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XXV celé Èeské republice se asi nenajde
èlovìk (vyjma tìch leících v komatu na
jednotkách intenzivní péèe), který by
neregistroval blíící se parlamentní volby.
Z obrazovek televizních stanic, èasopisù,
novin, plakátù a billboardù se na nás úlisnì a podmanivì usmívají vechny tváøe
osobností politické scény, zbývá u jen
dokreslit svatozáø nad jejich hlavièkami.
XXVichni to s námi myslí nejlépe, vichni mají na srdcích jen nae blaho a jsou
pøipraveni nést svoji kùi na politický trh
a rvát se za nás do úmoru. Kadý dnes
bezpeènì ví, co jeho politický rival dìlá
a dìlal patnì a kadý má zaruèenì ten
nejlepí recept na lepí zítøek. A se volièi
zákonitì musí zatoèit hlava z toho tìstí,
kolik rozumných a poctivých politikù
v naí zemi vyrostlo. A zákonitì
kadému zodpovìdnému volièi nastává
dilema: Koho tedy zvolím, kdy je jeden
lepí ne druhý a vichni dohromady jsou
nejlepí?!
XXA je to o to jednoduí pro volièe, e
vichni u mìli monost se pøedvést a také
se pøedvedli a potvrdili ji výe
zmínìné, tedy e jeden je lepí ne druhý.
Ale jsme pøece zodpovìdní pøedevím
vùèi sobì, protoe kadý svého tìstí
strùjce jest a tudí volit pùjdeme.
XXNá kraj se dozajista krátce po zvolení
nejlepího z nejlepích zmìní v bohatý
a prosperující region, kde kadý, kdo
bude chtít pracovat, si práci najde, my
podnikatelé budeme platit nízké danì,
take budeme naim zamìstnancùm platit
vìtí mzdu, dùchodci se koneènì pøestanou bát o své dùchody a ostatní o to, zda
se dùchodového vìku vùbec doijí.
Koneènì budeme jezdit po rovných silnicích a mìsta naeho kraje budou èistá,
plná zelenì a my se nebudeme bát veèer
vyjít na ulici, protoe s nepoctívými ivly
bude koneènì zatoèeno. A problémy
ve zdravotnictví, neplatièi, tuneláøi
a podobnì .... ? Jako by u bylo minulostí.
A protoe budeme naráz vichni tak
bohatí, budou nad naim klidným
spánkem bdít nové stíhaèky.
XXJdu si pro jistotu vybrat své úspory,
abych si koupil jetì nìjakou tu volnou
parcelu na Mìsíci abych mìl kam odcestovat, a nae Zemì bude pøelidnìna,
protoe kadý èlovìk bude ít v blahobytu tam, kde vládnou ti nejlepí
z nejlepích. A proto nebojte se a volte
bez obav.
/paa/

Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.500 ks
 Miroslav - 1.100 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Kabelovka své sliby neplní
XXStále se zhorující stav pøekopu na køiovatce pod Blondýnou a èetné stínosti
obyvatel sídlitì nás pøimìly k tomu,
abychom se pøíèinou rozbité komunikace
blíe zabývali.
XXPøekop má na svìdomí firma Self servis,
spol. s r.o. se sídlem v Brnì, která zde koncem loòského roku pokládala optické
kabely. To, e jsou s touto firmou problémy
ji od poèátku nám potvrdil i pan Zdenìk
Kabelka ze Správy majetku mìsta.
XXFirma Self, která provozuje sí pro kabelovou televizi a telekomunikaèní spojení,
mìla v plánu vést pøes Moravský Krumlov
nové kabely pro dálkovou telekomunikaèní
trasu. Stavební úøad posoudil tento zámìr
jako novou stavbu a zamítl jej.
XXPo nìkolika dnech nikam nevedoucích
výmìn názorù mezi firmou Self a mìstem
dolo k neèekané porue na vedení optic-

kých vláken procházejícího Moravským
Krumlovem. Tím bylo rozhodnuto.
XXTelekomunikaèní zákon toti umoòuje
provozovateli vedení vstup na pozemek
vlastníka za úèelem oprav ji na základì
ohláení Stavebnímu úøadu. Tím firma
dosáhla svého a pod záminkou hledání
místa poruchy rozkopala celý Krumlov
a pøi té pøíleitosti poloila nové optické
kabely, které byly dùvodem pùvodního
sporu.
XXI pøes opakované výzvy Správy majetku
mìsta i Stavebního úøadu k zastavení prací
firma Self koncem loòského roku opravu
havarijního stavu trasy optických kabelù
dokonèila. To vak neplatí pro úpravu
dotèených pozemkù, chodníkù a komunikací.
XXA jsme zpìt u naeho pøekopu pod
Blondýnou. Od zimy se zde jako záplata

nìkolikrát objevila vrstva písku i tìrku, ale
díky stálému sesedání a silnému provozu
aut, bez vìtího efektu.
XXFirma Self servis s.r.o. byla Správou
majetku mìsta nìkolikrát vyzvána k tomu,
aby dala cestu do poøádku. Zaèátkem února
se Self písemnì zaruèil, e a to dovolí klimatické podmínky, bude stavba dokonèena a pøedána mìstu. S pøíchodem jara a nyní
u i léta se vak kromì dalí vrstvy tìrku
s pøekopem nic nestalo.
XXPoslední výzvu k odstranìní pøekopu
provedla Správa majetku mìsta 23. kvìtna
s tím, e pokud nebude komunikace opravena do 31. kvìtna, opraví ji mìsto samo
a práce s tím spojené firmì Self servis
vyfakturuje.
XXUvidíme, zda se vìci pohnou z mrtvého
bodu po této urgenci a zda k tomu pomùe
i ná èlánek.
/mape/

Zastupitelé se seli v lese
XXDùvodem, proè se krumlovtí zastupitelé seli na tomto netradièním výletì,
nebyl sbìr prvních hub, ani útìk pøed volièi,
ale prohlídka lesù pod správou firmy Mìstské lesy Moravského Krumlova, spol. s r.o..
XXKrumlov je jedním ze zakládajících
èlenù sdruení vlastníkù obecních lesù
a také jedno z prvních mìst, kterým byly
lesy vydány.
XXNámitky nìkterých zastupitelù k efektivnosti zalesòování a tìby døeva mìl
vyvrátit ing. Duan Utinek, jednatel
spoleènosti Mìstské lesy.
XXÈtrnáct zastupitelù v pohorkách a botaskách se po krátkém úvodním slovì vydalo
na asi tøíkilometrovou procházku. I kdy
z celkového poètu 500 hektarù mìstského
lesa vidìli jen zlomek, museli dát za pravdu, e les doznal za deset let práce této
spoleènosti výrazných zmìn.
XXI kdy pùvodní majitel Státní lesy
idlochovice pøedal lesy ve patném stavu
a i pøesto, e témìø pìtinu celkového porostu tvoøí nechtìné akáty a stromy jsou
z poloviny pøestárlé, daøí se les kultivovat.
XXPøi nìkolika zastávkách hovoøil pan
ing. Utinek o nutné obnovì lesa, o systematické likvidaci akátù i o tzv. samo-

Pohøební ústav Musil
je zárukou dùstojného rozlouèení s Vaším drahým zesnulým.

