
XXV polovinì ledna probìhla
v prostorách galerie Knížecí dùm
vernisáž k výstavì o historii a
souèasnosti zámku v Moravském
Krumlovì. Expozice zahrnuje
cenné historické dokumenty ma-
pující výstavbu zámku, nìkteré
dobové pøedmìty, šlechtické rodo-
kmeny a mnoho obrazového mate-
riálu spojeného s celým objektem
i pøilehlým parkem. Na slavnostní
zahájení byla pozvána øada ce-
lebrit, vèetnì senátora Dr. Vla-
dimíra Železného.
XXTen se tehdy omluvil, ale
zhruba o dva týdny pozdìji do Mo-
ravského Krumlova pøijel a jeho
první kroky míøily právì na vý-
stavu. Prùvodcovské role v galerii
se ujala ing. Daniela Kudrová,
která tuto nelehkou úlohu zvládla
velice dobøe. Senátor Železný je
velkým znalcem historie a umìní,
což pøi výkladu projevoval mnoha
fundovanými otázkami.  Závìrem
expozici zhodnotil slovy: „Vý-
stava je velice inspirativní a je 
z ní cítit pocit profesionální práce
a velkého smutku nad tím, co padá.
O to vìtšího smutku, o co vìtší
dílo se jedná. Já v této stavbì vidím
mimoøádné bohatství. Vždy•
kolik takových nádherných rene-
sanèních staveb u nás je?“
XXPo prohlídce pozvala místo-
starostka Marie Valachová sená-
tora a pøítomné radní na posezení
v zasedací místnosti radnice. Zde
si témìø dvì hodiny povídali
pøedevším o problémech Morav-
skokrumlovska. Na øadu pøišla

problematika nezamìstnanosti,
vstupu do EU, vylidòování Zno-
jemska, školství a samozøejmì
i zámku. Senátor zde vyjádøil
názor, že pokud by se jeho cena
dostala na únosných 8-10 milionù,
jednalo by se tak o symbolickou
èástku, za kterou by mohl zámek
koupit stát a tím pøevzít za pa-
mátku odpovìdnost. Dr. Železný
nad zámkem projevoval takové
nadšení, že nemohl nepøijít dotaz,
zda-li ho nechce koupit on sám.
To sice velmi vlídnì, ale bohužel

dost dùraznì odmítl. Na všeteèné
otázky o jeho kandidatuøe do
evropského parlamentu reagoval
vyhýbavì s tím, „že se má zkusit
všechno“ a s vysvìtlením, že pro
nezávislého kandidáta bez pod-
pory velké politické strany není
pøijetí pøíliš pravdìpodobné.
XXJediným nedostatkem celé akce
byla nepochopitelnì malá úèast
radních, nebo• nebývá obvyklé,
že si kterýkoli politik na obèany
malého mìsteèka udìlá tolik èasu.
Pøesto mìla neformální beseda

pro Moravský Krumlov jedno
obrovské pozitivum. I když ne-
pøinesla žádné konkrétní výsledky
a už vùbec ne sliby èi finance,
radní povzbuzeni impulsy svého
senátora najednou zapomnìli na
vzájemnou nevraživost, politické
tahanice i osoèování a ti, kteøí spolu
normálnì témìø nemluví, se
najednou domlouvali na tom, jak
spoleènì „vyrazí do Bruselu“
žádat o finance. Kéž by jim to vy-
drželo a umìli se na všem dohodnout
-  nejdøíve doma a èesky!       /ham/

XXPoslední lednové pondìlí
zaznamenal Moravský Krumlov
na svém území nadmìrný výskyt
politických osobností, nebo• kro-
mì senátora Vladimíra Železného
sem zavítal i poslanec Parlamentu
ÈR a pøedseda KDU - ÈSL ing.
Miroslav Kalousek.
XXLidovecká delegace pøijela
v rámci svého poslaneckého dne
obhlédnout, co se v Krumlovì dìje,
krátce navštívila i zdejší støední
školy, o jejichž existenci se v sou-
èasných dnech na kraji nìkolikrát
jednalo. Samozøejmì, že probìhla
také schùzka s vedením radnice,
kde se hovoøilo o mnoha palèivých
otázkách MK a také o souèasném
postavení starosty v èele radnice.
XXNa krátké tiskové besedì se

na pana poslance sesypalo mnoho
dotazù, ovšem èas, jež této èásti
návštìvy vyhradil, byl tak nedo-
stateèný, že se na mnohá témata
vùbec nedostalo. Pøesto se nám po-
daøilo na nìkolik otázek odpovìdi
získat a pøinášíme je v rubrice
„Zeptali jsme se“ na stranì 6.
XXTakzvaný nedostatek èasu byl
všemi pøítomnými nemilosrdnì
kritizován, jakož i pouze deseti-
minutová návštìva škol, které
chtìly panu poslanci objasnit
oprávnìnost a nezbytnost svého
dalšího fungování v MK. (?!)
XXTo, že kontrolní výbor MìÚ
MK chce starostu B. Pitlacha vy-
zvat k odstoupení z jeho funkce,
je v Krumlovì více než známo.
Pøesto stranický kolega Kalousek

starostu v setrvání na tomto postu
morálnì podpoøil, takže koneèné
rozhodnutí snad pøipadne zdejšímu
zastupitelstvu v pondìlí 2. února.

Koho z obèanù zajímá, jak tato
kauza dopadne, nezbývá, než aby
se veøejného jednání zastupitelstva
zúèastnil osobnì.                 /ham/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
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

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ    OOOOKKKKNNNNAAAA

DDoovvoolleennáá  pprroo  ddvvěě  oossoobbyy  zzaa  2255..000000

SLEVY
AŽ  30% !
SLEVY
AŽ  30% !

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 30. ledna 2004 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

SOUTĚŽ

Vladimír Železný krumlovský zámek nekoupí

Senátor Železný ve spoleènosti místostarostky Valachové a Ing. arch. Kudrové, jedné z organizátorù výstavy.  foto: ham

Kalousek podpořil starostu

Ing. Miroslav Kalousek pøi návštìvì Moravského Krumlova            foto: ham

KATALOG FIREM
Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:

• Ivančice
KIC
Palackého náměstí 9

• Miroslav
MěKS
náměstí Svobody 13

• Moravský Krumlov
MěKS
Břízová 254
Informační centrum
Smetanova 167

• Oslavany 
KIS
Dělnický dům, Široká 2 35,-

P¯ÌötÏ  p¯Ìloha
SSTTAAVVBBAA
BBYYDDLLEENNÍÍ

Ivančice                                                        Moravský Krumlov
Oslavanská 27                                         obch. dům Jednota
tel./fax: 546 452 232                                             tel.: 515 324 587

SEKTOROVÝ
NÁBYTEK 
Lze sestavit:
•  obývací stěny
•  dětské pokoje
•  ložnice
•  pracovny
•  jídelny
•  předsíňové stěny

Velký výběr předsíňových stěn

NNOOVVÉÉ  ŘŘAADDYY::
COLIAS

VANESSA
PROGRESS

Mít svého učitele
XXV úterý navštívil naši zemi Bill Gates. Média této události vìnovala
znaènou pozornost. Aby ne, jedná se bezesporu o èlovìka, který svojí
èinností ovlivnil (a ještì jistì ovlivní) naše životy. Aniž bychom si to
uvìdomovali, jeho práce mìní zpùsob našeho života, a• už uživateli
PC jsme, èi nikoli. Když se ovšem podívám, v jakých souvislostech se
o tomto muži hovoøí, mám pocit, že to je hlavnì jeho bohatství, které
vìtšinu lidí zajímá. A tak se z médií dozvídáme, co všechno bychom si
za peníze Billa Gatese poøídili a kolik let bychom museli mi „obyèejní“
lidé pracovat, abychom dosáhli také takového majetku. A tak se sám
sebe ptám, proè je to pro nás tak dùležité. Proè nás víc zajímají peníze
tohoto pána, než to, jaký vliv má jeho konání na naše životy, myšlení
a zpùsob života. Vysvìtlení asi bude právì ve stylu našeho života. Vše
se dnes pøece pøepoèítává na peníze.
XXOkolí, vaši sousedé i pøátelé vás posuzují podle toho, jak jste
úspìšní, což se rovná pøedevším tomu, kolik umíte vydìlat penìz.
Morálka a etika pomalu, ale jistì, ustupuje do pozadí pod tlakem na je-
dince vydìlávat (a také utrácet) stále víc. Spoleènost a stát po vás
nechce, aby jste pøemýšleli, ale vydìlávali a platili. Dìti ve škole se
pomalu, ale jistì, kastují na dìti rodièù úspìšných (více vydìlávají-
cích) a tìch ménì úspìšných (tìch, kteøí tolik penìz vydìlat neumìjí,
anebo nechtìjí). Doba nás tak postupnì, aniž bychom si to kolikrát
uvìdomili, pøemìní na vydìlávaèe penìz. 
XXKdyž jsem byl malý kluk, bydlel v našem domì jistý starý pán,
profesor Šebela. On i jeho paní byli uèitelé a pøedevším velmi vzdìlaní
lidé. Kdykoli jsem chtìl, zazvonil jsem u dveøí a témìø vždy byl
pozván k tìmto dobrosrdeèným lidem. Profesor Šebela mi vyprávìl
a trpìlivì odpovídal na všechny otázky, které si jen dìtská fantazie
dokázala vymyslet. Rozmlouvali jsme spolu celé hodiny. Mìl jsem
pocit, vlastnì ho mám dodnes, že to byl èlovìk, který vìdìl úplnì vše.
Cítil jsem k nìmu posvátnou úctu a dnes vím, že to byl mùj velký uèitel,
který ovlivnil celý mùj život. Tehdy to pro mne byla duševní strava,
která mi staèila k životu a slovo peníze mì nìjak netrápilo a už
vùbec nezajímalo. Kéž by všechny dìti mìly tolik štìstí a na jejich
otázky mohl odpovídat moudrý a trpìlivý uèitel, který se ani
slùvkem dìtem nezmíní, že k životu lidé potøebují i peníze. A až
budou dospìlé,  vzpomenou si na starého moudrého pána, který jim
vyprávìl a ony naslouchaly s otevøenou pusou a budou vìdìt, že
jsou i jiné krásy, než peníze.                                                 PaŠa



XXV sobotu 12. ledna se sešli
komunisté celého Znojemska
na své okresní konferenci. Její cíle
nastínil pøedseda M. Vlašín: „Je
to konference bilanèní, která se
musí provádìt po dvou letech, a
také volební. Pøíští rok nás èekají
krajské volby a volby do evropského
parlamentu, proto bylo tøeba vytýèit
stranické cíle a postupy k volební
kampani a zvolit své zástupce.“
XXV úvodní hodnotící zprávì se
pøedseda dotkl mnoha témat a ná-
mìtù od kritiky hospodáøské situa-
ce a reformy veøejných financí až
po otázky zdravotnictví, školství
apod. Mimo jiné ve zprávì uvedl:
„Nesystémový balast je ostudou
vlády sociální demokracie. Jde o
výsledky z pøedchozích let budo-
vání mafiánského kapitalismu.
Politika naší strany neobsahuje jen
kritiku pomìrù, ale jsme schopni
navrhnout i systémová øešení.“
XXNa jeho kritická slova navá-
zal pøedseda ÚV KSÈM Dr. M.
Grebeníèek: „Vláda chce šetøit
na chudých a pøitom vysílá své
vojáky do drahých mezinárodních
agresorských misí.“ Pro øešení
hospodáøského chaosu již tradiè-
nì vyzýval k nezbytnosti zaèít
znovu s plánováním národního
hospodáøství: „Nepochybnì by
pomohlo zužitkovat zkušenosti

z nejvyspìlejších státù svìta, na-
pøíklad USA nebo Francie,“ øekl.
XXVolební povinnosti delegátù
spoèívaly zejména ve volbì špièek
OV KSÈM, kandidátù do kraj-
ských voleb, do evropského parla-
mentu a dalších. Zajímalo nás,
proè chtìjí komunisté své zástup-
ce v evropském parlamentu, když
nepodporovali vstup ÈR do EU.
M. Vlašín vysvìtlil: „My jsme ne-
byli proti vstupu, ale nesouhlasili
jsme se špatnými podmínkami,
které vláda vyjednala. Je nutno si
ale uvìdomit, že jaká bude EU
a evropská ústava, takový bude další
vývoj v ÈR. KSÈM má šanci být
jednou z nejsilnìjších politických
stran v spektru levice, proto tam
také chceme mít své zástupce.“
Pøi této pøíležitosti potvrdil slova
Dr. Grebeníèka o „raketoplánu
míøícího do Evropy“ v podobì
pøijaté kandidatury prvním našim
kosmonautem Vl. Remkem.
XXVystoupení nìkolika delegátù
a hostù se povìtšinì zamìøila
na hodnocení a obhajobu vlastní
práce, pøièemž obèas zaznìla také
slova kritiky. Za nejvìtší nedosta-
tek a handicap KSÈM jako celku
bylo oznaèeno stárnutí aktivních
èlenù. Vždy• prùmìrný vìk komu-
nistù je 66 let. Ani pøedání èlen-
ského prùkazu dvìma dìvèatùm

z rukou M. Grebeníèka nemùže
na tomto faktu nic zmìnit. O
mladých a práci pro mladé se zde
hojnì diskutovalo, proto jsme se
zeptali krumlovského zastupitele
M. Vlašína, co chtìjí komunisté
udìlat pro mladé lidi konkrétnì
na Krumlovsku. „Pomoci mla-
dým lidem je velmi složité a bylo
by nezodpovìdné toho moc slibo-

vat. Vyžaduje to systémové zmìny,
tedy legislativní kroky, v oblasti
sociálních zákonù. Dnešní ekono-
mická situace není jednoduchá,
ale nemùžeme se donekoneèna
vymlouvat, že nejsou peníze.
Konkrétnì v MK pro mladé není
velká možnost, ale napøíklad
stavba bytovky a to, že budou mít
kde bydlet, je dùležité.“       /ham/
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nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám,
které mají zájem o kosmetiku.

