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Velikonoční kroupy Po obědě se ve Vnorovech zátáhlo
a pak začalo krupobití. Za krátkou dobu byla země pokrytá
bílou vrstvou. Karel Zýbal, doyl2kx.rajce.net

Sezona začíná Zřícenina boskovického
hradu se v uplynulých dnech otevřela

návštěvníkům.
Martin Roháček, mysticsmile.rajce.net

Článek otištěný v MF DNES 19.
dubna pod názvem „Prázdnou
kasu Moravské Nové Vsi vyšetřuje
kriminálka“ končí otázkou: „Rozči-
luje vás, že za vedením některých
obcí zůstávají nebo jsou odhalová-
ny dluhy?“ Jako dlouholetou sta-
rostku mě rozčilují jiné věci.
Rozčiluje mě, že odpovědná práce
starostů, rady a členů zastupitel-
stev obcí a měst se stala populistic-
kým terčem kritiky lidí, kteří s ve-
dením obcí a měst nemají nejmen-
ší zkušenosti a ani dostatek infor-
mací k posouzení problémů.
Rozčiluje mě, že kritika je často po-
stavena na ústních sděleních, neo-

věřených, až cílených, jednostran-
ně podávaných informacích, často
lživých.
Rozčiluje mě, že práce starostů po-
zbyla svého bývalého kreditu.
A nejvíce mě rozčiluje, že v dnešní
demokratické době lze poškozovat
dobré jméno člověka. Tady jsou
fakta o hospodaření Moravské
Nové Vsi v letech 2002 až 2010: Co
se týče dluhu 1,5 milionu korun,
polovinu z této částky tvoří splátky
úvěru, který bude splacen do břez-
na 2012, druhá polovina jsou zá-
vazky z roku 2010, které bylo nut-
no učinit pro zajištění projektů.
Při ročním rozpočtu obce 25 milio-

nů korun se jistě nejedná o tolik vý-
znamnou částku, která by způsobi-
la „díru v městské kase“. V roce
2002 jsme přebírali obec s investič-
ním úvěrem ve výši 16 milionů
a bez problémů jsme navázali na
práci předchozího vedení.
Od roku 2002 jsme realizovali ná-
sledující investiční akce: rekon-
strukce budovy obecního úřadu
a náměstí, výstavba sportovního
areálu, výstavba kabin, rekonstruk-
ce sociálních zařízení a šaten
a elektroinstalace ve školních bu-
dovách, výměna oken a zateplení
v budovách školy a školky, rekon-
strukce části kanalizačního řádu,

rekonstrukce sociálního zázemí na
sokolovně, vybudování zázemí pro
podporu vinařské turistiky, vybu-
dování nového sběrného dvora,
tvorba územního plánu a zpraco-
vání projektové dokumentace na
vybudování sítě bezbariérových
chodníků a cyklostezky.
Hodnota investičních akcí je zhru-
ba 61 milionů korun, z toho získa-
né dotace byly ve výši asi 34 milio-
nů. Dále byla připravena stavba
první etapy cyklostezky, získaná
dotace ve výši 4,5 milionu byla no-
vým vedením obce vrácena.
Investiční záměry připravené pro-
jektově k realizaci: Rekonstrukce

a výstavba chodníků v délce zhru-
ba deset kilometrů, zateplení
Domu s pečovatelskou službou
a sokolovny, projekt modernizace
školy, sanace svahu. Celková hod-
nota připravovaných akcí činila
asi 43 milionů korun.
Úřednický aparát městyse – počet
pracovních míst - je podložen vý-
sledkem personálního auditu pro-
vedeného v roce 2009 odbornou
firmou, počet míst a jejich pracov-
ní náplň je dána velikostí obce
a požadavky kladenými na výkon
státní správy a samosprávy.
K údajně nevýhodnému pronájmu
pozemků na výstavbu sluneční

elektrárny podotýkám, že nevýhod-
nost ceny pronájmu je velmi spor-
ná, neboť běžná nájemní cena pod-
le soudních znalců se odvíjí od bo-
nity půdy a způsobu jejího využití.
V Moravské Nové Vsi se jednalo
o zrekultivované nezemědělské
plochy, které byly nevyužité.
Zdá se, že jediným cílem nového
vedení městyse je hledat chyby na-
místo vlastní iniciativní práce pro
občany, vedoucí k dalšímu zvyšo-
vání kvality života v obci. To jistě
dobrému jménu obce a občanům
nijak neprospěje.
Jana Krutáková, starostka Moravské
Nové Vsi v letech 2002 až 2010

Velikonoční trhy O víkendu se lidé
mohli pobavit na Novém hradě u Blanska.
Konaly se tam jarní trhy s kulturním
programem. Petr Karas, petrkaras.rajce.net

Závěje Velikonoční krupobití připomnělo nestálost
dubnového počasí. Karel Zýbal, doyl2kx.rajce.net

KONIFERY PRO ŽIVÉ PLOTY

VÝŠKA AŽ 100 cm !

Túje, Cypřišek
Thuja occ. Brabant, Chamaecyparis I. Columnaris
v 80 – 100 cm, kořenový bal, stálezelené jehličnaté dřeviny,
zimovzdorné, il. foto

Tvarované dřeviny z Toskánska

Univerzální
hliníkový
žebřík
3x 7 příček
pracovní dosah
až 5,4 m,
hmotnost
10,6 kg,
nosnost max.
150 kg

HLINÍK

Výsuvná markýza 3 x 2m
klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní nebo nástěnnou montáž, provedení: šedo/ bílá

Nástěnné svítidlo
žárovka 1x 60 W/ E 27,
230 V, IP 20, bez žárovky,
∅ 30 cm, provedení:
kov – bílá

Luxol Originál 3,5 l
pro interiér a exteriér, snadná
obnovitelnost nátěru, odstín
palisandr, neomezuje dýchání
dřeva

1 l ≈ 9 m2
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Dlažba Antares
33,8 x 33,8 cm

69,- 2.690,-

89,-

89,-
m2

1.259,-

MIMOŘÁDNÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

TVAROVANÉ MRAZUVZDORNÉ
DŘEVINY Z ITALSKÉHO TOSKÁNSKA:
NAPŘÍKLAD CYPŘIŠKY, HABRY,

CEDRY A DALŠÍ

SE SLEVOU 30 % !!!
(tato nabídka platí do vyprodání zásob,

nejdéle však do 8.5.2011)

(bližší informace přímo v BAUHAUS
nebo na www.bauhaus.cz)

BRNOBRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Zveme vás na tyto
předváděcí akce:

PÁ 29.4. + SO 30.4.
Bezpečný gumový povrch

PÁ 29.4.
Lepení s Henkel Pattex

SO 30.4.
Grilování s ochutnávkou

NE 1.5.
Poradenství ke grilům

(přesné časy akcí najdete na www.bauhaus.cz)349,-
3,5 l

Nabídka platí od 29. 4. do 5. 5. 2011 nebo do vyprodání zásob. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

INZERCE

Moravská Nová Ves: spory o dluh
» Fórum čtenářů Bývalá starostka odmítá, že by dřívější vedení způsobilo „díru v kase“, zaměstnávalo zbytečně moc úředníků nebo uzavíralo nevýhodné smlouvy

Fotografie z Rajce.net Pokud do svého alba na stránce www.rajce.net zařadíte zajímavé fotografie zachycující aktuální události na jihu Moravy, mohou se objevit v novinách