Náš pohøební ústav nabízí pohøeb do zemì od 8000 Kè, kremaci bez obøadu za 5000 Kè,
kremaci s obøadem od 9000 Kè. Na rozlouèení vypravíme autobus pro smuteèní hosty
bezplatnì, takté vykopání hrobu naší firmou je bezplatné.
Všem, jen se na nás ji v minulosti obrátili a poctili nás svou dùvìrou,
poskytneme slevu 1000 Kè.

výrobcích, kteøí od správy získali
povolení døevo sami vytìit a jejich práce
je velmi dùleitá. Nastínil i plány do
budoucna. Mimo jiné øekl, e zámìrem
spoleènosti je vyèistit a obnovit rybník,
který zde byl ji pøed padesáti lety. Je to
vak otázka pøedevím penìz.

XXPøíjemná procházka s výkladem skonèila
u hájenky, která je zároveò sídlem firmy
Mìstské lesy Moravského Krumlova. Zde
jetì krátce vystoupil bývalý starosta pan
Jiøí Brauner a podìkoval prostøednictvím
pana ing. Utinka za dobrou práci firmì
Mìstské lesy.
/mape/

Dùm slueb
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!!! PRODEJ NA SPLÁTKY !!!

servis

majitel:
prodejna:
servis kotlù:
zakázky - mistr:
prodejní sklad:
TV opravna:
zednické práce:
elektropráce:

0602/737 581
0502/434 124
0602/885 616
0723/717 055
0502/435 837
0603/869 576
0603/494 169
0605/451 221

IVANÈICE - Nìmèice 299, www.3k-servis.cz
Provozní doba: po - pá 7.00 - 18.00 hodin

Pohøební ústav

Musil

Moravský Krumlov, Zámecká è. 2 telefon 32 22
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V zemi blahobytu ...
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CHCETE BÝT SPOKOJEN?
K-servis SPLNÍ VÁ SEN!

Moravský Krumlov, Zámecká è.2 tel. 32 22 23 Miroslav, Malinovského 26, telefon 333 271

Slubu máme nepøetritì 24 hodin dennì po celý rok.
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Má cenu jít k volbám, je dùleité volit?
(komerèní inzerce 49/3/02)

XXHned na úvod odpovídám, e
ano a e jde opravdu o to, jak bude
vypadat ná dalí ivot a ivot
naich dìtí. Mùeme zvolit ivot
v ústraní, v souití s pøírodou jako
rodièe dcerky jménem Bouøe
o nich se teï hodnì psalo a mluvilo.
Vìtina z nás ale volí ivot
aktivnìjí. Nìco v nás pohání èlovìka
ke snaze o lepí bydlení, lepí
oblékání a lepí jídlo, získání rychlejího a pohodlnìjího auta nebo
krásného motocyklu, proití pøíjemných chvil pøi zábavì a odpoèinku.
Jak dosáhnout uspokojení svých
nárokù a tueb? Já odpovídám - jedinì
vlastním pøièinìním. A mou odpovìï potvrzují i nae zkuenosti.
XXNení to tak dávno, co jsme ili
ve státì, v socialistickém Èeskoslovensku, kde si vládl lid ve spojení
se Sovìtským svazem, nemìli jsme
milionáøe, tuneláøe a mnoho jiných
vìcí. Nemìli jsme ani strach z pøistìhovalcù, ponìvad jsme byli
obehnáni ostnatými dráty. (Kdo jste

ODS
volí

nezadluenou
budoucnost
XXStát má svým obèanùm slouit
a má je co nejménì zatìovat. Má
se starat o jejich bezpeèí. Má hájit
jejich zájmy navenek. Má peèovat
o chod veøejných institucí. Musí
ale být levný a zdravý a nesmí
obèany zadluovat.
XXSouèasný èeský stát zdravý
není. Trpí obezitou. Rozpíná se a
bere na sebe èinnosti, které nemùe
vykonávat lépe ne sami obèané. Je
nehospodárný a neefektivní. Obèan
má èasto pocit, e je vechno obrácenì a e on musí slouit státu a jeho
byrokracii. e on musí dodrovat
tisíce pøíkazù a zákazù. e on musí
v pøedklonu podávat své ádosti,
dotazníky, formuláøe. Navíc vidí, e
vláda zakládá dalí a dalí úøady,
které neslouí jemu, ale samy sobì.
Vidí, e stát spotøebovává mnoho
penìz a energie na chod svého vlastního aparátu a na slubu obèanovi
mu pak nezbývá dostatek sil.

ODS
volí èiny
místo gest

XXLidé u nás nemají pocit
bezpeèí. Ti, kdo u nás v posledních
ètyøech letech mìli o bezpeèí lidí
peèovat, zvolili namísto poctivé
kadodenní práce køiklavá gesta,
zamìøená na ukolébání oprávnìnì
znepokojené veøejnosti. ODS ít
v policejním státì nechce a cestou
levných populistických hesel
nepùjde. Mnohé vak zmìnit lze a
my to chceme udìlat co nejrychleji.

Zákon není tøídní
odplata!

XXØeení problémù kriminality
nahradila propaganda typu akce
èisté ruce. Nelo v ní o postih
protiprávních èinù jednotlivcù, ale
o vytvoøení atmosféry strachu
a odplaty. Nìkolik medializovaných
pøípadù mìlo vytvoøit dojem, e
vláda s kriminalitou energicky boju-

zapomnìl, jdìte se podívat
do Èíova).
XXPøes vechno to nej, nej jsme
tento zpùsob ivota odmítli a myslím
si, e dùvodem nebyla bída a strádání, dùvodem byly neustále se
prohlubující rozdíly mezi svobodným svìtem a socialistickým
táborem. Na vývoji demokracie
pracujeme desítku let a jsme roztrpèeni výsledky své práce. My
vichni se toti tohoto procesu
zúèastòujeme. Kadý na jiném
místì, kadý jiným zpùsobem,
kadý jiným významným dílem.
A nyní tedy otázka: Chceme se vrátit
k socialistickému nebo sociálnímu
státu (ve své podstatì je to jedno)
a nebo se chceme demokracii nauèit,
zvládnout tento zpùsob ivota, tento
proces vedení spoleènosti? Já se
vracet nechci.
XXVìøím, e i hodnì obèanù
i celých rodin se vracet nechce.
Nali ji cestu jak se zapojit
do ivota, jak ivot tvoøit. A u sys-