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

Chcete to s námi pouze zkusit?
Staèí zavolat - naše asistentka Vám zašle

nezávaznì katalog a podrobnìjší informace.
Volejte: 607 693 024 nebo 607 693 024

AVON COSMETICS

PPŮŮJJČČKKYY  -  ÚÚVVĚĚRRYY

tel./fax: 532 193 153
mobil: 728 541 980, 721 160 799

•  PRO ZAMĚSTNANÉ
•  PRO PODNIKATELE

do 2 500 000 Kč

XX/Ivanèice/ Od 1. února 2004
dochází k výrazné zmìnì v orga-
nizaci lékaøské služby první
pomoci (LSPP), tzv. pohotovosti.
LSPP bude poskytována v nemoc-
nici Ivanèice pro správní oblast
povìøených obcí Ivanèice a Ro-
sice. Pracovní doba ve všední dny:
18:00 - 6:00 hodin, v sobotu,
nedìli a ve svátek bude provoz
nepøetržitý celých 24 hodin.
XXVzhledem k velikosti spádové
oblasti lékaø pohotovostní služby
nebude vyjíždìt za pacientem, ale
setrvá v místì výkonu služby,
tedy v nemocnici Ivanèice. Jedi-
nou výjimkou bude výjezd lékaøe
k ohledání zesnulého v uvedené
správní oblasti.
XXPokud pacient nevyužije
k ošetøení pracovní doby svého
obvodního lékaøe, dostaví se na
LSPP buï po vlastní ose, nebo
mùže využít k dovozu do nemoc-
nice zdravotnické dopravní služby

bez lékaøe, a to za smluvní cenu.
Tímto vozem bude sice pro kom-
fort dopravovaného sanita s øidi-
èem, zodpovìdnost za zdravotní
stav však zùstane na stejné
úrovni, jako kdyby se pacient
dopravoval individuálnì. Po vy-
šetøení pacienta lékaø rozhodne 
o eventuálních dalších opatøeních
v souvislosti se zdravotním stavem.
XXOrganizace služby RLP pro
situace, které bezprostøednì
mohou ohrozit základní životní
funkce, zùstává pro obèana beze
zmìn. MUDr. Adam, starosta
Ivanèic
XX/Moravský Krumlov/ O lékaø-
ské pohotovosti na Krumlovsku
se zatím nerozhodlo. V tìchto dnech
rokuje o zpùsobu zajiš•ování a
pøedevším financování lékaøských
pohotovostí pro spádovou oblast
Krumlovska a Miroslavska.
Jedná se o více než dvacet obcí,
jež územnì spadají pod zdravotní

støedisko v MK. Zatím až do
rozhodnutí se na provozování
pohotovostí nic nemìní, tedy
obèané celé spádové oblasti zde
mají garantované ošetøení a obce
Krumlovu za tuto službu nic ne-
platí, nebo• po zrušení okresních
úøadù spadá lékaøská pohotovost
do kompetence povìøených obcí.
XXKrajský úøad schválil pro rok
2004 finanèní dotaci ve stejné
výši jako loni, tedy MK dostane
1 204.000 korun. Tato èástka dle
starosty B. Pitlacha ovšem nepo-
kryje všechny náklady a bude nutno
zvolit systém, jak a za kolik služ-
bu zajiš•ovat. Vždy• napøíklad
loni bylo v Krumlovì ošetøeno
zhruba 2.500 obèanù, což stálo
1 865.552 korun. Z toho vyplývá,
že krumlovská radnice na poho-
tovost doplácela pøes 600 tisíc.
XXSamozøejmì, že kolem finan-
cování je rozruch vždy a všude.
Kraj sice pro letošek dotace schvá-

lil, ale zároveò podal stížnost
k Ústavnímu soudu, aby ten urèil
v èí kompetenci lékaøská pohoto-
vostní služba vlastnì je, tedy kdo
ji zaplatí. Jednoduše øeèeno soud
má stanovit, jestli peníze pùjdou
z rozpoètu povìøených obcí nebo
krajských úøadù.
XXPokud by se kraj z financo-
vání „vyvlékl“, jistì by povìøené
obce tlaèily na ostatní obce, aby
na pohotovost pøispívaly. To se
ovšem nikomu nelíbí. V Morav-
ském Krumlovì nyní pøipravují
podklady a finanèní analýzy pro
jednání se starosty celé spádové
oblasti, aby se všichni spoleènì
dohodli na dalším postupu. Schùzka
by se mìla uskuteènit zaèátkem
února. „Zatím na to peníze jsou
z kraje, takže pohotovostní služba
bìží jako loni. Musíme se domlu-
vit, co udìláme, až peníze dojdou,“
shrnul úèel chystané schùzky
starosta Bartolomìj Pitlach.   /uè/

Nová opatření v lékařské pohotovostní službě

Moravský Krumlov        Mobil: 605 153 504
Bøízova 253                       IÈO: 723 72 443

• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ 

DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

Firma VALLA - provozovna: Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 777 123 750

VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH ZIMNÍCH SLEV
izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

Palackého nám. 43       664 91 Ivanèice
(U Holoubkù)              tel.: 546 437 116

• Nejširší výbìr sluneèních
a dioptrických obrub

• Zhotovení zakázky
i do jedné hodiny

(akce trvá do konce února 2004)

K zakázce nad 1.500 Kč

OTEVØENO:  Pondìlí - Pátek    800 - 1630

Sobota                800 - 1030

Firma Jan MUSIL IÈO: 404 06 318

Služby jsou poskytovány
v co nejkratším termínu a za výhodné ceny.

Jan MUSIL
Široká 33a                          tel. 546 423 505
664 12 Oslavany            mobil: 603 581 402  

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA

ZEMNÍ A DEMOLIÈNÍ PRÁCE

POUZDRO  ZDARMA

PRODEJ A STAVBA
KRBOVÝCH VLOŽEK - OCEL, LITINA

KRBOVÁ KAMNA, KACHLOVÁ KAMNA

ÈESKÝ VÝROBCE 
• KOMPLETNÍ KRBY
• KRBOVÉ VLOŽKY

VÈETNÌ  OBESTAVBY
• VELKÉ VÝKONY

DO OTOPNÝCH TÌLES
ZÁRUKY NA KRB

OD TØÍ DO ŠESTI LET

VZORY KRBÙ A KRBOVÝCH KAMEN
NÁVRH KRBÙ • PRODEJ KRBOVÝCH

VLOŽEK 80-TI TYPÙ • DOVOZ NA MÍSTO
OBEZDÌNÍ VÈETNÌ DOPLÒKÙ

STAVEBNÍ ÚPRAVY
NA ULICI BRNÌNSKÁ 21, TØEBÍÈ

tel.: 568 822 552, 568 822 666,
mobil: 777 760 751 - 2

Raketoplán míří do Evropy

RNDr. Marta Bayerová za øeènickým pultem                            foto: ham

O odpadech snad v březnu
XX/Moravský Krumlov/ Ožehavé otázky odpadového hospodáøství
v Moravském Krumlovì øešili zastupitelé již mnohokrát, vždy s ne-
valným výsledkem. Spokojeni se souèasným stavem nebyli ani radní
ani obèané, kteøí na nedostatky èasto poukazovali. Celková koncepce
se stále odkládala s odvoláváním se na legislativní pøekážky - pøíslušné
zákony se teprve rodí, a nebylo by moudré pøijmout koncepci døív, než
je Parlament schválí. Již v roce 2002 sice zadal MìÚ MK firmì DPS
Praha, s.r.o. divize Brno zpracování koncepce, ale kromì toho, že
zmínìná firma zmapovala situaci, zjiš•ovala, jak funguje TaZS MK,
jaký je objem odpadù, kolik je rozmístìno nádob, jak je vše financováno
apod., se nedìlo vùbec nic. Dnes se situace snad obrací k lepšímu,
nebo• firma DPS zpracovávající kompletní koncepci nakládání
s odpady v Moravském Krumlovì se v souèasných dnech k tomuto
zadání písemnì vyjádøila. Ve zprávì uvedla, že do koneèného zpraco-
vání koncepce je nutno zapracovat novì pøijaté zákonné normy a pro-
vádìcí pøedpisy z oblasti nakládání s odpady, vzít v úvahu koncepci
Jihomoravského kraje a další materiály pro oblast odpadù. Na základì
výše uvedených skuteèností firma doporuèila koneèný termín pro
zpracování koncepce do 20. bøezna. Po tomto termínu bude celý problém
projednáván na jednáních Zastupitelstva Moravský Krumlov a snad
vyøešen ke spokojenosti všech.                                                    /ham/

Střední školy se brání
XX/Moravský Krumlov/ O problémech strukturalizace støedních škol
Jihomoravským krajem, kde jednou z variant bylo sluèování nìkte-
rých zaøízení napøíklad v Moravském Krumlovì, jsme na stránkách
ZRCADLA již informovali. V dané záležitosti dosud probìhlo v Brnì
nìkolik jednání na úrovni starostù i zástupcù škol. Vedení mìsta MK,
øeditelé zdejších škol, starostové dotèených obcí i rodièe a studenti se
brání tomu, aby se cokoli na støedním školství v Krumlovì mìnilo. 
XXIniciativu v této vìci projevila také poslankynì PÈR RNDr. Marta
Bayerová svým dopisem na kraj, ve kterém mimo jiné uvedla: „Jako
støedoškolská uèitelka na Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmì
(uèila jsem zde osmnáct let), jsem mìla možnost seznámit se velmi
dobøe s úrovní absolventù Gymnázia v Moravském Krumlovì a jejich
úspìšností v pøijímacím øízení na vysoké školy. Tato škola patøí již
øadu let k nejlepším všeobecnì vzdìlávacím školám v Jihomoravském
kraji. Rovnìž úspìšnost absolventù zmiòovaného SOŠ, SOU a OU
v M. Krumlovì na trhu práce je velmi dobrá. Zavedení oboru Stro-
jírenství a Technické lyceum podporoval znojemský Úøad práce na
základì dlouhodobého zájmu zamìstnavatelù.
XXJako poslankynì PS PÈR za Jihomoravský kraj se na Vás obracím
pøedevším z dùvodù ekonomických a sociálních. Jistì víte, že zno-
jemský region patøí bohužel k regionùm s nejnižší vzdìlaností v kraji,
v samotném mìstì Znojmì chybí možnost získat technické vzdìlání
pøedevším pro chlapce. Situace Ivanèic, které spadají pod Brno ven-
kov, je mnohem lepší, zvláštì v dopravní dostupnosti mìsta Brna.
Znojemsko trpí dlouhodobì vysokou nezamìstnaností a prùmìrné
výdìlky jsou mnohem nižší než je celostátní prùmìr. Rodièe si nemohou
dovolit hradit dìtem dopravu a pobyt mimo region, proto volí školy
dopravnì dostupné pro denní dojíždìní. Dìti, které by dojíždìly
do Ivanèic, by musely bydlet na ubytovnì, z M.Krumlova mohou bez
problémù dojíždìt dennì.“
XXZávìrem dopisu poslankynì vyjádøila obavy, aby se krajské mìsto
Brno nechovalo trochu macešsky k „venkovským“, by• kvalitním
školám a navrhuje øešení, které je v souladu  i se stanoviskem krumlovské

radnice - zacho-
vat zmínìné ško-
ly tak, jak byly
ustanoveny, ale-
spoò do doby,
než se opravdu
zaènou potýkat
s nedostatkem
žákù, který je
uvádìn jako je-
den z dùvodù
souèasné optima-
lizace.     /ham/

VŠE V HOTOVOSTI

Karel a Markéta Raboòovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov

tel.: 515 323 737, 603 534 626 
nabízí

DIOPTRICKÉ BRÝLE
na pøedpis i na zakázku

KVALITNÍ BRÝLOVÁ SKLA
plastová skla - tvrzená, barvená,
antireflexní a samozabarvovací

ŠIROKÝ VÝBÌR
BRÝLOVÝCH OBRUB
BRÝLOVÉ DOPLÒKY
pouzdra, lupy, šòùrky a další

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

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

ZAHÁJEN PRODEJ

VÝHRADNÍ         REALITY IRMANNOV
PRODEJCE    603 290 695, 542 210 141

STAVEBNÍ POZEMKY
ZNOJMO - PŘÍMĚTICE

výměry od 1129 m2 •  šířka od 24 m
cena vč. IS a pozemku na veřejné prostory

od 670 Kč/m2



XX/Oslavany/ Po delší odmlce
v Oslavanech opìt ožila stará
kauza - neuhrazené platby za
teplo, které v minulosti zdejším
obèanùm dodával BEFACOAL
Praha. Tato firma v 90. letech na
základì rozhodnutí Energetického
regulaèního úøadu neúmìrnì zved-
la odbìratelùm cenu, aniž by s nimi
projednala zmìnu platných smluv.
Vzhledem k tomu, že pozdìji fir-
ma ztratila licenci a službu pøes-
tala provozovat, došlo k situaci,
že mnozí zákazníci navýšené
èástky dodnes nezaplatili.
XXSamotné rozhodnutí Energe-
tického regulaèního úøadu totiž
jasnì uvedlo, že „zvýšení ceny
v žádném pøípadì nepøedjímá její
aplikaci do uzavøených smluvních
vztahù a o tom, zda mùže být vyšší
èástka odbìratelùm úètována,
mùže rozhodnout pouze soud.“
XXVzhledem k tomu, že BEFA-

COAL v prùbìhu roku 2003 najal
vymahaèské firmy, jež se pokou-
šely „dlužné èástky“ od obèanù
dostat, zajistilo mìsto Oslavany
za sponzorské peníze komerèního
právníka JUDr. Kulhánka. Jeho
stanovisko znìlo jasnì - v pøípadì
podání žaloby je na tahu firma
BEFACOAL, nic neplatit a vyèkat
na pøípadné vyjádøení soudu.
Zároveò na veøejné besedì práv-
ník obèanùm poradil, jak postu-
povat, nebo• se jedná o rùzné
smluvní vztahy a je nutno, aby se
každý obèan o své záležitost
postaral individuálnì.
XXPoèátkem letošního roku však
nìkteøí „dlužníci“ obdrželi soudní
platební pøíkazy na dlužné èástky,
což je vìc pro každého obèana
samozøejmì psychicky velice
nepøíjemná. „Okamžitì jsme jako
mìsto na tuto skuteènost zarea-
govali tak, abychom nenechali

spoluobèany v úzkých,“ sdìlil
k situaci starosta Vít Aldorf.
V prostorách mìstské knihovny
probìhla další veøejná beseda,
kde se zájemci dovìdìli, jak po-
stupovat pøi obdržení platebního
pøíkazu. JUDr. Kulhánek celý
postup zpracoval písemnì ve
formì manuálu, jež byl dán lidem
k dispozici.
XXStarosta Aldorf øekl: „Dle mého
názoru se jedná o další pokus firmy
bez soudního rozhodnutí dostat
od obèanù nìjaké peníze. Proti
platebním pøíkazùm se lze velmi
úèinnì bránit podáním odporu
ve lhùtì 15 dnù od jeho obdržení.
Pøedpokládám, že v tomto okam-
žiku už byly odpory podány proti
vìtšinì pøíkazù. Znovu opakuji,
že o platbách mùže rozhodnout
pouze soud a pouze soud mùže
øíci, na èí stranì je právo. Faktem
je také to, že v dané chvíli mìsto
nemùže víc pro obèany udìlat, teï
už musí jednat každý sám. Vìøím

však, že naše pomoc nebyla marná
a zcela urèitì pomohla lidem pøeko-
nat alespoò první psychický dopad
a ukázala cestu, jak dál.“
XXK celé záležitosti se krátce
vyjádøil i jeden z „postižených“:
„O navýšení ceny nejdøíve o 69%
a potom o 100% jsme se dovì-
dìli, až když pøišly faktury, které
neodpovídaly smlouvì. Mnì jako
spotøebiteli bylo tímto odepøeno
základní právo, abych mohl od-
stoupit od nevýhodné smlouvy,
když firma dramaticky zvedla
ceny. Mimochodem podle JUDr.
Kulhánka mají smlouvy mnoho
nedostatkù. Nìkdo faktury zapla-
til bez reptání, nìkdo platil
pùvodní cenu a nìkdo nic. Firma
se teï snaží z lidí dostat další
peníze. Mìsto, jmenovitì pan
Aldorf a Musil, se snažili maxi-
málnì vniknout do situace a nìco
s tím udìlat. Zajistili právníka
a ten se problému vìnoval. Co
šlo udìlat, udìlali.“             /ham/
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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.

PODLAHY K+

Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

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

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

PPLLAASSTTOOVVÁÁ    OOKKNNAA    AA    DDVVEEŘŘEE

ZIMNÍ SLEVY AŽ 30%

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

s.r.o., Ivančice

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.

