruji do dobrých rukou štìnì, stáøí 3 mìs., doroste asi do stø.
vel. H.Kounice. Tel.: 721 542 631.

Rùzné
•• Hledám pronájem obch.
prostor v centru Ivanèic. Tel.:
732 235 6 93.
•• Hledáme pronájem bytu 1+1
nebo 2+1 nejlépe v Ivanèicích.
Tel.: 728 652 848, 728 012 534.
•• Pronajmu DB 3+1 v Sobotovicích, 15 km od Brna. Sklep, balkon, prádelna. Od ledna. Tel.: 732
410 141, 515 323 825 po 20. hod.
•• Pronajmu byt 2+1 na sídlišti
v MK v pøízemí, volný od konce
února. Tel.: 737 252 864.
•• èásteèný inv. dùchodce, 50 let,
hledá pøítelkyni pøimìø. vìku,
okolí Ivanèic. Tel.: 605 570 368.
•• 35/180 hledá hodného ne
lakomého muže, který by byl
ochoten za obèasné erot. schùzky vypomoci. Tel.: 602 576 964.
•• 46/178 hledá hodnou, solventní ženu k obèas. erot. schùzkám,
která je ochotná patøiènì ocenit
výkon. Tel.: 606 731 990.
•• 30 letý muž z Ivanèic hledá k seznámení štíh., hodnou, hezkou dívku z Ivanèic nebo blíz. okolí. Svátek sv. Valentýna se blíží a nemám
ho s kým strávit. Tel.: 608 157 175.
•• Muž stø. let, vyšší postavy,
rozv., s vyøešenou minulostí a 1
závazkem, hledá láskyplnou ženu, 33 - 39 let, nekuøaèku. Ivanèicko. SMS na tel.: 608 957 971.
•• Hledám motorizov. muže kolem 60 let. Zahrádka, cestování,
tanec, rodina. Tel.: 604 262 026.

Práce - zamìstnání

•• Pøijmeme spolehlivé pracovníky - telefonisty, zprostøedkovatele, obch. zástupce, nabízíme
zázemí spoleènosti, zaškolení.
Tel.: 605 254 556.
•• Hledám 2 telefonisty/ky.
Tel.: 606 323 365.
•• Hledám zednické práce, jsem
z Moravy. Tel.: 736 131 333.
•• Hledám jakoukoli práci,
pom. práce, brigádu a pod., v
okolí Znojma. Spìchá, tìžká
fin. tíseò. Tel.: 736 215 390.
•• Dynamická èeská spoleènost
pøijme spolupracovníky na HP
nebo VP. Nutné výbìr. øízení.
Tel.: 607 667 915.
•• Z dùvodu rozvoje evropské
akciové spoleènosti se nabízí
šance lidem, kteøí mají zájem
o pracovní možnosti ve Vašem
regionu. Tel.: 608 853 206.
• Firma zabývající se výstavbou
a bezpeènostními systémy rozšiøuje svoji pùsobnost a hledá
obchodní zástupce pro pøímý
prodej a propagaci svých produktù. Zajímavé ohodnocení.
Zájemci volejte 724 246 387
• 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@fermatmachinery.com.