témem vzdìlání, získání zkueností
ve svìtì, volbou zajímavé práce,
èinností ve spolcích a zájmových
klubech a v neposledním místì i
v charitativní èinnosti.
XXVìøím, e i hodnì obcí a mìst se
nechce vracet k èinnosti Národních
výborù a e velmi dobøe zvládají
hospodaøení s obecním rozpoètem
a vytváøením pøíjemného prostøedí
pro ivot obèanù. Vdy barevnost
fasád, upravenost domù a veøejných
prostranství i vybavenost obcí je
nesrovnatelnì lepí ne za socialismu.
XXVìøím také, e nai obèané
zvládnou i rozhodnutí, jakou roli má
hrát stát v jejich kadodenním
ivotì. A o tom jsou kadé volby.
Myslíte, e je doba taková, e státní
pokladna je plná, vìtina spoleèenských potøeb zabezpeèena a e tedy
vedení státu mùe rozdávat plnými
hrstmi? Já si to nemyslím.
XXJá jsem pøesvìdèen o tom, e
nedostatkem netrpíme, e vìtina
vìcí má ji svùj øád a normálnì se

rozvíjí. A tam, kde nejsme spokojeni, e musíme sami hledat øeení
i zpùsob nápravy. Stát pak tato
øeení mùe pouze podpoøit.
XXKdy se zamyslíme nad problémy regionu tìchto novin. Myslíte
si, e stát udìlá mìsto Moravský
Krumlov významnìjí? Aby bylo
mìsto povìøeno výkonem III. stupnì
samosprávy si muselo vybojovat
a dodnes nejsou známy kompetence.
Ale význam Moravského Krumlova
je dán tím, e poskytuje potøebné
sluby ve své spádové oblasti dávno
pøed tímto povìøením. Myslíte, e
stát pøivede investory a zamìstnavatele? A kdy ano, vydrí tito
v Moravském Krumlovì? Povinností
státu je zjednoduit systém podnikání a zajistit dobrou dopravní pøístupnost území.
XXMyslíte, e stát rozhodne o zachování výstavy obrazù Slovanské
epopeje ve mìstì? Moná pomùe
ve vyjednávání s Prahou, ale hlavní
tíha bude zcela jistì na pøed-

stavitelích mìsta.
XXA takto bychom mohli pokraèovat v mnoha dalích pøíkladech. Ale
jak u jsem uvedl døíve, já se vracet
k socialismu nechci a chci se podílet
na vedení spoleènosti. Myslím, e
jsem k tomu získal ivotní
zkuenosti jak v rodinì, tak v podnikání a také ve veøejné správì.
Napøíklad ve vedení Okresního
úøadu jsem vdy dokázal sestavit
rozpoèet, který pøijali i zástupci
moravskokrumlovska.
XXJestlie tedy vìøíte, e se dokái
úspìnì podílet na vedení státu,
ádám Vás - jdìte k volbám a dejte
mi Vá hlas. K postupu do snìmovny vak potøebuji Vá pøednostní hlas. Zakroukováním èísla 8 na
kandidátce ODS si zároveò ovìøíme
- Vy i já, zda lze zmìnit poøadí kandidátù dané politickou stranou, zda
opravdu hlavní slovo má voliè obèan tohoto státu.
Ing. Josef Sedlák
kandidát do PS ÈR

XXODS chce stát tíhlý, schopný
a vlídný. Nai oponenti tvrdí, e
chceme stát slabý. Nikoli. Chceme
stát silný. tíhlý stát má víc síly ne
stát obézní. Nehodláme se proto
mlèky dívat na to, jak ná stát konzumuje stále více a slouí stále ménì.

XXODS ví, e musí - a bude
ve vládì - toto neustále se zrychlující zadluování státu ráznì zastavit.
Za nás bude stát utrácet jen to, na
co si vydìlá. Nebudeme hospodaøit
stylem po nás potopa. Pøijdeme
ihned po volbách s programem
konsolidace veøejných financí, která
musí probìhnout v nìkolikaletém
období.

vání pøedkladatelem návrhu
zákona pøedem, ne bude
uzákonìn jakýkoli, ze zákona
plynoucí výdaj státu.

a neprùhledných transakcí, pøi nich
vznikla státu koda, a pøísné
potrestání viníkù.
XXBudeme bojovat s pøíèinami
korupce, nejen s jejími projevy.
Omezíme moc úøedníka, a tedy
i poptávku po jeho podplácení, nebo
korupce a nepoctivost nezmizí kampanìmi, ale jen a jedinì vymýcením
jejich koøenù. Tìmi jsou obrovská
míra pøerozdìlování a obrovská
míra regulací, zákazù a pøíkazù.

Chceme nezadluenou
budoucnost

XXNezadluená budoucnost byla
hlavním heslem ODS ji pøed ètyømi lety. Ve vládì jsme ale tyto ètyøi
roky nebyli a rozhodovat jsme
nemohli. Hlasy ODS socialistickou
vládu v parlamentu brzdily v tom,
aby si stále více pùjèovala od
pøítích generací. Nestaèilo to. Státní dluh i pøes nai maximální snahu
prudce rostl.

Vláda ná dluh
zdvojnásobila

XXODS odmítá souèasnou praxi
projídání budoucnosti, jak ji pøedvádí dnení vláda. Ta zadluila
kadou rodinu o dalích 100 tisíc
korun. Odmítáme, aby stát dnes
utrácel to, co zaplatíme a v budoucnosti. Nechceme ít na úkor
svých dìtí. Vláda se sice chlubí tøetí
rok trvajícím ekonomickým rùstem,
ale i tento mírný rùst financuje
na dluh.
je. Takový boj vak nepøísluí
vládì, ale policii a soudùm. Nervozita z toho, e se ádná akce
nekoná a e to lidé vidí, vedla
k soustøedìnému útoku na podnikatelskou sféru, k pøedhazování obìtních beránkù a k vytvoøení atmosféry
strachu, v ní je podnikatel vnímán
jako zloèinec. To musí skonèit!
XXKriminalita je jenom jedna
a nikdo nesmí mít pocit, e si je
pøed zákonem ménì roven, ne
nìkdo jiný. Pro nás platí opak ne
pro socialisty: primární je dùvìra.
Teprve dokázané poruení zákona
zasluhuje trest! Avak dokazovat
je tøeba naprosto pøesvìdèivým
zpùsobem!