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
••  ••  ••  PPĚĚTTIIKKOOMMOORROOVVÉÉ  PPRROOFFIILLYY  ••  ••  ••

U
N
IS
T
A
Z • projektová a inženýrská činnost

• občanská i průmyslová výstavba
• kanalizace, vodovody, rekonstrukce
• hydrotechnika, hydroenergetika
• orientační a informační systémy
• půjčování a prodej dopravního značení
• pasporty dopravního značení
• pasporty zeleně, městský mobiliář
• výrobky z recyklovaných plastů
• specializovaný obchod
• návrh a design
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tel./fax: 515 333 214
mobil: 721 768 552
mobil: 602 704 851

cejpek@centrum.cz
info@unistaz.cz
www.unistaz.cz

náměstí Svobody 12/12, 671 72  Miroslav

Cenu tepla v Oslavanech určí jedině soud

Skácí odumřelé borovice
XX/Miroslav/ V posledních nìkolika letech se ve vzácné lokalitì
Miroslavských kopcù zaèalo projevovat masivní chøadnutí porostù
borovice èerné. Podle stanoviska odborníkù je hlavní pøíèinou
nepøíznivý prùbìh poèasí v 90. letech a pøedevším šíøení patogenní
houby Sphaeropsis sapinea na oslabených borovicích. Bohužel
prognózy dalšího vývoje jsou neradostné a nelze pøedpokládat
výrazné zlepšení stavu stromù.
XXVzhledem k uvedeným závìrùm znalci situaci vyhodnotili
a oznaèili ty stromy, které jsou již naprosto „mrtvé“, což pøedstavuje
asi tøetinu veškerého porostu. Tyto oznaèené borovice budou v násle-
dujících dnech odstranìny. Nepùjde o obyèejné kácení, ale v podstatì
o dost namáhavou ruèní práci za použití pouze lehké techniky tak,
aby nebyl narušen vzácný stepní podklad. „Horší je, že si teï
lámeme hlavu, co s tím,“ pøiznal místostarosta R. Volf. „Odborníci
jsou k novému zalesòování skeptiètí, ale napadené stromy se odstranit
musí, aby se nemoc nešíøila. Máme obavu, aby se na holých místech
znovu neusadil náletový akát, kterého jsme se tìžko zbavovali.“
XXPodle dostupných pramenù bývávaly Miroslavské kopce v minu-
losti holé, což je asi nejpøirozenìjší stav pro tuto horkou a suchou stepní
oblast. V Miroslavi a okolí je ovšem zalesnìných míst tak zoufale málo,
že se každý milovník pøírody jen tìžko smiøuje s jejich dalším úbytkem.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Co k tomu říci?
XXKaždý mi potvrdí, že po dobrém obìdì je dobrý odpoèinek. Pøi tom
odpoèinku jsem s velkým zájmem èetl noviny Zrcadlo, které vyšly
19. prosince. Èítám je od samého poèátku a to proto, že mají odvahu
uveøejòovat kritické èlánky na pracovníky veøejné správy, poèínaje sta-
rostou mìsta, RM a ZM. Nìjakou dobu jsem zapochyboval, po útlumu.
Jen zapochyboval. Už na titulní stranì nadpis „Komedie skonèila, tleskejte“,
bylo popsáno to, o èem jsem byl osobnì pøesvìdèen, že taková skuteè-
nost existuje. Mìl jsem také k øešení záležitosti od starosty a rady mìsta.
Jak dopadla jednání po 2 letech, nijak. Jsem pøesvìdèen, že tyto noviny
otevírají lidem oèi a ukazují pravou tváø. Tím nechci v žádném pøípadì
dìlat reklamu tìmto novinám, nejde jen o kritiku za každou cenu, ale
ukazují na reálnou skuteènost. Rok 2003 nám skonèil. Pro mnohé
úspìšnì, pro nìkteré to byl rok plný problémù a starostí. Prostì takový
je život. Nutno si pøiznat, že za vším stojí èlovìk. To platí i pro veøejné
pracovníky námi zvolené a placené. Žádný z nás nemá patent na rozum,
pokud jsme k sobì upøímní. Sebeschopnìjší èlovìk pøi své práci
s dobrým úmyslem se mùže dopustit chyby.
XXDostáváme také do poštovních schránek Krumlovské noviny. Jde
hlavnì o èíslo 12/2003.  Obsah, dalo by se øíci, skoro vyèerpávající. 20.
schùze RM ze dne 30.10.2003, jak je uvedeno, obsahuje 52 bodù.
Nevím, zda-li všechny body mìly být projednány na této schùzi, nebo se
týkaly celého roku. Èasovì velmi nároèné. Hlavnì jsem si všímal dù-
ležitých úkolù, jako: RM bere na vìdomí, RM ukládá, RM povìøuje,
odkládá a ruší. Navážu na úvodní èlánek starosty mìsta. „Máme za sebou
prvý rok volebního období. Samozøejmì je neustále co zlepšovat. Dnes už
víme, že jsme správní úøady pøiblížili k obèanovi.“ Co jsem v uvedených
úkolech postrádal? Pøímou spolupráci s obèanem volièem. Kolik stížností
bylo podáno, kolik vyøízeno. Nikde ani zmínka. I na oprávnìné kritické
pøipomínky postrádám obhajobu. Dennì slyšíme jací pracovníci se do-
pouštìjí krádeží v milionech. Pøi obhajobì jsme z jejich úst neslyšeli, že
jsou vinni. A proè se neobhajují u nás? Mlèení je souhlas nebo hroší kùže?
Posuïte sami. Pravdou je, že všude jsou také poctiví lidé, kterým se
prostì nepodaøí prosadit dobré vìci. Jsou i takoví, dosazení do poètu. Na
tìchto místech by mìli být lidé, kteøí mají zájem pracovat s obèanem.
Proto zvažujme velmi dobøe, jaké lidi na tìchto místech chceme mít, aby
pro nás nestrannì dìlali a nežili z nás, daòových poplatníkù. Jsme za to
sami odpovìdni.                                                                    Šlapanský, MK

Pro neznámého autora
XXÈlovìk je tvor nespokojený. Prší - chce slunce. Svítí sluníèko - chce
chlad. Je zima a taky se mu to nelíbí. Co tedy chce? Mnohý neví. Jsou
ale tací, co vìdí a rádi nám to sdìlí - písemnì. Jenže se zapomenou
podepsat. A tak se obèas objeví zprávy o tom, co je špatnì - jenže
anonymní, a tak není vlastnì ani s kým diskutovat. (Nebo, že by ty
zprávy byly lež a autor se za to stydí?). Pro neznámého autora listu „Kdo
lže, ten…“ mám jedno moudro z pohádky. „Musíš být asi hodnì
neš•astný, že jsi tak zlý! Ubohý èlovìèe!“                      Zdenka Illková

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39

tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

ČALOUNĚNÝ A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK VYRÁBÍME NA MÍRU

AKCE

PRODEJ BYTOVÉHO
NÁBYTKU

sed. soupravy • ložnice •
křesla, ušáky • válendy •

dětské pokoje • kuch. linky •
skříně, šatníky • koberce • 

PRODEJ VEŠKERÉHO
KOJENECKÉHO ZBOŽÍ
• kočárky, postýlky
• kojenecké oblečení
• autosedačky, chodítka
• vaničky, drogerie, ...

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
SEDACÍ SOUPRAVY
VLASTNÍ VÝROBA -10%

XX/Miroslav/ Poslední lednovou
støedu se v areálu kunovického zá-
vodu Hamé Babice konala v poøadí
již tøetí dražba bývalé miroslavské
Fruty, kterou vedla spoleènost
RELLEX Uherské Hradištì. Zá-
stupci mìsta Miroslavi zde jako vždy
pøihlíželi, ale pouze v roli pozoro-
vatelù, nebo• vyvolávací cena 15
milionù pro nì byla nemyslitelná. 
XXProdeje se zúèastnili dva zájem-
ci. Po seznámení se všemi formali-
tami byla zveøejnìna poèáteèní
cena 15 milionù, na kterou nikdo
nereflektoval. Poté pøednesl draži-
tel povìøení firmy Hamé, že sou-
hlasí s „holandským typem dražby“,
kdy je možno cenu postupnì
snižovat. Zaznívaly tedy další
èástky od ètrnácti až po pìt milio-
nù. V tom okamžiku se poprvé

zvedla kartièka jednoho zájemce.
Pøes výzvy dražitele druhý úèastník
nereagoval, takže byl objekt za pìt
milionù „pøiklepnut“ prvnímu a
vlastnì jedinému zájemci.
XX„Po dražbì jsme šli vítìzi po-
blahopøát a dohodli jsme se, že by
bìhem pøíštího týdne mìlo pro-
bìhnout jednání na radnici, kde
budou vysvìtleny zámìry investora.
Jedná se o pražskou firmu," pro-
zradil místostarosta Roman Volf.
Dále sdìlil, že zájemci museli složit
jistinu 2,5 milionù korun, která by
pøi nedoplacení do vydražené sumy
propadla. Proto se zájem Frutu
opravdu koupit a provozovat zde
podnikatelský zámìr jeví velmi
reálnì na rozdíl od minulé dražby,
kdy šlo pouze o spekulace, i když
tehdejší cena byla polovièní.    /uè/

Fruta konečně vydražena



XXKonec roku 2003 skonèil na
radnici v Moravském Krumlovì
stejnì jako rok 2002 skandálem
a to opìt v  podání vedoucích pøed-
stavitelù radnice. Výsledek šetøení
kontrolního výboru bude zøejmì
stejný, pochybení bylo prokázáno
- „ZAPOMEÒTE“. Režie tìchto
skandálù je v rukou  námi volených
zastupitelù.
XXJaké je vlastnì složení zastupi-
telstva v Moravském Krumlovì?
Èást zastupitelù již zastává tuto
funkci nìkolik volebních období a
je spojena s nìkterými podivnými
rozhodnutími v posledních voleb-
ních obdobích, další zastupitelé
mají z tìchto funkcí výnosné tra-
fiky, pár zastupitelù je existenènì
závislých na zakázkách mìsta
a v neposlední øadì nìkolik zastu-
pitelù je zamìstnáno v organizacích,
jejichž zøizovatelem je mìsto Mo-
ravský Krumlov. Z tohoto stavu
lze vyvodit, jde-li o zásadní roz-
hodnutí: „Vždy se najde potøebná
vìtšina, která hlasuje pro zacho-
vání  stávajícího žalostného stavu“.
Blaho nás obèanù Moravského Krum-
lova je nìkde v pozadí zájmu
tìchto námi zvolených zastupi-
telù. Nìkolik pøíkladù z poslední
doby, jaký je zájem vládnoucí
koalice o hospodárné nakládání
s prostøedky mìsta, tudíž s našimi
danìmi.
XX• 6. zasedání  zastupitelstva
mìsta M. Krumlova 8.9.2003
Poøízení automobilù: Pøedstaviteli
mìsta navrženo zakoupit 3 auto-
mobily formou leasingu s 15%
akontací a 4 letou dobou splácení.
Protinávrh z øad opozice, zakou-
pení 2 automobilù (Felicie + Okta-
via) v roce 2003 za hotové a 1 auto
Felicia na poèátku roku 2004. Tím
by se ušetøilo cca 250.000 Kè.  To
by ale pan starosta  nemohl prodat
starší automobil do bazaru. Silou
hlasù vládnoucí koalice zvítìzila
varianta leasingu.
XX• 8. zasedání zastupitelstva
mìsta M. Krumlova 10.11.2003

Na tomto zasedání pøedseda finanè-
ního výboru upozornil na to, že
rozpoèet mìsta na rok 2004 je na
hranici samofinancování. Doporu-
èení  finanèního výboru je pøehod-
notit nìkteré nákladové položky.
Jednou z nich jsou i platy MìP.
K tomuto bodu se vyjádøil zastupitel
za KSÈM. „Toto je velice složitá
otázka, je tøeba široká politická de-
bata a doporuèil bych toto øešit až
v pøíštím roce pøi sestavování
rozpoètu na rok 2005“. A co na to
zastupitelé za KDU-ÈSL? Velice
rychle schovali ruce pod stùl,
nebo• by museli hlasovat pro sní-
žení poètu strážníkù, i když v jejich
volebním programu dávají slib
volièùm snížit stav strážníkù Mìst-
ské policie. Dále uvádím pro zají-
mavost tabulku s poèty strážníkù
v okolních mìstech: (mìsto/poèet
obyvatel/poèet strážníkù/poèet oby-
vatel na jednoho strážníka):
Tøebíè / 40.000 / 27 / 1.480,
Ivanèice / 9.380 / 5 / 1.876,
Mor. Krumlov / 6.000 / 13 / 460.
Co do poètu strážníkù na jednoho
obyvatele je mìsto Mor. Krumlov
zøejmì rarita v ÈR. Jenom náklady
na mzdy našich 13 strážníkù èiní
více jak 3.000.000 Kè roènì.
Pøitom ještì na každého strážníka
je vykazováno mìsíènì 15 hod.
pøesèasù, což je asi dalších 60-70
tisíc korun mìsíènì navíc. Z vyjád-
øení kvalifikovaných osob zabýva-
jících se problematikou bezpeènosti
je optimální stav 1 strážník na
1.000 obyvatel. Pro Moravský
Krumlov tedy 6 strážníkù. To je
jen za 1 rok minimální úspora cca.
2.000.000 Kè. V podobné situaci
byli i v Ivanèicích. (tam se již zøej-
mì nepolitikaøí, ale hospodaøí ).
XXPøes snahu nìkolika zastupi-
telù v interpelacích získat pravdivé
informace o dalších podivných
praktikách vedení mìsta pøi
nakládání s prostøedky mìsta zní
vìtšinou stejná odpovìï „nevím,
pøíštì, já nic já muzikant“. Napø.
Kdo je konkrétnì odpovìdný za

nákup transformátoru na DPS?
Které firmì byl jako nepotøebný
odprodán? Jaká tímto vznikla
mìstu škoda, kdo ji uhradil? Kdo
je odpovìdný za to, že do dneš-
ních dnù, po nìkolika letech pro-
vozu, není zkolaudovaná èistièka
odpadních vod (ÈOV) v Rakši-
cích a pøitom se má provádìt její
úprava s náklady v milionech?
XXVšechny tyto snahy o zame-
zení plýtvání s prostøedky mìsta
je ze strany „vládní koalice“, dle
vyjádøení p. Mgr. Vašíèka (KSÈM)
v rozhovoru pro Zrcadlo, považo-
váno za snahu destabilizovat

pomìry na radnici a význam slov
ZÁKON a MORÁLKA nám má
vysvìtlovat policejní vyšetøovatel
a soudce. 
XXJaké pomìry ve vedení mìsta
panují, velice výstižnì popisuje
anonymní leták. „Kdo lže, ten…“
S nìkolika malými úpravami
s tímto letákem souhlasím a je ško-
da, že ho nelze jako anonym  otisk-
nout. Proto tímto žádám pisatele
èi pisatelku o laskavé svolení, zdali
mohu tento èlánek podepsat svým
jménem, aby jej bylo možno zve-
øejnit v Zrcadle. Tel.: 515 321 159.