Nezbytné ústavní zmìny

XXSeriózní pokusy o vìtí vyváenost ústavních institucí - Parlamentu, vlády, soudcù i prezidenta byly skandalizovány a váná debata
o nich nemohla zaèít. Ústavní soud jak dosvìdèují jeho politická
prohláení k nìkterým pøípadùm - se
èasto stával dalí parlamentní
komorou. Nepodaøilo se zmìnit
volební systém, co znemonilo
prosadit zvýení významu voleb

Volíme øádné
hospodaøení státu

XXV hospodaøení naeho státu
panuje nepoøádek. ODS prosadí do
vech finanèních tokù ve státních
institucích a organizacích jasná
pravidla. Kadá koruna v rukou
státu patøí poplatníkùm a podle toho
se s ní musí zacházet. Stát musí
hospodaøit stejnì zodpovìdnì, jako
hospodaøí kadý z nás. Vyaduje to
omezení státní byrokracie a racionalizaci
vydávání
veøejných
prostøedkù. Vyaduje to reformu
daòové soustavy, která omezí daòové úniky a zvýí pøíjmy veøejných
rozpoètù. Vyaduje to reformu, která
nastolí finanèní stabilitu penzijního
systému a vytvoøí jistotu pro stáøí.
XXProvedeme reformu rozpoètového
systému. Neuspìli jsme se zákonem
o vyrovnaném státním rozpoètu.
Zkusíme jeho novou variantu povinné navrení zdroje financoa tím i vlivu obèanù na rozhodování
o budoucnosti své zemì.
XXO tyto zmìny se pokusíme
znovu. Posoudíme i ústavní roli
a spornou pravomoc prezidenta
republiky v neomezeném právu
milosti. Zváíme smysl dalí existence Senátu, resp. pøedloíme
návrhy jeho transformace.

Kontrolovat vechny stejnì
XXMísto toho, aby platilo, e jsou
si u nás lidé pøed zákonem rovni,
poèty kriminálních èinù policistù
i státních kontrolních a celních
orgánù rostou. Viditelné je to napø.
ve vztahu k nepoctivému podnikání
nìkterých obchodníkù v masovì
rozíøených trnicích, kde prodejem
paovaného zboí likvidují drobné
èeské výrobce a prodejce. Kontrolní
orgány v této záleitosti nejednají
a vzbuzují tak dojem korupce. Aby
vykazovali èinnost, masivnì kontrolují a za malièkosti postihují jinak
poctivé drobné obchodníky. Na
velké firmy si netroufnou vùbec.
XXVude, kde pøi prodeji zboí
dochází k poruování zákona,
musí být neustálá a tvrdá kontrola. Do drobného obchodování

Více penìz na priority,
ádné plýtvání

XXNedivíme se, e dnes peníze
chybìjí vude, a u jde o kolství,
zdravotnictví, bezpeènost, silnice,
eleznici, ochranu památek a èisté
pøírody. Souèasná vláda dává peníze
tomu, kdo nejvíc køièí nebo tomu
kdo má lepí kontakty nahoøe.
Veøejné peníze jsou vydávány bez
øádné rozvahy a podle hesla z cizího
krev neteèe. S tím skoncujeme.
XXODS bude dobrým hospodáøem.
Budeme to mít snadnìjí, protoe
nechceme hospodaøit s celou
ekonomikou, ale pouze s nutnými
veøejnými statky. Jinak nech
hospodaøí a rozhodují obèané sami,
a ne státní byrokracie. Odmítáme
vládní megalomanské projekty.
Odmítáme nevýhodné smlouvy se
zahranièními investory a jejich
protekèní podporu. Chceme rovné
pøíleitosti pro èeské podnikatele nyní i po vstupu do EU.
XXStavíme se proti neproduktivnímu a nemotivujícímu socialistickému systému podpor v nezamìstnanosti. Prosazujeme dùsledné
pøeetøení vech nehospodárností
vrátíme poctivou konkurenci!

Soudy musejí chránit
sluné lidi

XXLidé soudcùm nedùvìøují a v dùslednou soudní ochranu svých práv
nevìøí. Mají pochybnosti o nezaujatosti soudù a o objektivitì jejich
rozhodování. Soudy a soudci nesmìjí být vydáváni za nedotknutelné,
nekritizovatelné, témìø posvátné.
Soudy musí plnì cítit odpovìdnost
i za rychlost svého rozhodování.
Jinak obèan nemá pocit spravedlnosti.
XXZahlcení parlamentu spoustou
zbyteèných zákonù vedlo k zaplevelení naeho právního øádu a k jeho
èastým a zbyteèným novelizacím.
To vedlo k dalímu oslabení vánosti
zákona a práva v oèích veøejnosti.
XXNechceme regulovat kadý
krok obèana houtinami pøedpisù,
naøízení a zákonù. Dáme mu svobodu k samostatnému a odpovìdnému rozhodování.

Policisté mají být
pøedevím v ulicích

XXPolicisty vyvedeme z kanceláøí
do ulic. To je hlavní zpùsob jak

Hlavní zásada: skuteèný
pøínos pro obèany

XXSocialisté brzo zapomnìli na to,
co slibovali. Brzy zapomnìli na svá
hesla o tom, jak jsou blízko lidem.
Zpùsoby chování øady z nich
odpuzují poctivì pracující obèany.
Ze sluby lidem udìlali dalí a dalí
výhody pro sebe a své známé.
Ukazuje se, e jim lo více
o prospìch vlastní ne o prospìch
veøejný. Co døíve kritizovali, dìlají
dnes sami, a to v daleko vìtím
rozsahu ne tomu bylo døíve.
Výsledkem je stát nezdravý, zbytnìlý a nefunkèí a obèan, který se
pøed státem cítí malièký.
XXCílem je silný a prosperující stát.
Je to stát malý, tíhlý, zdravý a kompetentní, slouící suverénnímu
svobodnému obèanu.
(komerèní inzerce 49/3/02)

omezit násilnou kriminalitu, ale
i takové vìci, jakými jsou krádee
a vykrádání aut nebo nájezdy kapsáøských gangù, které na øadì míst
beztrestnì kralují. Policisté si své
postavení musejí vydobýt získáním
vìtí dùvìry veøejnosti svou prací
v terénu, nikoli formálním
zvyováním svých pravomocí.

Nejzávanìjím zloèinem
je násilí

XXZa nejnebezpeènìjí pokládáme
násilnou trestnou èinnost. Lidé se
dnes právem ptají, zda pachatel nemá
více práv ne jeho obì. Zda souèasná úprava "nutné sebeobrany"
nevede k tomu, e se obèan obává
úèinnì bránit proti útoèníkovi èi
zlodìji. Násilí ve stále hrùznìjích
podobách je èasto trestáno shovívavìji ne provinìní v oblasti
hospodáøské.

Právní stát nesmí být jen
fráze

XXSmysl má pouze takový právní
stát, který lidem chrání jejich práva
a svobody, ale neplete se jim do
ivota.
(komerèní inzerce 49/3/02)
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ELEZÁØSTVÍ
DOMÁCÍ POTØEBY
MILAN ÈERNÝ.

SPOJOVACÍ KOMPONENTY
VODOINSTALAÈNÍ
MATERIÁL
TOPENÁØSKÝ MATERIÁL
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
HUTNÍ MATERIÁL
Moravský Krumlov

Pionýrská 539 (za Benzinou)
tel.: 0621/ 32 39 37

NÁØADÍ
ELEKTRO NÁØADÍ
ZAHRADNICKÉ NÁØADÍ
DROBNÉ KOVOVÉ ZBOÍ
Miroslav

TECHNICKÉ PLYNY

Husova 76
PO DOMLUVÌ MONOST DOVOZU ZBOÍ VÌTÍCH ROZMÌRÙ

STAVEBNINY P E N Z I O N M I L I
Moravské Bránice
tel./fax: 0502/422 491, 422 878
mobil: 0603/826 575

NABÍZÍ:










po-pá
so

7.00 - 17.00
8.00 - 11.00

rozvoz materiálu zdarma
øezání hutního materiálu na míru
rozpoèty staveb
výpoèet spotøeb a montá sádrokartonu
mnostevní slevy
zajitìní stavebních prací
výmìna PB lahví
materiál na splátky s 0% navýením

át
r
e
z
n
i
oto
h
o
t
í
n
dá
z
v
e
d
o
Pøi orázová sleva
jedn
Lepidlo na obklady a dlaby (25 kg)
Ocel I 180
Okapový svod pozink prùm. 100 mm
Plech pozink 0,55 x 1000 x 2000
Sádrokarton 12,5 x 1250 x 2000

5%

tel.: 0621/ 32 33 41
mobil: 0608/ 88 69 14
e-mail: penzion-mili@seznam.cz

UBYTOVÁNÍ

Stavební a hutní materiál
Otevírací doba

Milana Èerná
Pionýrská 540
672 01 M. Krumlov

u

139,00 Kè/ks
326,90 Kè/m
57,90 Kè/m
175,00 Kè/ks
152,00 Kè/ks

nabízíme ubytování pro soukromé osoby i firmy s kapacitou
40 lùek ve dvou a tøílùkových pokojích s pøísluenstvím.
K dispozici je spoleèenská místnost s posezením a televizí.

PORCOVANÉ DRÙBEÍ MASO
VHODNÉ NA GRILOVÁNÍ
ètvrtky  palíèky  køídla
DRÙBEÍ KONZERVY NA DOVOLENOU
hotová jídla  patiky  pomazánky
UZENÉ KUØECÍ A KRÙTÍ MASO
Znojemská 393 (bývalé Drùbe. závody)
Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 23 53
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VYUIJTE LETNÍ SLEVY INZERCE

B A Z É N Y

%
0
-1

ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

Pro èerven,
èervenec
a srpen

VENKOVNÍ  VNITØNÍ  FÓLIOVÉ  PLASTOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ
DODÁVKY NA KLÍÈ  ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE  REKONSTRUKCE  SERVIS
A ÚDRBA  PRODEJ NA SPLÁTKY
Kruhové nadzemní bazény: 3,5/4,5 x 0,92m s filtrací 7800,-/9800,- Kè
3,5/4,5 x 0,92m s pískovou filtrací 9500,-/11500,- Kè
Bazénová chemie a pøísluenství za SUPER CENY !!!
0621/324646, 0621/322993, 0777/123750, BAZÉNY VALLA - Palackého 104, M. Krumlov

A n n a F r a n k o v á Na atentát vzpomnìli v Reicích
odkaz pro souèasnost
XXTragické svìdectví idovské dívky
Anny Frankové, která po nìkolika
letech skrývání pøed nacisty zahynula
v koncentraèním táboøe po válce

proslavil její denník. Právì toto
svìdectví je náplní pøipravované
výstavy, která bude ke shlédnutí
ve velkém sále miroslavské radnice
od 8. èervna, kdy se v 19 hodin
uskuteèní vernisá za pøítomnosti
paní Hildegondy M. Rijksenové
z Centra ekumenického setkávání

a dialogu v Olomouci, která výstavu
v Miroslavi organizuje a poøádá.
XXOdkazem Anny Frankové je pøispìt k vìtí toleranci mezi lidmi
a nauèit se respektovat i
ty, kteøí se lií barvou
pleti, nebo náboenstvím.
XXPutovní výstava, která
není v Èeské republice
poprvé, bude v Miroslavi
do 25. èervna.
XXChceme, aby výstavu
kromì dospìlých navtívily
i vechny miroslavské
koly, øekl nám místostarosta pan Roman
Volf, a je pøipraven i program pro koly mateøské s
krátkým výkladem. Na
výstavu chceme pozvat
nìkolik hostù, aby svým slovem
doplnili závanost tématu.
XXVýstavu tvoøí pøedevím dokumenty a fotografie o Annì Frankové,
holokaustu a krutosti koncentraèních
táborù, ale i o osudech ostatních
idovských rodin, které potkal podob/pm/
ný osud jako Annu Frankovou.

Nový kostel v Tavíkovicích
XXNìkolik stovek vìøících se selo
v jinak klidné obci Tavíkovice
v nedìli 19. kvìtna. Dùvodem bylo
vysvìcení nového kostela Panny Marie.
XXTato architektonicky velmi povedená stavba je dílem ing. arch. Jiøího
Mojíe z fakulty architektury ÈVUT
Praha. Jeho rukou proel nejen projekt
samotné budovy, ale i návrh celého
interiéru nové svatynì.
XXS výstavbou kostela se zaèalo pøed
více jak esti lety poloením základního kamene, který posvìtil na své
návtìvì Èeské republiky 21. kvìtna
1995 pape Jan Pavel II.

XXOd zapoèetí stavby uplynulo
mnoho let a pro vìøící byl den kdy
kostel vysvìtil brnìnský biskup
Vojtìch Cikrle opravdovým svátkem.
XXKostel není jetì zcela dokonèen.
Zámìrem bìhaøovické farnosti, která
výstavbu kostela øídí, je dostavìt
zvonici a osadit ji zvonem. Ve vak
záleí na tom, zda se podaøí získat
finanèní prostøedky.
XXObyvatelé Tavíkovic i okolních
obcí tak získali nový svatostánek.
S pøicházejícím létem a narùstajícím
poètem poutníkù tak mají místo
pro jejich duchovní odpoèinek. /abé/