J. Vybíral, M. Krumlov-Rakšice
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
JEŠTĚ JEDNOU ANONYM
XXSe zpoždìním se nám dostal do rukou onen záhadný anonym
zmiòovaný již v minulém èísle ZRCADLA. Je inteligentnì napsaný,
do hloubky rozebírá veškeré nekalé praktiky na radnici, které my,
obèané, známe vìtšinou jen z druhé ruky.
XXNezasvìcený èlovìk by stìží uvìøil, že takové pomìry mohou
nìkde vládnout 14 let po revoluci. Dodnes marnì èekáme na vyjas-
nìní konkurzù do státní správy, ale i øady konkurzù následujících.
Odbornost uchazeèù posuzuje vesmìs komise, která požadovanou
odbornost sama nemá.
XXTaké všechny ostatní problémy øešené v tomto anonymu jsou
obèanùm známy, ale naše radnice se drží myšlenky, že je tøeba každou
ostudu chvíli vydržet, a ona sama nìjak vyšumí.
XXNemùžeme pochopit, jak takovéhle jednání mùže nìkterým jedin-
cùm projít a nechápeme, proè to vìtšina zastupitelù svým jednáním
umožòuje. Vždy• mezi nimi sedí dost inteligentních lidí a pokud se jedná
o dodržování morálky a zákonù, mìli by rozhodovat podle svého svìdomí
a ne tak, jak je stranická disciplína /pøípadnì existenèní závislost/
zavazuje. Dnes zcela vážnì Kamila Poláchová a Ing. Michal Šotner.

Blázinec v dopravě aneb
dodržují úřady slovo?
XXPo interpelaci na ministra dopravy, po nìkolikahodinovém jednání
na ministerstvu dopravy, po jednání na krajském úøadu zùstala regionální
doprava na Znojemsku beze zmìny. Místo maximálnì dvou autodo-
pravcù (ÈAS, Psota) se nám vloni v regionu objevily autobusy nevalné
technické kvality, øídící se jízdními øády jen nepatrnì se lišícími od stáva-
jící dopravní služby. Bez zajištìní zastávek, mimo mìsto se objevily
pouze tyèe zaražené do zemì a na nich nalepené jízdní øády, v obcích
využívaly zastávky jiných dopravcù. A to vše se dìje pod záštitou kraj-
ského úøadu. Obèané oprávnìnì poukazovali na nehospodárnost vyna-
kládaných finanèních prostøedkù, protože velmi èasto do okrajových èástí
našeho regionu odjely dva i vícero autobusù souèasnì (s minutovými
rozdíly) a v nich sedìli jeden èi dva cestující. Situace na nádražích jak ve
Znojmì, tak v Moravském Krumlovì na námìstí a v Miroslavi se stala
absolutnì nepøehlednou, vzrostla pravdìpodobnost havárií. Kontroly,
které se v regionu konaly, k našemu údivu žádné problémy neshledaly.
XXNa mém jednání se zástupcem hejtmana Jihomoravského kraje  ing.
Poláchem mi bylo pøislíbeno, že v lednu se bude konat výbìrové øízení
na regionální dopravu, že k nìmu budou pøizváni zástupci dotèených obcí.
Bohužel jsem zjistila, že již v listopadu minulého roku byly se jmenova-
nými dopravci uzavøeny smlouvy o budoucí smlouvì, takže bylo již roz-
hodnuto dávno dopøedu. Rovnìž mne zklamalo Ministerstvo dopravy,
v prosinci 2003 mìla probìhnout tzv. rozkladová komise a mìla jsem
jako poslankynì být informována o jejím výsledku. Je leden 2004 a
doposud jsem neobdržela žádnou zprávu. Možná pøi rekordních mrazech
zamrzly veškeré informaèní kanály.
XXNikdy v minulosti se Okresní úøady nechovaly tak pohrdavì a aro-
gantnì ke svým okresùm. Regionální doprava fungovala ke spokojenosti
všech. Integrovaný systém dopravy, na který pøechází kraj, pøináší lidem
pouze další finanèní zátìž a poskytuje horší služby. Ale jak je vidìt,
zastání nenajdeme nikde.     RNDr. Marta Bayerová, poslankynì PS PÈR

Kdo nese odpovědnost - zastupitel či občan, který ho volil ?

V atomce mají přidáno
XXUž nìkolik týdnù jsme byli svìdky nátlakové akce odboráøských
svazù ÈEZu ve formì stávkové pohotovosti i veøejných protestù
v elektrárnách. Bojovalo se pøedevším o peníze. Odboráøi se snažili
vymoci navýšení tarifních mezd o 8%, pøièemž zamìstnavatel má
spoèítáno, že pøi souhrnné kalkulaci všech výhod by se v tomto pøí-
padì jednalo až o sedmnácti procentní nárùst. 
XXPo témìø mìsíèní tahanici se nakonec vedení ÈEZu s odboráøi
dohodlo a ve ètvrtek podepsalo navýšení mezd o 5% s garancí dalšího
rùstu v pøípadì inflace pøekraèující 3%. Odboráøùm zùstaly i další
zamìstnanecké výhody, které by nepodepsáním kolektivní smlouvy
ztratili. Zejména desetimìsíèní odstupné pøi propouštìní a o ètyøi
hodiny kratší týdenní pracovní doba v nepøetržitých provozech. Ke
shodì došlo i v otázkách 13. a 14. platu, jehož navýšení se bude
odvíjet od hospodáøských výsledkù a ne od pevnì stanovené mnoha-
procentní èástky, jak požadovali odboráøi.
XXZnámá a pomìrnì zajímavá jsou aktuální èísla, tedy prùmìrný tarifní
plat v JE 27.200 korun, což je èástka celorepublikovì znaènì nadprù-
mìrná. Také nejnižší plat v elektrárnì u nìkolika dìlnických profesí je
o tisícovku vyšší než republikový prùmìr. Ano, je jasné, že zde jde
o nároènou a odpovìdnou práci, že kvalifikaèní struktura zamìstnancù
je 30% vysokoškolákù a pøes 60% støedoškolákù, ale napøíklad
vysokoškolským profesorùm èi všem ostatním pedagogùm, kteøí mají
vysokoškolské vzdìlání naprosto všichni a navíc odpovìdnost za
budoucnost národa, se oprávnìnost tìchto nárokù asi tìžko chápe,
když oni se musí spokojit se mzdami sotva polovièními. 
XXFormy protestu byly víceménì demonstrativní, nebo• provoz v ja-
derných elektrárnách nesmí být zastaven ani jinak narušen. „JE
Dukovany bìží na 100% a o minulém víkendu vyrobila první miliardu
kW hodin v tomto roce. Je poprvé na druhém místì za Temelínem,
kterému se to podaøilo o dva dny døíve,“ sdìlil mluvèí JE ing. Petr
Spilka a pokraèoval: „Sluneèní elektrárna sice bìží, ale v tomto zamra-
èeném poèasí má výkon, jakoby stávkovala právì ona.“            /ham/



XXDne 14.1. jsem se zúèastnil
zahájení výstavy o pamìtihodnos-
tech krumlovského zámku. Musím
uznat, že výstava byla velmi zda-
øilá, obsažná a jsem rád, že se našel
nìkdo, kdo si dal takovou práci
a že to udìlal odbornì. Fotografie
i výkresy jsou prvotøídní, vše je
vkusnì umístìno, zkrátka dá se
mluvit o skuteèném úspìchu. Mohu
komukoli návštìvu doporuèit a
tvùrcùm výstavy touto cestou dìkuji.
XXJen jedna  malièkost zpùsobila,
že se nedá mluvit o naprosté
dokonalosti. Je to záležitost rodiny
Kinských. Co já o tom vím,
Ferdinand Kinský jako kmotøenec
posledního majitele zdìdil Krum-
lov roku 1908 po smrti posledního
Lichtensteina. Sám Ferdinand po-
cházel ze  Vchynic-Tetova v pøed-
hùøí Šumavy. Je to malá vesnièka
a do dìjepisu i na mapu se dostala
hlavnì proto, že tudy prochází a je
po ní pojmenován Vchynicko-
Tetovský plavební kanál na
splavòování døeva. 
XXTedy Ferdinand i s rodinou se
pøestìhoval do Krumlova a aèko-
liv mìl nìmecké vychování, stranil
Èechùm. Moje maminka, jako
uènice - protože umìla nìmecky -
byla èasto posílána na zámek pro
vzkazy nebo s dílem, byla jednou
svìdkyní, že Ferdinand dal svému
synovi Rudolfovi takovou facku,
že vzal málem druhou o zeï. A to
proto, že Rudolf se nìjak nepìknì
vyjádøil o Èeších. 
XXFerdinand byl císaøský podkoní,
což se rovnalo hodnosti generála
vozatajstva, ale bìhem 1. svìtové
války se nìjak zapletl do spolu-
práce s Masarykem a proto, když
mu na to pøišli, jednou, když pøišel
do své kanceláøe ve Vídni, místo
lejster mìl na stole revolver. To
bylo jasné. Monstrprocesy tenkrát
nebyly v módì. Tak milý Ferdi-

nand odjel domù do Krumlova,
dal do poøádku záležitosti s ma-
jetkem a dìdictví a zastøelil se. 
Až potud by platilo to, co bylo
napsáno na jednom panelu, že rodi-
na Kinských vždy pøála Èechùm.
Byla to citace historika Pekaøe.
Jenomže hned ve druhé místnosti
je vystavena fotka rodiny Kins-
kých ve spoleènosti tehdejšího
nacistického starosty Groschmieda
a nacistických dùstojníkù z roku
1938. Takže celá ta citace o tom,
že Kinští byli vždy pro Èechy,
dostává pekelnou trhlinu. Není
vylouèeno, že Rudolf se do této
akce dostal nedobrovolnì. Po roce
1918 z dùvodu parcelace pøišel
Rudolf o znaènou èást majetku
a stal se z nìho „pán z Nemanic“.
Na to byla jen jedna mast: bohatì
se oženit. Proto si vzal ženu, která
byla dìdièkou èeskobudìjovické
tužkárny Koh-i-noor a mnoha
dalších majetkù, vèetnì plantáží
v Africe. Tato paní byla kovaná
Nìmka a tak Rudolf chtì nechtì se
musel pøizpùsobit. 
XXA tak došlo k tomu, že jakmile
zaèal Henlein na popud Hitlera
„vystrkovat rùžky“, Kinský se do
této akce taky zapojil. Všechno
nasvìdèuje tomu, že henleinovské
hnutí spolufinancoval a že na svém
majetku - myslivnì Stavení -umož-
òoval setkání a výcvik Henleinovcù.
Po skonèení výcviku pak poèasto-
val svoje „parteigenose“ vínem ze
svého vynikajícího sklepa. A tak
se stalo, že jeden rozjaøený
Henleinovec posilnìný dobrým
vínem, jel ze Stavení do Krumlova
na motocyklu, až se v zatáèce pod
Klavírkou èelnì srazil s auto-
busem. Byl na místì mrtev. Toto
se stalo zaèátkem podzimu 1937.
Pak bylo chvíli ticho. V roce 1938
probìhla kvìtnová mobilizace,
pak záøijová a pak potupná kapitu-

lace bez boje a Krumlov byl
zabrán spolu s nìkterými jinými
obcemi. Po krátkém èase ale i
Nìmci pøišli na to, že pøestøelili a v
rámci narovnání hranic se rozhodli
nìkteré obce vrátit do republiky.
Mezi nimi i Krumlov. Jak se to
dozvìdìli, jak Rudolf tak i Dr.
Groschmied, sebrali auto a hajdy
do Berlína pøímo k Hitlerovi
orodovat, aby Krumlov zùstal
v Reichu. Povedlo se a Krumlov
i  Rakšice, lom Leskoun, silnice a
železnice zùstaly v Reichu, zatím-
co Rybníky, Dobøínsko, Polánka,
Rokytná, Budkovice, velká èást
lesa, Vedrovice - Zábrdovice, Bohu-
tice a Lesonice byly v republice. Je
pravdìpodobné, že hrabì Rudolf
zde dìlal jen šoféra, ale bez nìj by
se do Berlína Groschmied nikdy
nedostal a Krumlov mohl být
v republice a spousta obèanù by
nemusela utíkat do okolních obcí. 
Tedy, zatímco v letech první re-
publiky mìl historik Pekaø pravdu,
na podzim roku 1938 už pravdu
nemìl.
XXNa panelu je ještì zmínka
o pravdì, kterou prý Pekaø napsal
o Žižkovi. Mám dojem, že to byl
odsudek Žižky a jeho èinnosti a že
se to pisateli hodilo. K tomu chci
dodat, zkuste ve Francii øíct nìco

proti Napoleonovi, v Anglii proti
Cromwellovi, v Turecku proti Ka-
malu Atatürkovi, v Nìmecku proti
„Velkému Bedøichovi“ a uvidíte,
co Vám to vynese. V každé válce
se dìjí nepravosti, vždy se krade,
znásilòuje, vypaluje atd. Zdá se, že
pan Pekaø to uznává, pokud to
dìlají jiní, ale 3x bìda a dost, když
totéž , by• z jakýchkoli dùvodù, to
dìlá náš èlovìk. Namítnete, že
Pekaø byl vìdec - historik. Ano, to
byl, ale i Manstein a Rundstedt
byli svìtovì uznávanými generály,
ale byli to naši nepøátelé. Takže se
Pekaø staví do jedné øady s Nìmci. 
Co øíci závìrem? Rodina Kins-
kých skonèila v Krumlovì v roce
1945 a to po právu. Hrabì Rudolf
se podílel (tøeba bez nadšení) na
formování henleinovských bojù-
vek, umožnil na svém majetku
výcvik a shromažïování hen-
leinovcù a koneènì, mìl lví podíl
na tom, že Krumlov nebyl vrácen
v r. 1938 do republiky. Z toho
dùvodu mu byl veškerý majetek
zkonfiskován a pøed soudem ho
zachránilo jen to, že zmizel v ame-
rickém okupaèním pásmu, kam se
za ním vypravila už koncem dubna
1945 jeho žena. A proto použiji
otázku, kterou konèí popis na pa-
nelu ... Co k tomu dodat?         /Vš/
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XX/Miroslav/ V 50. letech mi-
nulého století byl v miroslavských
Rénách vybudován rybník, o kte-
rý se ovšem nikdo pøíliš nesta-
ral. Rybník se postupnì zanášel
splaškovými vodami a ani èis-
tièka odpadních vod již ne-
dovedla zabránit tomu, aby se
z vodní plochy stala zapáchající
zarostlá louže sloužící pouze
jako retenèní nádrž.
XXSouèasné vedení radnice si
jako jeden z cílù své dlouho-
dobé koncepce vytýèilo také
péèi o životní prostøedí, proto

bylo rozhodnuto uvést rybník
do poøádku. Mìsto Miroslav je
vlastníkem hráze a vodní plochy,
ale nìkteré pozemky pod ryb-
níkem patøí soukromým osobám,
s nimiž radnice vešla v jednání
a nabízí jim odkup za obvyklou
cenu nebo smìnu za obecní
pozemky.
XXZámìrem mìsta je vybu-
dovat zde krásnou pøírodní zónu
pro vycházky, odpoèinek, rekreaè-
ní rybolov i útoèištì ptákù a
drobných živoèichù. Jedná se
o vodní plochu 7,5 ha, která by

mìla být odbahnìna. Celková
lokalita má výmìru 22 ha, což
je pro Miroslav, chudou na pøí-
rodní zákoutí, velká vzácnost.
XXPlán prací poèítá mimo
odbahnìní také s opravou hráze,
stavidla a pøepadu. Nyní jsou
provádìny pøípravné práce k pro-
jektové dokumentaci, aby nej-
pozdìji v èervnu byla podána
žádost na Státní fond životního
prostøedí Praha o dotaci. Velmi
dùležité je stanovisko Agentury
ochrany pøírody Brno, jejíž
zamìstnanci Miroslav nìko-

likrát navštívili a spolupracují
s projekèní kanceláøí, která pro-
jekt zpracovává.
XX„Pokud pùjde vše podle plánu,
mìl by se na podzim rybník vy-
pustit, aby se bìhem roku mohly
udìlat stavební úpravy, vyèistit
rybník a na podzim roku 2005 by
se znovu napustil. Vznikne oje-
dinìlá lokalita, kde lidé najdou
krásnou èistou pøírodu plnou
ptákù a zvìøe a v pøípadì deš•ù
i záchytnou nádrž na pøívaly
vody,“ sdìlil Roman Volf, mís-
tostarosta Miroslavi.          /ham/

Z nevábné louže bude krásný rybník

Poděkování
XXLoòské Vánoce už jsou minulostí a zùstala nám jen pìkná
vzpomínka. Nìkomu pøinesly vytoužené dárky, jinému toužebnì
oèekávaný klid od nároèné práce a nám poznání, že stále existují mezi
námi lidé, kteøí dokáží darovat potøebnou korunu na dobrou vìc. Letos
bìhem vánoèních bohoslužeb se v miroslavské farnosti a pøilehlém
okolí vybíralo na opravu knínického kostela svatého Mikuláše. Všude
tam, kde zpíval pìvecký sbor z Miroslavských Knínic a okolí Hra-
dilovu mši, jste mohli pøispívat na rekonstrukci této památky.
V Petrovicích se na Štìdrý den vybralo 5.700 Kè a v Miroslavi 110 Kè.
Na Boží hod vánoèní v Jiøicích 564 Kè (+ 3.650 Kè letní sbírka)
a v Troskotovicích 80 Kè (+ 1.100 Kè letní sbírka). 
XXNa svátek svatého Štìpána se poøádal v Miroslavských Knínicích
živý Betlém, který za studeného sluneèného poèasí pøilákal na dvì stì
lidí. Místní dìti sehrály pøíbìh starý dva tisíce let, kdy se v chudièkém
chlévì narodil malý Ježíšek. Krásné kostýmy andìlù, tøech králù i
pastýøù, kteøí se za zpìvu pøišli poklonit malému Ježíškovi, mnohým
vykouzlil úsmìv na rtech a nìkomu vyhrkly i slzy dojetím, když vidìl
své dìti nebo vnuky hrát tuto scénku. I zde probìhla sbírka, která pøi-
nesla 7.115 Kè a spolu s ranní sbírkou v místním kostele (1.112 Kè) to
bylo úctyhodných 8.227 Kè. V sobotu 27.12. sbor zpíval v Dobøínsku
a tam bylo vybráno 647 Kè. V nedìli pak byla uskuteènìna sbírka
v Dobrém Poli - 1.871 Kè a v Klentnici 1.474 Kè. Celkový obnos ze
všech vánoèních a dvou letních sbírek tak èiní 23.388 Kè. Letos bude
z tìchto prostøedkù financována oprava støechy a její oplechování,
odvodnìní a odvlhèení kostela a také bude hrazen Národním památ-
kovým ústavem pøedepsaný stratigrafický a stavebnì-historický prùzkum.
XXChtìl bych všem lidem, kteøí pøispìli na opravu kostela, moc
podìkovat a popøát jim v novém roce hodnì zdraví a spokojenosti.
Pevnì vìøím, že i letos se spolu budeme setkávat pøi dalších našich
akcích.          Dr. Lubomír Janda, Miroslavské Knínice
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Události z prosince 2003:
• Poèátkem mìsíce prosince byl
strážníky MP zjištìn nepovolený
prodej zábavné pyrotechniky
dìtem mladším 18-ti let. Co však
bylo daleko závažnìjší, je skuteè-
nost, že toto prodávané zboží mìlo
již jeden rok propadlou záruèní
lhùtu. S majitelem provozovny
bude zahájeno správní øízení.
• Aè by mìsíc prosinec mìl být
obdobím klidu a míru, osobní
spory se v tomto mìsíci øešily pøe-
vážnì hrubou silou. MP øešila
hned pìt takovýchto pøípadù
napadení, z nichž dva byly mezi
osobami blízkými v rodinì. Smut-
nou skuteèností zùstává, že se
dospìlí lidé nedokáží rozumnì
dohodnout a vše øeší bez ohledu
na dìti, které jsou vìtšinou pøítomny.
• Další zajímavostí je, že v zimních
mìsících øeší MP mnohem více
pøípadù povalujících se opilcù na
ulicích, než je tomu v mìsících
letních. Ani prosinec nebyl výjim-
kou. Hned dva nejmenovaní
nemìli už tolik sil, aby se dopra-
vili domù vlastními silami.
• Dalším fenoménem tohoto mì-
síce byly závady na vodovodním
øadu. Podobnì jako snad v kaž-
dém mìstì v ÈR. MP registro-

vala hned 4 takovéto poruchy,
kdy voda vyvìrala na povrch
komunikace a vznikala tak díky
povìtrnostním vlivùm nebezpeèná
situace v provozu.     
• Jak lidé horlivì bìhali za vá-
noèními nákupy, stejnì tak horlivì
postráceli, co se snad postrácet
dalo. Za vše uvádíme nález jízdního
kola, klíèù, dokladù a dokonce
penìženky s významnou finanèní
hotovostí. Veškeré nalezené vìci
našly nakonec svého majitele.
• Opakovaným problémem jsou
též tzv. zmrazky, které se tvoøí na
odparnících na støeše bytového
domu na ul. Komenského. Po
èase je ledu tolik, že samovolnì
odpadne. Padá rovnou dolù na
zaparkovaná vozidla, jak už se
mohl pøesvìdèit nejeden pøekva-
pený majitel. Nebylo tomu jinak
ani v tomto mìsíci. Opìt pøibyl
jeden neš•astník. Vìnujte zvýšenou
pozornost tomu, kde zaparkujete
svého „mazlíèka“ !
• V mìstské èásti Rakšice došlo
k pokousání psem. Nezodpovìdný
majitel jej nemìl na vodítku a po
košíku jako by se slehla zem. Na
toto doplatila kolemjdoucí osoba,
na kterou pes bez zjevné pøíèiny
zaútoèil. Vše skonèilo po chvilce.

Majitel psa vzal na vodítko a
postiženou osobu vzal do péèe
chirurg ivanèické nemocnice se
závìrem sedmi stehù na paži a 30-
tidenní pracovní neschopností.
Majitel složitì prokazoval, že je pes
v odpovídajícím zdravotním stavu
a ze svého poèínání, nebo spíše
nepoèínání se bude zodpovídat
pøíslušným kompetentním orgánùm.
• Pøedstavte si, že jdete k dokto-
rovi se zlomenou nohou a že odej-
dete se sádrou. Pøece bìžná vìc.
Avšak po nìjaké dobì Vás to
pøestane bavit a tak sádru sami
sundáte. Zjistíte, jaká to byla chyba
a chcete vše napravit cestou k dokto-
rovi. Na zahrádce svého RD
upadnete a zlomíte si ji znova.
Není jak se dovolat pomoci…
Až teprve pøivolaní strážníci
zajistili pøevoz nezodpovìdné pa-
cientky zpìt na ošetøení, kde byla
sádra znovu obnovena. Budeme spo-
leènì doufat, že pacientka pocho-
pila, k èemu sádra vlastnì slouží.
• Nejen u nás (v M. Krumlovì)
chytáme zatoulané psy a ostatní
zvíøata, ale i v okolních obcích
by to obèané také chtìli. Bohužel
však MP M. Krumlov má svou
pùsobnost omezenu katastrálním
územím mìsta. Rádi bychom

pomohli, když se na nás telefo-
nicky obracíte, ale nelze. Omlou-
váme se tímto obèanùm z okolních
obcí, kteøí se na MP M. Krumlov
obracejí se svými žádostmi.
• Podezøení z pøestupku proti
vyhlášce mìsta o povinnosti maji-
tele nemovitosti se starat v zimních
mìsících o schùdnost pøilehlého
chodníku bude èelit nejmenovaný
obèan z mìstské èásti Polánka,
kde pøed jeho domem upadl druhý
obèan a zpùsobil si pohmoždì-
niny kolene s pracovní neschop-
ností jeden týden.
• Závìrem dovolte malou bilanci
práce MP M. Krumlov v r. 2003
ve zkratce a èíslech:
Pøijato 235 oznámení, øešeno 844
pøestupkù, z toho pokutou v blo-
kovém øízení 269 pøestupkù, 43
pøestupkù bylo postoupeno dalším
pøíslušným orgánùm k doøešení.
MP umí i jen domlouvat, to bylo
celkem v 532 pøípadech.
Bylo odchyceno 11 psù, z nichž 5
bylo odvezeno do útulku pro za-
bìhlá zvíøata. Strážníci øídili
provoz u dopravních nehod,
vykonávali preventivní aktivity
a díky nìkolika pøedaným poz-
natkùm na OO PÈR byly zjištìni
pachatelé trestné èinnosti.    /MP/

Zeptali jsme se: předsedy KDU-ČSL
a poslance ing. Miroslava Kalouska

Jaký je konkrétní cíl Vaší dnešní
návštìvy v Moravském Krumlovì?
Konkrétní cíl není, je to posla-
necký den. Máme-li o nìèem
rozhodovat, musíme rozhodovat
s vìdomím, co se kde dìje, jaké
jsou priority v dané oblasti, což nej-
lépe vìdí lidé, kteøí v oblasti žijí
a kterých se to konkrétnì týká. 
Pøijel jste také podpoøit pana
starostu Pitlacha v jeho nelehké
situaci na radnici?
Nepopírám, že jsem tady jako
pøedseda rozpoètového výboru PÈR
a také jako pøedseda KDU - ÈSL,
to se prostì nerozpùlíte. Samo-
zøejmì si vážím toho, že v èele
krumlovské radnice je starosta za
KDU - ÈSL. To vnímám i jako
jeho podporu na této pozici.

Velkým problémem mìsta je zá-
mek. Myslíte si, že by tak význam-
nou památku mìlo pøi absenci
zájemcù koupit mìsto?
Nechci svým názorem nikoho
ovlivòovat a musím øíci, že
skuteènì o tìchto vìcech musí
lidé v MK rozhodnout sami.
Nedovedu si pøedstavit pøevzetí
takto rozsáhlé památky pomìrnì
malou radnicí. Pokud bych byl
požádán o radu, tak bych øekl -
proboha nikdy! Udìlejte všechno
pro to, abyste sehnali investora,
abyste získali vlastníka, který
bude schopen s tím nìco udìlat.
Ale už v této vìtì je zakotven
dùvod, proè by to asi tìžko mìla
být radnice - ten vlastník, který je
schopen s tím nìco udìlat.
Mùže pøi øešení problému
„zámek“ nìjak pomoci stát?
Rozsah finanèních potøeb do chát-
rajících kulturních památek u nás
je tak obrovský, že priority
pokrývají s bídou deset procent.
Kdybych tady mìl vyslovit jaký-
koliv slib k této investici, která je
ve stovkách milionù, tak bych se
choval nekorektnì. Zaznamenal
jsem to, vím, že ten problém tady
je, ale uèinit jakýkoliv pøíslib je

sice jednoduché, ale nekorektní.
Ještì závažnìjším problémem ce-
lého regionu  je velká nezamìst-
nanost. Co dìlá Parlament ÈR
pro zlepšení tohoto stavu?
Já si nemyslím, že otázka øešení
nezamìstnanosti je jenom v penì-
zích, ale je to v nich také. Já jsem
si dobøe vìdom, že Znojemsko je
z hlediska nezamìstnanosti jed-
ním z nejvíce postižených okresù.
Pouhé konstatování stavu však
nezamìstnanost nevyøeší.
Ne, to je spíš o tom, že všechno je
o prioritách. To znamená, pokud
se rozhoduje o prioritách v otáz-
kách infrastruktury, je potøeba
vìdìt, že infrastruktura je ta vìc,
která podpoøí zamìstnanost v re-
gionu, to znamená podpoøit
region s nejvìtší nezamìstnaností.
Na Znojemsku musíme zaèít pøe-
mýšlet o tom, že tradièní zemì-
dìlství nemùže nikdy stabilizovat
pracovní pøíležitosti a že venkov
nemùže být jenom o zemìdìlství,
ale pøedevším o drobném pod-
nikání v nezemìdìlské èinnosti.
Jak se v tìchto otázkách anga-
žuje konkrétnì vaše strana?
My na tom pomìrnì usilovnì pra-
cujeme, abychom byli pøipraveni

na úrovni krajù i centra i obcí na
vìci týkající se programù konku-
renceschopnosti, dále na podporu
malého a støedního podnikání a
vzniku nových pracovních míst.
To, co je obecnì platné, je otázka
daòové zátìže a otázka utaženosti
nebo neutaženosti pracovního trhu.
Proè tedy vládnoucí garnitura,
s níž  jste v koalici, dnes reformou
veøejných financí podnikatelùm
spíše situaci ztìžuje?
To je vìc vìtšinové politické vùle
a já jí teï moc velkou nevidím.
Já jsem rád, že v rámci reformních
balíkù se to podaøilo ustabilizovat
na té míøe, na které to teï je, jak-
koliv bych celou øadu tìch ná-
strojù já nevolil a samostatnì bych
pro nì nehlasoval. Ale je to balík
kompromisù, který každý z nás
schvaloval z nìjakého dùvodu. Pro
mì ten základní dùvod byla exis-
tence 111 hlasù. Kdykoli hlasujete
o kompromisu, musíte mít na pa-
mìti onìch 111, kteøí si kdykoli
mohou prohlasovat cokoliv, proto-
že jsou øádnì legitimnì zvoleni.
Se stejnou mírou zodpovìdnosti
k tomu pøistupují i ostatní koalièní
partneøi.         Dìkuji za rozhovor