XXPùvodem z Reic byl Adolf Opálka, který se jako èlen speciální
jednotky èeskoslovenské zahranièní
armády zúèastnil pøed edesáti lety
atentátu na zastupujícího øíského
protektora Reinharda Heydricha.
XXPo tomto èinu propuklo rozsáhlé
nacistické zatýkání a vyslýchání s jediným cílem: zlikvidovat vechny,
kteøí se jakkoliv na atentátu podíleli.
Vyetøování dovedlo nacisty a
k praskému kostelu Cyrila a Metodìje, kde se vech sedm vojákù ukrývalo.
XXPo tìkých bojích umírá trojice
vojákù, ve které byl i Adolf Opálka.
Ostatní, kteøí se schovali v kryptì
kostela byly záhy odhaleni. Vìdìli, e
pokud je nacisté dostanou ivé, èeká
je kruté muèení a poprava a proto
poslední náboj ve svých pistolích si
nechali pro sebe. Nerovný boj i ivoty

hrdinù ukonèily ètyøi výstøely.
XXÈin sedmi parautistù byl jedním
z hlavních úkolù tehdejího vojenského odboje a zaslouí si i po edesáti letech vzpomínky.
XXV sobotu 25. kvìtna se v Reicích
uskuteènilo vzpomínkové setkání
právì u pøíleitosti uctìní památky
nejen Adolfa Opálky, ale vech
bojovníkù za svobodu vlasti.
XXJi od ranních hodin se na návsi
shromaïovali lidé s kyticemi. Po mi
svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého
a koncertu Posádkové hudby Brno li
vichni prùvodem k pomníku A.
Opálky a Fr. Pospíila. Zde byly
poloeny vìnce a zaznìly státní
hymny Èeské a Slovenské republiky,
Francie a Anglie. Po èestných salvách
následovaly projevy jednotlivých
hostù, mezi kterými nechybìl pøedse-

da senátu Petr Pithart, znojemský
senátor Milan paèek, místopøedseda
ODS Ivan Langr, Jan ulc za ÈSNS
a Mojmír Herkoviè, náèelník vojenské
kanceláøe prezidenta Slovenské
republiky, který pøítomným tlumoèil
pozdrav od Rudolfa Schustera, prezidenta SR.
XXOdhadem pøes tøi tisíce úèastníkù
vzpomínkové akce závìrem shlédlo
pøelet bojových letadel nad Reicemi
a výsadek parautistù.
XXVeèerní program v nabitém sále
spoleèenského domu A. Opálky byl
v duchu hudby. Za doprovodu kapely
Malá Moravìnka se jako host pøedstavil Láïa Kerndl, který zazpíval
ètyøi anglické songy a pokøtil své
nové album. Tìsnì pøed desátou
veèerní byl k vidìní bohatý ohòostroj,
který celé setkání ukonèil.
/abé/

V Miroslavi bude stát dalí socha
XXVedle monumentální sochy
Radost, která byla v Miroslavi
odhalena v roce 2001 pøed Kulturním
domem, se pro letoní rok chystá
odhalení sochy nové.
XXAutorem je stejnì jako u sochy
první akademický sochaø Pavel
Krbálek. Pro tohoto miroslavského
rodáka jsou charakteristické pøedevím velké plastiky. Za bronzovou
sochu Mrznoucí srdce získal v roce
1990 v Japonsku Rodinnou cenu a rok
poté tamté cenu H. Moora za eleznou plastiku Niké.
XXSamotné realizace nové sochy se
opìt ujala firma AR Brno s.r.o. pod
vedením p. Juraèky a p. tefky.
V dílnì této firmy jsme také sochu
zastihli jetì pøed dokonèovacími
pracemi a nátìrem.
XXI kdy za sochu Péèe mìsto
firmì zaplatí jen symbolickou korunu,
odhadují se celkové výdaje z mìstské
pokladny na umístìní, kotvení

a osvìtlení na sto tisíc korun.
XXSocha z elezných plátù bude

Pavel Krbálek
akademický sochaø

ve svém finálním stavu ètyøi metry
vysoká a 450 kilogramù váící.
XXPéèe nalezne své místo na

osvìtleném podstavci pøed Domem
s peèovatelskou slubou. Socha, která
znázoròuje mladou dívku se zlatým
tìlem, modrými køídly a s èerveným
køíem na hrudi, má symbolizovat
dobrovolnou a obìtavou práci sester
Èerveného køíe a peèovatelek.
XXSlavnostní odhalení sochy se
uskuteèní v sobotu 20. èervence
u pøíleitosti oslav 780. výroèí
od první písemné zmínky
o Miroslavi.
XXZámìrem mìsta, podle slov
místostarosty
pana
Romana
Volfa, je kadým rokem osadit
vybrané volné prostranství jednou
sochou z dílny Pavla Krbálka.
Z mìsta by se tak za pár let stalo
jakési muzeum pod irým
nebem. Sochy Pavla Krbálka tak
vedle stálé expozice umístìné
v malém sále Kulturního domu
budou k shlédnutí i v ulicích
Miroslavi.
/mape/

POKUD PO SKONÈENÍ SOUTÌE ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM LÍSTKU
VECH DESET KUPONÙ SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK, BUDETE ZAØAZENI
DO SLOSOVÁNÍ. VÍTÌZ OBDRÍ V REDAKCI ZRCADLA FINANÈNÍ HOTOVOST 5.000,- Kè.
Pracovníci redakce, TMK tiskárny a jejich rodinní pøísluníci se soutìe zúèastnit nemohou. Do slosování budou zaøazeny korespondenèní lístky zaslané na adresu: Redakce Zrcadla,
Tiskárenská 439, 672 01 M. Krumlov do 15. 6. 2002. DNENÍ TAJENKA: Hanlonùv zákon: Nikdy není nutno svádìt na ... (dokonèení v tajence).

KØÍOVKA O CENY
Nápovìda:
Pile up, rib,
Yale, Asilo,

Vodní
pták

Svobodné
Pohodní
statky

Dívèí
jméno

Dvoupísmenná
hláska



Okrasní
ptáci

Patøící
Ivì

Lupeny

Expozice
filmu

Unikat
teèením

Ch. zn.
síry

Obilní
kùdce
Jas

Èert

Øímsky
1052

Osívat

Vydávati
zvuk hodin
Vykastrov.
konì

Spojka

Asijský
bùh vod
Tanec

A
(panìl.)
Vèelí
obydlí

Zkr. tech.
kontroly

ebro
(angl.)
Píseò

SPZ aut
Tøebíèe
Místo
klidu

iniciály

Kmet

Nádoba
na bowle

VYUIJTE MONOSTI
PREZENTACE VAÍ FIRMY
V NOVÉ KØÍOVKÁØSKÉ
SOUTÌI.

Blok
MPZ
panìlska

Útok
Trávníèkovy

Lysina

MPZ
Polska
MPZ
Svazijska

PODNIKATELÉ A IVNOSTNÍCI

Azyl
(ital.)

Osobní
zájmeno

Sedlákova ena

Lodì
Taxikáøùv
keft

1. díl
tajenky
Ztøetìnec

Utìsnil

Chlebník
(zastarale)
Nanést
(angl.)