Dr. Hana Mühlhauserová
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XXJiž dlouho jsem byl nabádán, a• napíšu do Zrcadla o tom, jak radnice
v Krumlovì jedná s Osadním výborem v Polánce. Nepovažoval jsem za
nutné míchat se do komplikovaných politických problémù rozhodnì
dùležitìjších a daleko složitìjších, odrážejících se v èláncích Zrcadla, ale
èlánek o „Prvních vlaštovkách“ v Polánce mne donutil k tomu, abych ho
uvedl na pravou míru. Nevím „koho“ nebo „co“, pøípadnì „koho co“
vedlo k sepsání tohoto èlánku, ale jsem pøesvìdèen, že jakýkoliv tisk,
by• plátek místního formátu, by mìl podávat informace nezkreslené
a pøedevším korektní.
XXNa 1. zasedání tohoto zastupitelstva v roce 2002, se snad ustrnul
kámen a jeden z novì zvolených èlenù si povšimnul, že se problematika
Osadního výboru v Polánce dlouhodobì pøehlíží a je nutno øešit prob-
lémy i periferních èástí, jak slibovaly slogany pøedvolebních letákù
vìtšiny stran. Zastupitelstvo odmávlo usnesení, že RM projedná pøed-
ložený zápis do konce února 2003 a podá informaci zastupitelùm. Tady
už to opravdu vypadalo, že se blýská na lepší èasy. Vypracoval jsem asi
tøístránkovou zprávu o tom, co jsme kdy navrhovali a požadovali v dom-
nìní, že tento elaborát poslouží jako podklad pro jednání RM a naivnì
vìøil, že koneènì najdeme spoleènou cestu k øešení.
XXÚnor se pøekulil jak voda a moje intervence na zasedáních zastupi-
telstva se stávaly èím dál tím trapnìjšími. Zaèátkem prázdnin se konalo
ono „výjezdní zasedání“ se zástupci radnice pøímo v Polánce, kde se jen
slibovalo a slibovalo. Zástupci radnice zde pøed shromáždìnými obèany
slíbili, že ke každému problému pøijmou usnesení se zpùsobem a ter-
mínem jeho vyøešení. Navíc obèanùm slíbili, že mezi nì budou pøijíždìt
každého ètvrt roku, aby jim poskytli zpìtnou vazbu, která celá léta
chybìla i osadnímu výboru, nebo• veškeré pøipomínky, návrhy a poža-
davky pøedávané v zápisech na sekretariát radnice mizely bez odpovìdi
v propadlišti dìjin. Pøi projednávání našich návrhù jsem byl osobnì pøí-
tomen v srpnu 2003 na jednání Rady mìsta a já sám jsem si od tohoto
jednání hodnì sliboval. Výsledek byl takový, že jsme se teprve nedávno
už v letošním roce 2004 sešli nad první písemnou odpovìdí na náš
21. zápis, která kdy byla adresována osadnímu výboru. S politováním
jsme museli konstatovat, že odpovìdi typu  „je zahrnuto do projektu“,
„bylo pøedáno k projednání“, „bude øešen“ , „by mìla být dokonèena“,
„bude øešeno“ pøípadnì „je pøedmìtem jednání“ nebo „vyžaduje delší
èasový horizont“ nás jako osadní výbor vùbec neuspokojily.
XXOno poukazované osvìtlení ulice ke høišti se mimo jiné øešilo na
veøejném setkání, kde padla informace, že toto již investièní akcí bylo.
Osvìtlení bylo totiž souèástí investièní akce vybudování inženýrských
sítí na uvedených stavebních místech, avšak tato akce „ještì“ nebyla
dokonèena. Takže nedokonèenou investièní akci zahrneme do další
investièní akce? Tomu sám nerozumím. A ony blátivé cesty, že se podaøi-
lo splnit v termínu? Na tyto cesty byl termín po ukonèení plyno-fikace!
Pozval bych Vás na kávu, paní redaktorko, ale pustil bych Vás do domu,
jen kdybyste mi pøinesla Zrcadlo, ve kterém jste napsala tento èlánek a
nemìla boty po kotníky od bláta. Možná vypadám jako hladovec, ale tu
kávu bych ušetøil. Nemluvím o tom, že od „výjezdního zasedání“ z prázd-
nin se už žádné další neuskuteènilo. Že by premiéra byla zároveò
derniérou? Že by radní už nemìli obèanùm v Polánce co øíct? Je mi moc
líto, že další otázky obèanù typu: „proè nejde udìlat 100 metrù chodníku,
než tam nìkoho srazí auto?“, „proè se nepøipraví projekt na kanalizaci,
abychom ty prachy z Bruselu dostali“, „proè radnice jednu periferní
ètvr• preferuje a na druhou zapomíná?“ a nebo „proè to nìkde jde a
nìkde ne?“ jim zùstanou nezodpovìzeny, protože ani já sám a ani žádný
èlen osadního výboru jim na nì nedokážeme pøesvìdèivì odpovìdìt.
XXNevím, jestli se mi podaøilo v tomto zmatku zcela jasnì nastínit, jak
vypadá komunikace a zpìtná vazba mezi radnicí a Osadním výborem
v Polánce, jen si nejsem jistý, zda „První vlaštovkou“ byla myšlena
vùbec první písemná odpovìï, které jsme se témìø po roce doèkali.
K tomu, že nás neuspokojila, se již radìji nebudu vracet. Pøesto bych si
dovolil touto cestou za ni radnici ze slušnosti podìkovat. Zajímalo by
mì, zda by takováto odpovìï uspokojila nìkterého z vážených za-
stupitelù, kteøí ji odhlasovali. Takže závìrem bych zapolemizoval nad
„prvníma vlaštovkama“, které k nám, do Polánky, patrnì nemohou najít
cestu a Vám paní redaktorko položil s dovolením otázku: Myslíte si, že
se nescházíme pro „srandu králíkùm“ ???     Aleš Friedrich - OV Polánka

„První vlaštovky“
do Polánky nepřiletěly

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Městská policie Moravský Krumlov informuje
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KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Mórfou je mìsto na Kypru, blízko stejnojmenného
zálivu, proslulé pìstováním citrusù, jahod a tulipánù.
Kostel sv. Mamase je zasvìcen kyperskému svìtci,
který žil v byzantských dobách. Mamase je uctíván
proto, že (1. díl tajenky) a také proto, že byl odvážný
- (2.- 4. díl tajenky) ke guvernérovi, který byl tak
oslnìn jeho èinem, že zprostil Mamase placení daní
na celý život - což je sen vìtšiny Kypøanù. Anejen jich!

© /ap/
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Ples zahájí oslavy města
XX/Oslavany/ Již šestý roèník reprezentaèního plesu mìsta Oslavany
probìhne poslední únorový pátek - 27. 2. Ples bude zároveò slavnost-
ním vstupem i oficiálním zahájením oslav 900. výroèí mìsta. Jsou
pozvány významné osobnosti politického života, napøíklad hejtman
JM kraje i poslanci napøíè celým politickým spektrem. Ples probìhne
ve všech prostorách kulturního støediska. Hudební produkci ve vel-
kém sálu zajistí taneèní skupina Fantazie a veèer oživí také doprovodný
kulturní program, zejména vystoupení špièkových taneèních párù.
V restauraci si mohou zájemci zatanèit v rytmu country. Na plese se
uskuteèní i neménì významná spoleèenská událost - køest nové knihy
900 let Oslavan, vydané právì na poèest mnoha letošních výroèí
mìsta i oslavanských dolù.                                                                  /uè/

Muzeum hledá prostory
XX/Ivanèice/ Odbor kultury Krajského úøadu Brno požádal Mìsto
Ivanèice o vhodné prostory pro zveøejnìní muzejních sbírek Okres-
ního muzea Brno-venkov. Radnice této žádosti vyhovìla a nabídla
možnost vystavovat v Památníku Alfonse Muchy. Krajský úøad byl
s konstruktivním a vstøícným návrhem spokojen a plnì mu vyhovoval.
Nyní je tøeba na základì vzájemné dohody zástupcù mìsta, kulturnì-
-informaèního centra a muzea urèit èasový harmonogram zpøístupnìní
muzejních materiálù. Samozøejmì, že muzeum preferuje možnost
vystavovat celý rok, což pravdìpodobnì vzhledem k již tradièním a
zavedeným aktivitám v Památníku nebude schùdné. Ve høe je zhruba
šest mìsícù, kdy by mohly být expozice pro obèany Ivanèic i všechny
ostatní návštìvníky mìsta v Památníku k dispozici. Vezmeme-li v úvahu,
že dosud jsou veškeré muzejní materiály ukryty v depozitáøích, kde
k nim mají pøístup jenom odborní pracovníci, možnost ukázat je ale-
spoò pùl roku „svìtu“ je velice velkorysá a mìla by být dostateèná.
V pøípadì, že k dohodì nedojde, mohlo by se stát, že muzejní sbírky
budou pøemístìny mimo Ivanèice. Hovoøí se o Rajhradu, kde se údajnì
plánuje budování Památníku národního písemnictví.                    /ham/

Oslavili půl roku existence
XX/Moravský Krumlov/ Pro starší spoluobèany, kteøí se pøed pùl
rokem rozhodli od základu zmìnit svùj život a pøestìhovat se do Domu
s peèovatelskou službou, nebylo toto rozhodnutí zajisté lehké. Proto
bylo nutné vytvoøit jim takové podmínky, které jim pomohou tuto zmìnu
pøekonat. Snažili jsme se, aby se DPS stal jejich novým domovem, ve kte-
rém se cítí dobøe. K tomu bylo zapotøebí zabezpeèit nejen plynulý chod
DPS po provozní stránce a kvalitní peèovatelskou službu, ale hlavnì
spoluprací celého kolektivu pracovníkù vytvoøit prostøedí plné poro-
zumìní, vstøícnosti a vùle zajistit tìmto lidem klidné a spokojené stáøí. 
XXDnes, po pùlroèním provozu, mohu øíci, že i pøes nìkteré nedo-
statky se nám to podaøilo. Spokojenost našich babièek a dìdeèkù
v DPS je toho dùkazem. Proto chci podìkovat všem pracovníkùm
DPS za jejich práci, všem zastupitelùm mìsta a zamìstnancùm MìÚ
Moravský Krumlov za jejich podporu a pomoc. 
XXK dobré pohodì, kulturnì - spoleèenskému vyžití i pouèení jsme
v uplynulé dobì uspoøádali pro obyvatele DPS i ostatní spoluobèany
mìsta nejednu zajímavou akci. Hrála u nás dechovka Ta naše kapela,
vystupovali - taneèní soubor Krumlováèek ZŠ Klášterní, ZUŠ MK,
dìti z MŠ Husova i èlenové farního sdružení Rybníky s Vánoèním
pøíbìhem. Kromì toho jsme u nás mìli pøednášku lékaøe i slavnostní
vánoèní posezení. Všem, kteøí pro naše seniory cokoli pøipravili
a podíleli se na vytvoøení pøíjemného prostøedí i dobré pohody, srdeènì
dìkujeme. Zároveò patøí dík také studentùm Gymnázia MK a žákùm
zdejších základních škol za výzdobu interiéru budovy.
Do budoucna plánujeme rozšíøení peèovatelských služeb, aby byl
DPS nejen pøíjemným domovem pro seniory, ale také pro ostatní
obèany Moravského Krumlova a okolí, i úèinným pomocníkem pøi
péèi o jejich blízké.           Irena Koèí, správce DPS v Mor. Krumlovì

Krumlovští byli v Bratislavě
XXV pùli ledna navazoval bezprostøednì na veletrh cestovního ruchu
v Brnì veletrh SLOVAKIA TOUR v Bratislavì. Generální øeditel firmy
INCHEBA Bratislava, v jejíž prostorách veletrh probìhl, pozval také
mìsto Moravský Krumlov a jeho zástupce. Jednalo se o prestižní zále-
žitost, které se zúèastnily mimo jiné i špièky slovenského politického
a kulturního života. „Byli jsme vdìèni, že jsme mohli v Bratislavì
vystavovat. Prostory stánku asi 20 m2 jsme navíc dostali zdarma,“
hodnotil akci starosta Pitlach a pokraèoval: „Vládl tam opravdu poho-
dový duch, prostory výstavištì byly obrovské, stánky dobøe rozmístìné,
takže každý zájemce mohl vše shlédnout v klidu, pohodì, bez tlaèenice.
Úroveò veletrhu byla vysoká.“ Moravský Krumlov mìl zcela samo-
statný stánek, kde byly prezentovány všechny materiály a zajímavosti
o mìstì. Zájem o expozici byl velký, návštìvníky nejvíce zaujala
expozice Muchovy Slovanské epopeje. „Podobná setkání a prezentace
jsou dùležité z hlediska rozvoje turismu a také proto, že se o nás ví i
za hranicemi. Je to jakási pøeshranièní spolupráce, která by se nemìla
zamìøit pouze na Rakousko, ale i na Slovensko a Polsko,“ shrnul
poslání podobných setkání starosta Moravského Krumlova.      /ham/

Získá Krumlov dotaci?
XX/Moravský Krumlov/ Jak jsme Vás informovali již v minulém èísle
Zrcadla, mìstská policie pøedložila zastupitelstvu k vyjádøení projekt
na provedení nìkterých bezpeènostních opatøení ve mìstì. Mezi ty
nejdùležitìjší patøí kamerový monitorovací systém, v první fázi by se
jednalo o dvì kamery na Sídlišti a jednu na námìstí T. G. Masaryka
a vybudování osvìtlení v jedné z nejrizikovìjších èástí mìsta - v Boro-
vièkách. Celá záležitost je velmi nákladná, poèítá se asi s 2,5 milióny
korun. Projekt je však jako jeden z pìti z celé jižní Moravy podporován
Policií Èeské republiky, okresním øeditelstvím Znojmo a Ministerstvem
vnitra, které uvolní podstatnou èást potøebných financí formou úèelové
dotace. Podmínkou pro udìlení tìchto penìz je ale schválení zmínì-
ného projektu krumlovskými zastupiteli. Ti možná už v pondìlí 2.
února na své schùzi rozhodnou, zda bude v ulicích mìsta bezpeènìji
a podpoøí jedineènou pøíležitost získat státní dotace.                  /abé/ 

Kulturní programy
2. - 15. února 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
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 - kon-
cert, kino Réna. Vstupné: 260 Kè. Pøedprodej od 19.1. v KIC Ivanèice.
• 28.2. - Bídníci - svìtoznámý muzikál, Praha, divadlo Goja Music
Hall, odjezd ve 14.00 hod. od Besedního domu, cena: (vstupenka
a doprava) 970 a 700 Kè. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• únor - Historie a souèasnost zámku v Moravském Krumlovì -
výstava, Galerie Knížecí dùm, potrvá do 25.2.
• únor - Já a mùj zpùsob života - výstava, drog. problematika, MìÚ, I. p.
• 10.2. v 8.15, 9.30 a 10.45 hod. - Sport a hry s Pavlem Novákem -
školní poøad, vstupné: 30 Kè. 
• Pøipravujeme: • 18.2. - Franz Lehár: Zemì úsmìvù - opereta,
zájezd do Janáèkova divadla Brno, pøihlášky na MìKS. • 23.2. v 19.00
hod. - Fleret a Jarmila Šuláková - koncert. Kinosál MK, pøedprodej
vstupenek na IC a MìKS od 20. ledna 2004. • 19.3. v 19.00 hod. -
Lord of the Dance - soubor irských tancù, zájezd do haly Rondo
Brno, vstupné: 650 Kè, doprava: 80 Kè, závazné pøihlášky do 20.2.
• 20.3. v 15.00 hod. - Brouk v hlavì - komedie, Mìstské divadlo

Brno, vstupné: 180 Kè, 90 Kè (sen., stud.), doprava: 80 Kè, závazné
pøihlášky do 9.2. • 6.5. - Olympic - „Dám si tì klonovat“, Fórum
Tøebíè, závazné pøihlášky na MìKS. • 21.8. - Lucerna - zájezd do È.
Krumlova, závazné pøihlášky do 25.2.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 6.2. ve 20.00 hod. - Ples mateøských škol, škol. klubu a družiny -
hraje Duo HV Band. Dìlnický dùm.
• Pøipravujeme: • 21.2. ve 20.00 - Ples divadla Na Mýtinì. Hraje
skupina Fontána. Masky jsou vítány. Dìlnický dùm.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 7.2. - Happy aerobic - III. roèník soutìže v junior aerobiku v KD,
pro úèastníky z Jihomoravského kraje, poøádá DDM. 
• 11.2. - Klíèek - pìvecká soutìž pro dìti, v KD, poøádá ZŠ a DDM.
• 14.2. - maškarní karneval v Kašenci.
• 14.2. ve 20.00 hod. - ples FC Miroslav, v KD.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• každé úterý od 18.00 hod. - TAE BO - hodinovka aerobního
cvièení s prvky taekwonda a kick-boxu, na DDM. Vede profi trenérka
Dana Bystrianská. Cena za hodinu: 30 Kè.
• 6.2. ve 14.00 hod. - Upeèeno snadno a rychle - v kuchyòce DDM. 
• 13.2. od 17.00 hod. - Valentýnská diskotéka -  na DDM. Dìti se
mohou tìšit na tanec, skvìlou hudbu a nové netradièní soutìže, vše v
duchu sv. Valentýna. Vstupné: 20 Kè.
• 14.2. od 9.30 hod. - Co je to fundraising? Semináø pro zástupce
neziskových org. a ostatní zájemce o tom, jak kvalitnì napsat a právnì
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.
• Pøipravujeme • 21.2. od 10.00 hod. - Semináø Bøišní tanec jako
terapie - na DDM, pøihlášky do 16.2., poplatek: 250 Kè. 
• Od 25.2. každý ètvrtek od 18.00 - 19.30 hod. - Aby záda nebolela -
na DDM, kurz prevence vertebrogenních obtíží, který povede fyzioter-
apeutka Bc. Lenka Bauerová. Náplní cvièení jsou informace o péèi o tìlo
a páteø, ukázky moderního zdravotního cvièení s pomùckami i bez nich,
Pilates, Gymbally, Balantes, Power Yoga, Thera-Band. Nahlašovat se
mùžete osobnì nebo telefonicky do 20.2. Cena 10-ti lekcí: 400 Kè. 
• 3.4. - Galileo - muzikál, zájezd do pražského divadla Kalich. Vstupné:
250 Kè, doprava: 380 Kè. Odjezd ve 14.00 hod. od DDM. • Pøímìstský
Jarní tábor - 1. - 5.3. Po - výlet do Ivanèic, exkurze v ivanèické kabe-
lové televizi, návštìva muzea V. Menšíka, obìd v restauraci. Cena 100
Kè. Út + St - dvoudenní výlet do Jihlavy, pøespání v ubytovnì, návštìva
Vodního ráje, Zoologické zahrady a jihlavského podzemí. Cena 310 Kè.
Èt - výlet do Brna, návštìva akvária, prohlídka mìsta. Cena 150 Kè.
Pá - exkurze v èistièce odpadních vod, hry na Domeèku. Cena 35 Kè. 
• 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. • Nabídka letních táborù a rekreací
• 2.-11.7. - Chorvatsko, Makarská Riviéra - Živogošèe - Desetidenní
pobyt u moøe, cena 5 320 Kè, záloha 50% musí být zaplacena do konce
února • 2.-6.7. - rodinná rekreace pro rodièe s dìtmi - ètyøi dny aktivního
odpoèinku s dìtmi. • 12.-16.7. - Letní pøímìstský tábor - pìt dní. • 24.7.-
31.7. - Tábor pod Tesákem - letní tábor pro dìti, cena 2 150 Kè. • 7.8.-
14.8. - Letní camp Štíøí dùl - pro dìti jsou pøipraveny oddíl aerobicu a
oddíl moderního tance. Více info na DDM. 

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.

Klub českých turistů Ivančice
• 8.2. - Ve stopách zlaté lyže (bìžky nebo pìšky) - Nové Mìsto na
Moravì. Zájemci se hlásí p. Flíèkovi do 5.2., ten sdìlí další info.
• Pøipravujeme: • 20. - 21.2. - „Opatovské šmajd“ - dálkový pochod,
info u pí. Bednáøové, tel.: 737 840 958 nebo nástìnka KÈT. • 22.2.  -
Zimní Rokytná (odpolední vycházka) • 27. - 29.2. - Èernohorské šlá-
poty - dálkový pochod v Brnì-Øeèkovicích, info u pí. Bednáøové,
tel.: 737 840 958. Ing. A. Moravec, pøedseda odboru KÈT, tel.: 549
241 175 (kontakt na J. Flíèka: tel.: 546 452 788).

Volné sdružení LETOKRUHY
Široká 1, Ivanèice, budova EKOTEXU
• 5.2. v 18.00 hod. - Jak se stát vladaøem svého království. Beseda
s Evou Fojtovou o mandale. DDM, Komenského 7. Vstupné 35 a 15 Kè. 
• 7.2. ve 13.00 hod. - Vaøíme zdravì, ale s rozumem. Co si navaøíme,
to také sníme. DDM, Komenského 7. Vstupné 135 Kè, nutno se objednat
pøedem na tel.: 777 888 041.
• 11.2. - Pulsová diagnostika. Marcela Špavorová, diagnostika a vy-
rovnání. Široká 1., 1.p., informace na tel.: 777 888 041.

MORAVSKOKRUMLOVSKÁ HISTORICKÁ SPOLEČNOST
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

HISTORIE A SOUČASNOST ZÁMKU
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

která se koná od 14. ledna do 25. února 2004 
v galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově.

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

OSVĚTOVÁ BESEDA REŠICE POŘÁDÁ 
7. ÚNORA VE 20.00 HODIN

SPOLEČENSKÝ PLES
Hraje Fantazie. Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

NEMÁTE ZASE CO NA SEBE? 
PŘIJĎTE V PÁTEK 20. ÚNORA VE 20.00 HODIN NA  

PYŽAMOVÝ BÁL
Tam všichni budou v pyžamu! V kulturním domě v Rybníkách,

hraje skupina Minet. Srdečně zvou Rybnické ženské.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM IVANČICE 
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE ČESKÉ KLASIKY   

JIŘÍ SUCHÝ
A HOT AND SWEET ORCHESTRA
21. února v 19.00 hodin v kině Réna v Ivančicích

vstupné: 260 Kč, předprodej v KIC

DDM MORAVSKÝ KRUMLOV POŘÁDÁ
KAŽDOU STŘEDU OD 18.00 - 20.00 HOD.

A KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.00 - 18.00 HOD.

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 NEDĚLI 15.2. V HOTELU EPOPEJ SE KONÁ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
Zveme malé i velké užít si dobrodružství na rozbouřeném moři

mezi piráty. Do noty nám zahraje kapitán Hook a pirátská skupina
Naškrk. Poplatek za členství u pirátů - malí 10 zla áků, velcí 20
zla áků. Ke konci plavby si rozdělíme pirátský lup, který jsme

získali od našich mecenášů. Vyplouváme ve 14.00 hod. 

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 4.2. ve 20.00 KRUH
Horor USA a Jap., titulky

• so 7.2. ve 20.00 ROZVOD PO FRANCOUSKU
ne 8.2. v 17.30 a 20.00 Komedie USA a VB, titulky

• stø 11.2. ve 20.00 S.W.A.T. - JEDNOTKA
RYCHLÉHO NASAZENÍ
Policejní thriller USA, titulky

• so 14.2. ve 20.00 NUDA V BRNÌ
ne 15.2. v 17.30 a 20.00 Erotická komedie ÈR

________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 4.2. ve 20.00 ZELENÉ PEKLO
Akèní film USA, titulky

• ne 8.2. ve 20.00 TAJEMNÁ ØEKA
Film USA, titulky

• stø 11.2. ve 20.00 S.W.A.T. - JEDNOTKA
RYCHLÉHO NASAZENÍ
Policejní thriller USA, titulky

• ne 15.2. ve 20.00 KAKUŠKA
Komedie USA, titulky

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 7.2. v 18.00 BOŽSKÝ BRUCE
Romantická komedie USA, titulky

• ne 8.2. v 18.00 NUDA V BRNÌ
Erotická komedie ÈR

• so 14.2. v 18.00 X MEN  II
Akèní sci-fi USA, titulky              

• ne 15.2. v 18.00 MASTER & COMMANDER
Film USA, titulky

_______________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kin
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Komerèní inzerce
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnika-
telské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
životní pojištìní, komplexní
autopojištìní, pojištìní nemovi-
tostí, komplexní poradenská
èinnost v oboru finanènictví.
Kanceláø: Široká 1 (budova Eko-
texu), Ivanèice. Po-Pá: 9-16 hod.
Tel.: 728 979 219, 736 771 504,
604 781 404.

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hli-
níku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminá-
tové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Duko-
vany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

•• 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.

•• Nabízím volné kanceláøské i
skladové prostory v Ivanèicích
u hl. silnice. Areál je hlídaný,
možnost parkování v areálu.
Mobil: 777 252 061.

Koupím
•• zahradu v Šemíkovicích
nebo Rouchovanech. Tel.: 723
266 393, veèer. 
•• Moped Stadion -S-11, Pionýr -
550, Jawa 250-350 pérák, Velo-
rex a jiné. Vše i nekompl. i poš-
kozené. Tel.: 608 626 289.
•• pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti; dobovou
liter., fota a rùzné staré reklamní
cedule. Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• doklady na Jawa CZ, CZ 125.
Tel.: 728 337 745.
•• PS1 s èipem s 1 ovladaèem,
pamì•. kartou a 3 hrami do
1.500 Kè. Spìchá. SMS na tel.:
721 741 133.
•• andulky a korely, po dohodì
i jiné exot. ptactvo. Tel.: 603
841 097.

Prodám
•• RD øadový, 2+1, studna, velký
dvùr, stodola. Nutná velká rekon-
str. nebo na stav. místo. Trbouša-
ny. Tel.: 546 421 228.
•• RD 2+1 po rekonstr. v Ivanèi-
cích blízko centra. Bez zahr. se dvor-
kem a dílnou. Tel.: 606 474 653. 
•• DB 3+1 s komorou v MK, vnitø.
úpr., plov. podlahy atd., cena
600 tis. Kè. Tel.: 605 400 040.
•• DB 3+1, cihlový, 1. patro, et.
plyn. top., celk. plocha 76 m2, za-
hrada 268 m2 u domu, 8 km jižnì
od Pohoøelic. Tel.: 608 616 417.
•• garáž v Oslavanech, dohoda.
Tel.: 546 423 795, 776 301 936.
•• Mitsubishi Galant, r.v. 89,
najeto 110 tis. km, el. centr,
servo, TZ, nová spojka, 50.000
Kè. Tel.: 723 531 049.
•• Samaru 5ti dveø., r.v. 93, TZ,
STK 3/04, cena dohodou. Tel.:
515 334 579, 724 185 179.
•• VW Brouk, pojízdný, vè. TP,
nutné opravy, chybí baterie, vý-
fuk a klíèe od zapalování.  Cena:
(vèetnì TP r.v. 1955) 40.000 Kè.
Jen sms na tel.: 608 252 541.
•• Š Forman, r.v. 91, po GO, naj.
26 tis. km, STK do 2/05, bez koro-
ze, nebour., taž. zaø., autorádio, b.
modrá, výb. tech, stav,  50.000 Kè.
Možná sleva. Tel.: 728 509 063.
•• Š Forman 135L, bílá, rmg, ana-
tom. sedaèky, najeto 130 tis. km,
r.v. 92/93, super stav, nutno vidìt,
cena dohodou. Tel.: 604 796 467.
•• Š 105 L, r.v. 80, motor Š 120
+ pùv. motor, po GO karosa
pøední nápravy, neodhl., bez
TK, pojízdná i na ND, cena
dohodou. Tel.: 737 115 559.
•• Š 120 na ND za symbol. cenu.
Tel.: 546 452 148., 732 120 727.
•• ke Š 120 L rezervu - nová pneu
a další doplòky, i jednotlivì.
Tel.: 723 266 393, veèer.
•• stø. pøepravní box, objem cca
400 l, bez zamykání - nutno
opravit, cena 1.500 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• komplet. funkèní motor +

pøevodovka (5ti rychlostní) na
Avii 21,1, cena 20.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• TP na Avii 21,1 - Izoterm s
chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• traktor dom. výroby, sklápìcí
vleèka 3T, smyk, pluh, rez kola,
27.000 Kè. Tel.: 604 425 880.
•• stav. míchaèku na 4 koleèka,
v prov. 1 r., dom. výr. Tel.: 737
010 701. 
•• rám. pilu, tov. výr., posuv me-
chanický, nutno vidìt. Tel.: 737
010 701.
•• vìtší cirkuly tov. výr., s ko-
lébkou, nutno vidìt, motor 4
kW. Tel.: 737 010 701.
•• køemíkovou sváøeèku typ KM
350, možno svaøovat argonem,
vše je u toho. Tel.: 737 010 701.
•• polyetylen. trubky 2 ks, d. 6 m,
prùm. 150 mm. Vhodné na
odpady, 600 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• rozbruš. pilu tov. výr. 2,2 kw/
380 v, prùm. 3000 mm, rozmìry
350x700x900 mm, úhlový svìrák,
stùl na nožkách, 2 pøevozní koleè-
ka, 4.000 Kè. Tel.: 606 255 806.
•• okna, š. 210x150 cm trojdílná,
š. 12x150 cm dvojdílná s tìsnìním
a žaluziemi. Tel.: 723 183 167.
•• otoèné umyvadlo, cena 200
Kè. Tel.: 723 266 393, veèer.
•• obývací stìnu, èernou, proskl.
vitrína, skøíò, skøíòky, roh. sestava.
Vše možno rozmístit jednotlivì,
cena dohodou. Tel.: 777 252 061.
•• šatní skøíò, èerná se zlatým
kováním, skosena na pravé stra-
nì, vyr. na zakázku. PC 9.500
Kè. Velmi prostorná, š. 124 cm,
v. 185 cm bez soklu, h. 60 cm.
Tel.: 728 509 063.
•• sv. skøínì š. 120, v. 160, h. 60 cm,
cena dohodou. Tel.: 604 481 471.
•• nové židle, 4ks, bílé, kuchyò-
ské, kovové s èalounìním á 2.000
Kè. Tel.: 604 942 632. 
•• postelová péra, nová, levnì.
Tel.: 605 038 692.
•• nové vybavení pro obchod s
odìvy, komletní, nerez, ještì
nevybalené. Tel.:  607 269 005.
•• novou klim. jednotku, 4 funk-
ce, PC 8.000 Kè, nyní 6.000 Kè.
Tel.: 732 628 415.
•• el. sporák Koncar, bílý, 500
Kè. Tel.: 603 368 116.
•• mini Tatramatku 246 na sou-
èástky, 100 Kè. Tel.: 728 264 272. 
•• procesor Intel P 225 Mhz,
klávesnici, myš, CD-rom, win
98, tiskárna Lexmark, cena
2.500 Kè. Tel.: 728 947 762.
•• hru play station - star trek inva-
sion, PC 700 Kè, nyní 490 Kè.
Tel.: 604 303 267. 
•• videokameru Panasonic NV
RZ 15. 2 r. záruka, cena 11.900
Kè. Tel.: 604 303 267.
•• fotoaparát Praktica BC1 elek-
tronic, poloaut. s bleskem a braš-
nou, 4.000 Kè; rýsovací prkno
A0 (1000x700) s pantografem,
1.000 Kè. Tel.: 603 368 116.
•• Nokia 3310 na ND, nová,
nepouž. baterie, špatný kontakt
- možnost opravy, cena 1.000
Kè. Tel.: 607 230 534.
•• epilátor Braun silk - epil duo,
málo použ., cena 700 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• køídlo Petrof celopancéø, víd.
mech., dobré na výuku nebo ne-
nároènou hru, cena 11.000 Kè, do-
hoda. Ivanèice. Tel.: 732 120 727. 
•• lehký stolní stav na tkaní, š. výr.
až 60 cm, nìmecký, èes. návod,
cena 500 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• masážní køeslo s vyhøíváním a
taburetkou  pod nohy, vhodné pøi
bolesti zad a celé páteøe, zánovní,
nepoužívané, PC 25.000 Kè, nyní
17.000 Kè. Tel.: 604 820 525. 
•• brusle chlapecké a dívèí, vel.  4,
6, 7, od 100 - 400 Kè/pár, dohoda
možná. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• 2x použité lyžáky Lange, vel.
è. 8, barva èerno oranžová, mikro
seøízení všech pøezek, cena do-
hodou. Tel.: 604 575 846.
•• 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.
•• dìtské kolo Sobi 20, modré;
polohov. sport. koèárek, mod-
robílý, 250 Kè/kus. Tel.: 737
713 696, 546 425 291.
•• koèár 3komb., modrožlutý,

spor•ák s medvídky, jedna kon-
strukce, vanièku možno použít
jako kabelu, bouda zimní a letní,
kabela, rok použ., skvìlý stav,
1.500 Kè. Tel.: 605 588 673.
•• dìtskou postýlku, pánské ob-
leèení è. 52. Tel.: 603 789 725.
•• dìtský fusak, hnìdý, pravý
beránek, cena 500 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• luxus. 3-dílnou soupr. prádla
zn. H+M, žlutá, vel. cca 48,
pružná, PC 800 Kè, nyní 300 Kè,
nevh. dar. Tel.: 737 407 461.
•• 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.
•• bøezová koš•ata, cep, vál ko-
vový se sedaèkou k Teøe nebo
Vari, vyøezávanou pošt. schrán-
ku, velikonoèní hrkaè jako
trakaø. Tel.: 515 336 601.
•• vyhøívané terárium, 1 m x 64
cm, h. 90 cm, s døev. rámem. PC
6.500 Kè, nyní 3.500 Kè. Tel.:
736 147 775.
•• zakrslé králíèky - beránky stra-
katé, perlové, èerné. Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.
•• jateèní králíky. Tel.: 723 128 206.
•• divoké králíky. Tel.: 723 457 045.
•• štìòata zlatých americ. kokrù
bez PP, 2x oèkov., odèerv., cena
3.000 Kè. Tel.: 728 842 674 
•• A1/1 høebeèka 2 letého, bez
PP, hodný a zdravý, ale tempe-
ramentní, oba rodièe s PP. Ivan-
èice. Tel.: 777 292 708.