Zdraviti
enské
jméno

Vykroèení
v ermu

Pøedloka
Samice
od jelena

Ch. zn.
køemíku

Delfín
Oblíbený
oplatek

Vydavatelé

Poèátek

Uplésti

Gogolùv
pseudonym

Arabské
jméno
3. díl
tajenky

Pot. kód
Kentucky
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Obvyklost

Vory

2. díl
tajenky



Citoslovce Akvarijní
opovrení
rybka

Odveta

Lidská
vlastnost
Spodem

Muské
jméno



KUPON è. 10

Tít
Ch. zn.
dusíku
Ch. zn.
støíbra

3,14

KONTAKTUJTE NÁS:
0608/ 25 25 41

Informaèní servis
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Kulturní programy 3. - 16. èervna
kolní klub a druina Oslavany

 13.6. ve 14.00 hod. - íala. Zábavná hra pro vechny kluky a holky,
kteøí se nebojí pohybu a rádi nìco vyhrají. Sraz u K. Èlenové KaD
zdarma, ostatní 10,- Kè.
 Pøipravujeme: 20.6. ve 14.00 hod. - KLUBÁK 2002. Oficiální hodnocení a odmìòování kolektivù a jednotlivcù z kroukù a skupin kolního
klubu a druiny. Dále probìhnou divácké soutìe o zájezdy, odmìníme
nejaktivnìjího tleskaèe
Akce je urèena pro vechny kolektivy KaD.
V sále kolního klubu.
 23.6. v 16.00 hod. - Zlatovláska. Divadelní pøedstavení nastudované
pod vedením p. Tondlové a p. Vévodové dìtmi z divadelního krouku K
a D Oslavany. Pøedstavení trvá asi 1,5 hod., velký sál K. Vstupné 5,- Kè.
 Ohlédnutí: Dne 30. dubna - Pálení èarodìjnic. Èarodìjnici, kterou vyrobily dìti ze ikuly, jsme upálili na hranici postavené hochy z horolezeckého krouku. Ve se odehrálo za pøítomnosti 34 dìtí na zahradì kolního
klubu, kde jsme si k celé podívané zahráli rùzné zábavné hry.
Dne 4. kvìtna jsme se za sluneèného poèasí vydali podívat na zvíøátka
do ZOO v Brnì. Dne 7. kvìtna se drustvo vybíjené K a D zúèastnilo
okresního finále dìtské vybíjené 4. a 5. roèníku Z v Ivanèicích, kde se
umístilo na vynikajícím, medajlovém bronzovém 3. místì. Nae drustvo
reprezentovali: Michal a Antonín Holeínský, Jakub Smutný, Aneta
Zahradníèková, Michal Procházka, Dalibor Køeèek, Martin Pátek, Kristýna Øíhová, Silva Horká, Filip Danìk, David indler, Karel Tondl, Luká
Krobot. Vem dìkujeme za reprezentaci klubu a druiny, gratulujeme
a pøejeme mnoho dalích sportovních vítìzství.
Dne 9. kvìtna jsme vyrábìli dáreèky pro maminky. Mnoha maminkám
dnes zdobí jejich domov krásný barevný kvìtináèek, který si 29 dìtí vyrobilo u nás na této akci. Vznikaly zde rùznobarevné kvìtináèe, které si dìti
nazdobily rùznými tvary a krajkami dle svých pøedstav a fantazie.
Závody na koleèkových bruslích v ikovnosti byly 23. kvìtna. Pøilo za
námi 33 dìtí, které jsme rozdìlili do dvou kategorií: mladí (dìti od 1. do
3. tøídy) a starí (dìti od 4. do 6. tøídy). Vichni se pak utkali na dráze,
kterou jsme pro nì pøipravili. Na první pohled se zdála vìtinì velmi
jednoduchá, ale pøi praktickém provedení u se jim to nezdálo. Snaili
jsme se dráhu pøipravit tak, aby byla zvládnutelná pro obì kategorie. Celá
akce se neobela bez odøenin ani slzièek, ale vìøíme, e se vem úèastníkùm líbila a ceny, které zde vyhráli, jim pomohou k tomu, aby tìch
odøenin bylo stále ménì a ménì. Umístìní v mladí kategorii: 1. místo (sportovní dres) - Zdenìk Svoboda, 2. místo - (chránièe na kolena) Milan Danìk, 3. místo - (psací sada) - Iveta Májová, 4. místo - (sladká
odmìna) - Martin Sedláèek. Starí kategorie: 1. místo - (puzzle 1000) Karel Tondl, 2. místo - (chránièe na kolena) - Filip Danìk, 3. místo (psací sada) - Pavel Adam, 4. místo - (sladká odmìna) - Veronika Valachová. Vem gratulujeme a vìøíme, e se setkáme na dalích akcích kolního klubu a druiny Oslavany.
Za celý kolektiv kolního klubu pøejeme vem dìtem i pedagogickým
pracovníkùm pøíjemné proití zasloueného volna.

Obèanské sdruení Oslavany bez drog poøádá

Závody na koleèkových bruslích

8. èervna od 9.00 hodin.
_____________________________________
Start i cíl pøed garáemi na køiovatce Sportovní a Pøíèní.
Vichni soutìící musí mít pøilby a doporuèují se i chránièe.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 3.6. ve 13.00 hod. - Malování na námìstí TGM.
 4.6. v 18.00 hod. - Vernisá výstavy obrazù Frantika Mouèky.
Úvodní slovo Mgr. Karel Vaíèek. V kulturním poøadu vystoupí Komorní
sbor Gymnázia v M. Krumlovì pod vedením Dr. B. Houkové. Interiér
výstavní sínì budou zdobit vazby ze suených kvìtin Mgr. Bøetislavy
Meluové. Výstava potrvá do 28. èervence 2002.
 11.6. - Koncert ZU, galerie Kníecí dùm, termín neupøesnìn
 16.6. v 19.30 hod. - Koncert KPH - Concentus Moraviae - mezinárodní hudební festival 13 mìst. Vystoupí Camerata Cracovia (Polsko),
Ireneusz Trybulec (umìlecký vedoucí). Zámek - Slovanská epopej.