Rùzné 
•• Rušíme levný textil. Nabízí-
me za výhodné ceny zboží k pro-
deji. Nìmèice. Tel.: 546 437 269.
•• Pronajmu prostory k pod-
nikání v MK na Zámecké 1.
Tel.: 723 868 353.
•• Hledám pronájem bytu 2+1
nebo 3+1 ve Zbýšovì nejlépe.
Tel.: 602 546 585.
•• Hledám pronájem bytu 2+1
nebo 3+1 nejlépe ve Zbýšovì.
Tel.: 737 329 908.
•• Vymìním Zetor 80 Crystal za
70 nebo 69, po Go motoru + nové
pneu, kus za kus bez doplatku.
Tel.: 519 519 325, 721 344 681.
•• Daruji foxteriéra. Drsnosrstý,
7 let, s PP, zkouška z norování,
dává 6 štìòat, hodný na lidi a dìti,
na myslivost. Tel.: 777 292 708.
•• 33letá žena hledá taneèního
partnera na country tance. Nej-
lépe okolí Miroslavi, není podmín-
kou. SMS na tel.: 728 633 942.
•• Èásteèný inv. dùchodce
hledá pøítelkyni pøim. vìku,
okolí Ivanèic. Tel.: 605 570 368.
•• Hledám ženu 25 - 31 let. 31
/168, štíhlé postavy a mladšího
vzhledu. Dìti nejsou pøekážkou.
Jen SMS na tel.: 737 817 223.
•• Hledám pøítele kolem 50 let,
jsem rozv., 48+159. Na samotu
dva. Tel.: 723 543 675. 
•• rozvedená 40/158, štíhlá, 2 dìti,
hledá pøítele nekuøáka sport. post.,
38 - 46 let pro trvalý vztah. Ivan-
èicko. SMS na tel.: 606 206 972.
•• Hledám pøíjemnou ženu k dis-
krétním erotickým schùzkám.
SMS na tel.: 723 692 991.
•• 35/180, 86 kg hledá hodného ne
lakomého muže k obè. erot. schùz-
kám, který by byl ochoten vypo-
moci. Nejlépe s vlastním záze-
mím. Na stavu, vìku nezáleží. Na
SMS nereaguji. Tel.: 602 576 964.
•• Temperamentní blondýnka, ne-
kuø., fin. zajištìná by ráda poznala
inteligent. muže s vyr. minulostí.
Záliby: pøíroda, výlety autem,
tanec, vaøení. Tel.: 604 262 026.
•• 56letá hledá spolelivého
pøítele pøimìø. vìku, výška nad
170 cm nejménì, který také ne-
chce být sám. Tel.: 604 745 390.

Práce - zamìstnání
•• Vyuèená cukráøka, rok praxe,
rekvalif. v oboru barman hledá
práci v oboru nebo jako sklad-
nice v Brnì. Tel.: 723 728 834.
•• dva truhláøi s praxí hledají
uplatnìní i jako podlaháøi a sádro-
kartonáøi. Tel.: 606 201 245.
•• Student VŠ nabízí zhotovení
webové prezentace, interneto-
vého obchodu nebo jednoduš-
ších programù. Nìkolik refe-
rencí. Tel.: 606 555 459.

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 

XXVe dnech 16. a 17. ledna se v
hale Rondo již po ètvrté uskuteè-
nil motokrosový závod, tentokrát
s názvem AKAI ARENACROSS
2004. Poøadatelé obdrželi pøihláš-
ky od jezdcù z dvanácti zemí. Mezi
startujícími jezdci nechybìl v Brnì
žijící ivanèický rodák Miroslav
Kuèírek, který poøadatelùm již tra-
diènì øíkal, že letos startuje urèitì
naposled. Startovalo se ve tøídách
125 ccm a OPEN. Nìkteøí jezdci
se rozhodli startovat v obou tøídách.
XXK nejvìtším favoritùm patøil
Amerièan Casey Johnson, který
pøijel obhajovat svá loòská prven-
ství. Z domácích jezdcù si nej-
vìtší ambice na pøední umístìní
dìlal Petr Bartoš. Tra• v hoke-
jové arénì byla letos èásteènì
pozmìnìna. Jezdecké pole se po
startu rozdìlilo na dvì poloviny.
První èást jezdcù jela tunýlkem,
druhá skupina jela mimo tunel a
všichni se setkali v první ostré
zatáèce, kde bývalo nìkdy opravdu
tìsno. Bìhem treninkù a závodù
došlo také k nìkolika haváriím.
Pøi jedné z nich Ital Stefano
Dami prolétl se svým motocyklem
plexisklovými deskami nad man-
tinelem. „Pøi doskoku jsem pøíliš
akceleroval a stratil jsem nad moto-
cyklem kontrolu,“ uvedl jezdec.

XXBìhem závodù tøídy 125 ccm
se diváci doèkali velkého pøekva-
pení, když nosislavský Jan Brabec
dokázal bojovat o pøední pøíèky.
V poslední finálové jízdì Honza
vedl pøed Johnsnem. Ten ho asi
po polovinì závodu pøedjel dost
nevybíravým zpùsobem a prvens-
tví udržel až do cíle. Johnson se
po vítìzství ve všech ètyøech
finálových jízdách stal princem
Akai Arenacrossu. Na druhém

místì se po souètu obou závodních
dnù umístil Jan Brabec. Na tøetím
místì skonèil Nìmec Daniel Siegl.
Své medailové ambice v této tøí-
dì nepotvrdil Petr Bartoš, který
skonèil na devátém místì. Ve
tøídì Open to po pátku vypadalo,
že Johnson obhájí i v této tøídì.
Ale v sobotu se pøi první finálové
jízdì na trati srazil s èeským jezd-
cem Tomášem Vašíèkem, který jel
o kolo zpìt a skonèil v ochranné
bariéøe. Do druhé finálové jízdy
na protest proti dìní v pøedchozí
jízdì nenastoupil. Králem Akai
Arenacrossu se tak stal Jihoafri-
èan Collin Dugmore. Na druhém
místì skonèil Markus Mauser
z Rakouska. Tøetí byl Nìmec
Marco Dorsch. Z našich skonèil
nejlépe Petr Bartoš na sedmém
místì a Miroslav Kuèírek byl de-
vátý. „Moje obavy z nulové rozjež-
dìnosti se ukázaly být oprávnì-
né,“ dodává Mirek. Vítìzství mu
ale neuniklo, protože dvanáct
tisíc divákù mìlo možnost hlaso-
vat v soutìži o Sympa•áka Arena-
crossu. Nejvíce hlasù získal právì
Mirek Kuèírek  a stal se vítìzem
této ankety.           /Ctibor Adam/

Motoristická sezóna začala v Rondu

XXMinulý týden byla podepsána
tøíletá smlouva mezi promoté-
rem DTM /nìmecké mistrovství
cestovních vozù/ agenturou BPA,
která bude závody v Brnì orga-
nizovat a Automotodromem Brno
a.s. na uspoøádání tohoto podniku
u nás. Letošní závod se pojede
jako pøedposlední díl seriálu ve
dnech 17.-19. záøí. Manažer
Antonín Charouz uvedl, že jez-
dec Jarek Janiš opouští kokpity
formulí a v letošní sezónì bude

startovat v seriálu DTM s vozem Mercedes. Janiš bude startovat
v týmu Keke Rosberga, protože bývalý mistr svìta F1 si našeho
jezdce osobnì vybral. „Jsem rád, že jsem dostal šanci jet DTM,
protože je to jeden z nejkvalitnìjších seriálù v Evropì“, dodal
mladý jezdec.                                                      /Ctibor Adam/

Janiš a DTM na brněnském okruhu

Jarek Janiš            foto: K. Adam

XXV Havíøovì se pøed 18-ti lety
narodila další vycházející hvìzdièka
naší skokanské elity. Nyní Denis
Ceniga bydlí v Moravském Krum-
lovì v èásti Rokytná. Úspìšnì stu-
duje 3. roèník Hotelové školy v Brnì
a jak sám øíká, je bez pøítelkynì.
Jeho nejvìtším pøítelem je jeho pes
sheltie jménem Raspberrie. 
Denisi, mì i ètenáøe by urèitì zají-
malo, jak ses k atletice dostal a co
Tì vedlo právì k atletice?
Pøivedla mì touha poznat nìco jiné-
ho a dìlat nìco poøádnì a do
hloubky. Dovedl mì pan Miloš
Èapka, který mi sehnal trenéra a dál
to šlo ráz na ráz. Za to jsem Milo-
šovi vdìèný. Dìkuji.
Každý sport je tvrdá døina a chce
to hodnì odøíkání. Jak se díváš na
své zaèátky v atletice? 
(smích) Po prvním tréninku jsem
nemohl chodit, nemohl jsem si
zvyknout na pøísnou disciplínu. To
mohlo trvat asi tak pùl roku. Pak
jsem ale pøišel sám na to, že to dìlat
chci. Tak jsem tomu hodnì obìto-
val a výsledek se dostavuje. Moje
motto: Když už nìco dìlám, tak
poøádnì.
V atletice je hodnì rùzných sportù,
proè sis vybral zrovna výšku?
(podívá se na svou postavu - mìøí

190 cm) První podnìt byl na závo-
dech na konci 9. tøídy, kde jsem
skoèil rekord školy 165 cm a pøi-
padal jsem si jako bùh. Když jsem
pøišel do Brna, zjistil jsem, že vù-
bec nic neznamenám, tak jsem zaèal
poøádnì trénovat. Druhý podnìt byla
upøímnost trenéra, kdy mi øekl, že
když vydržím, budu dobrý.
Teï by mì zajímalo, jak se Ty
osobnì díváš na trenéra? Je to
podle Tebe vùdèí osobnost nebo
spíš kamarád? Máte dobrý vztah
a dokáže Tì vždy podržet?
Je dùležité mít pøed ním respekt.
Nikdy nemùžu dìlat všechno tak,
jak bych chtìl. Myslím si, že máme
dobrý vztah, jak v soukromém, tak
sportovním životì. Trenér je pro
mì hodnì dùležitý, nauèil mì disci-
plínì, odhodlanosti a vytrvalosti.
A teï mi øekni, kde a jak èasto
trénuješ?
Trénuji dennì v Brnì. Když jsou
závody, tak se každý den trénovat
nedá. Ale v pøípravném období se
snažím dát tréninku veškerý svùj
volný èas.
Pøed pár týdny jsi z Univerzity
Brno pøestoupil do AC Moravský
Krumlov. Proè právì do Krum-
lova, co Tì k tomu vedlo?
Byly mi slíbeny lepší podmínky
a pøišlo to vèas. Univerzitì Brno na
jednotlivci vùbec nezáleží, dostával
jsem od nich málo penìz (smích),
vlastnì vùbec žádné. Do AC Mor.
Krumlov mì pøivedl slib trenérky
Zuzany Markové, že se vše zmìní.
Co od AC oèekáváš?
Oèekávám víc než od minulého
klubu. Jisté zázemí, zviditelnìní
a finanèní podporu pro nároènost
sportu i do dalších let.
Už jsi v Krumlovì startoval?
Skákal jsem na Krumlovské la•ce,
poøadatelé mì nechtìli nechat zá-
vodit, protože nechodím na žádnou
krumlovskou školu. Pak se dohodli
a nechali mì závodit mimo soutìž.
Vyhrál jsem! Jejich smùla. (smích)

Technika skoku není jednoduchá,
co Ti jde lépe a co naopak nejde?
Mùj problém je rozbìh, ale to se mi
za poslední mìsíc podaøilo zlepšit.
Další problém, který zatím pøetrvá-
vá, je špatný odraz. Nedokážu odra-
zit tìlo ve správném úhlu. Co mi
jde? Trenér øíká, že mám dobrý
pøechod pøes la•ku, a že dokážu
držet ramena až do dopadu. Pøi-
znávám, že v technice mám velké
rezervy, za to ale mám velký talent.
Jaký je tvùj motiv k dosaženi co
možná nejlepšího výkonu?
Musím se vyhecovat, první skoky
zvládám v klidu, pøi vyšších výš-
kách pak rozhoduje pomoc publika.
Je nìco, èeho zatím lituješ?
Urèitì to, že jsem na to prvního pùl
roku kašlal a nic jsem nedìlal.
Mohl jsem být lepší.
Plánuješ nìjaké soustøedìní?
Minulý rok jsem dostal nabídku jet
s reprezentací na Kanárské ostrovy,
ale nebyly peníze a výkony a nena-
šel se ani žádný sponzor. Letos vše
vypadá slibnì, ale ještì je hodnì
pøekážek, které musím zvládnout
a i letos je to o penìzích. Uvidíme,
snad se najde nìjaký sponzor tøeba
mezi krumlovskými podnikateli.
Jaké jsou tvé nejlepší výkony?
První na Tøebíèské la•ce a Pøeboru
Brna, druhý na Valašské la•ce, Èej-
kovické la•ce a na Mistrovství
Moravy a Slezska a tøetí na Husto-
peèské la•ce s mezinárodní úèastí a
také na Mistrovství ÈR v hale 2003.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Jestli dám pøednost atletice nebo
kariéøe rozhodne èas a výkony.
Èeká tì v nejbližší dobì nìjaký
závod v Krumlovì?
Vše záleží na poøadatelích …
Denis rozšíøil již tak úspìšný AC
Mor. Krumlov, jehož posledním
nejlepším výsledkem byla úèast
Martiny Weisserové na Halovém
Mistrovství Moravy a Slezska a její
deváté místo v bìhu na 800 metrù.

Zpracovala: Petra Marková

Denis Ceniga skáče na Kanáry

Collin Dugmore - král Arenacross 2004                       foto Kvìtoslav Adam