Základní kola Dolní Dubòany poøádá

kolní akademii a COUNTRY bál

22. èervna od 19.00 hodin v sále Pohostinství
_____________________________________
Uèinkuje skupina Velvet. Bohatá tombola. Vstupné 20 Kè.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 5.6. v 17.00 hod. - Setkání pracovníkù Domu dìtí a mládee. Neformální posezení externích a dobrovolných pracovníkù DDM v prostorách
na nám. T.G.M. Srdeènì zveme také zájemce o vedení zájmových
kroukù v pøítím kolním roce.
 8.6. v 9.00 hod. - Den v pohybu - Kickbox aerobic a Tae Bo. Pøijïte
se aktivnì rozlouèit se kolním rokem. Toto dopoledne, které je urèené
mládei i dospìlým, si dáte do tìla a zapotíte se. Akce se koná ve sportovní hale SOUZ na Kláterním nám. v M. Krumlovì. Pøedvedou se vám
lektoøi z Brna - Pavel Grim a Dana Rousová. O pøestávce vystoupí dìvèata
z AEROBIC TEAMU pøi DDM M. Krumlov s exhibièním vystoupením
SUDIÈKY. Dìvèata s touto pódiovou skladbou soutìila na Aerobic team
show v Otrokovicích a obsadila 4. místo v kategorii 14 - 16 let. Na závìr
èeká vechny pøítomné pøekvapení.
 Pøipravujeme: 1.-5.7. - Pøímìstský tábor TULÁÈEK. Kadý den
zábava, kadý den pouèení, kadý den poznáme jiné místo v okolí naeho mìsta. Daleická pøehrada s vodní elektrárnou, Mohelnská step.
Táboøení v Rouchovanech, støedovìká osada Mstìnice, Hrotovice. Lednicko - Valtický areál. Pøekvapení na domeèku. Informace a pøihláky
na DDM Mor. Krumlov. Tel.: 0621/ 32 27 70.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 6.6. v 19.30 hod. - Evangelina Mascardi - loutna. Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae 2002. Románský kostelík
v Øeznovicích. Program: S.L.Weiss, F.B. Conti, J.A. Losy. Vstupné: 80,a 40,- Kè.
 15.6. - zájezd na pùvodní èeský muzikál KLEOPATRA - vyprodáno.
 Pøipravujeme: 22.6. - celodenní poznávací zájezd Adrpaské skály
a dìlostøelecká tvrz Dobroov. Odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu
v Ivanèicích. Doprava: 250,- Kè.
 27.6. v 19.30 hod. - Bach Ensemble - Jaroslav Kyzlink. Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae 2002. Kostel
v Ivanèicích. Program: J.H. Gallus, M.F.Faber, A.Mazák, H.Huber.
Vstupné: 80,- a 40,- Kè.
Zastupitelstvo obce BÍTOV Vás srdeènì zve na

oslavy 70. výroèí zaloení obce Bítov,

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
5.6.

ve 20.00 hod.
BULIT
Nemorálnì závadný film pro mláde

9.6.

ve 20.00 hod.
PAØBA
Sex, drogy & rock n´roll

12.6.

ve 20.00 hod.
PEKELNÁ ENSKÁ
Pøátelé vás ochrání pøed peklem ...

16.6.

ve 20.00 hod.
TAKOVÁ ZVLÁTNÍ RODINKA
Gene Hackman se vrací k rodinì ...

které se konají 7.- 9. èervna 2002
Pátek 7.6. - Slavnostní zahájení, promítání diapozitivù (Starý Bítov v sále
restaurace Na námìstí). Sobota 8.6. od 14.00 hod. - promenádní koncert
hudebního souboru Deta, pøíjezd automobilù Tatra clubu, výstava aut,
vystoupení maoretek, skupiny historického ermu Pøemyslovci ze Znojma a souboru Lukrecia Borgia. Taneèní zábava - Eminent ze Znojma,
slavnostní ohòostroj. Nedìle 9.6. - dìkovná bohosluba na námìstí.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
5.6.

ve 20.00 hod.
FORMULE!
Drama USA, èeské titulky

8.6.
9.6.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
ZOOLANDER
Komedie USA, èeské titulky

12.6.

ve 20.00 hod.
KRÁL KORPION
Akèní film USA, èeské titulky

15.6.
16.6.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
VÝLET
Absurdní èeská rodinná komedie

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno
 3.-14.6. - Kdo jsem? Desáté kolo vìdomostní soutìe v DDM.
 4.6. v 15.30 hod. - Potisk tkanin a papíru. Semináø - potisk pomocí
motouzu. V DDM, poplatek: 45,- Kè.
 7.-14.6. - kola v pøírodì - Z VM - 4. tøída.
 11.6. v 15.30 hod. - Mozaika. Semináø - mozaika z kachlièek, papíru
a skla. V DDM, poplatek: 55,- Kè.
 15.6. v 16.00 hod. - Westernový den pro dìti i dospìlé. Country
diskotéka a jízda na koni na statku Padochovka, poplatek: 10,- Kè. Country
bál, noèní show - zaèátek ve 20:00 hod. na statku Padochovka, obèerstvení
zajitìno. Poplatek: 30,- Kè.
 Volná místa na letní tábory:
 29.6.-6.7. - Pojïte s námi za pohádkou, kolka v pøírodì pro dìti
ve vìku 4 - 7 let, Unièov - poplatek: 1650,- Kè.
 29.6.-13.7. - Zálesácká abeceda, stanový tábor pro dìti ve vìku 8 - 15
let, Krkata Baba - poplatek: 2600,- Kè.
 5.7.-14.7. - Krajem krále Karla IV., cykloturistický a jazykový tábor
pro dìti ve vìku 8 - 15 let, elezná u Berouna - poplatek: 2550,- Kè.
 28.7.-3.8. - Sportu hej! Sportovnì zamìøený tábor pro dìti ve vìku 10 18 let, Otrokovice - poplatek: 1650,- Kè.
 15.7.-19.7. - Ulièkami Ivanèic a 26.8.-3.8. - Ivanèické toulky. Pøímìstský tábor pro dìti ve vìku 6 - 12 let, Ivanèice - poplatek: 450,- Kè.
 8.-18.8. - Vzhùru na palubu a 16.8.-25.8. - Kdy vítr napne plachtu,
stanový tábor u moøe pro dìti ve vìku 7 - 18 let, Chorvatsko - Premantura - AC STUPICA, poplatek: 7 - 12 let 4170,- Kè, 12 - 18 let 4320,- Kè.
 1.7.-14.7. a 12.7.-24.7. - Chorvatsko - Makarská Riviéra, ubytování
v apartmánech urèeno pro rodiny, Podaca u Gradace - poplatek: 8770,- Kè.
Fit studio Vlaïka poøádá

Lenka Velínská opìt v Ivanèicích

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
8.6.

v 19.00 hod.
MALÝ SVÌDEK
Thriller USA, èeské titulky

9.6.

v 19.00 hod.
BILLY ELIOT
Film USA, èeské titulky

15.6.

v 19.00 hod.
SPY GAME
Thriller USA, èeské titulky

16.6.

v 19.00 hod.
HARRY POTTER
KÁMEN MUDRCÚ
Fantasy film USA, èeské titulky

8. èervna od 10.00 hodin
__________________________________
Dvì hodiny skvìlého aerobicu a posilování.
Mìstská sportovní hala v Ivanèicích. Vstupné: 90 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 7.6. - návtìva výstavy Maxe vabinského v Brnì. Odjezd vlakem
v 7.50 hod. Pøedtím úèast na pochodu v Øeèkovicích. Vybavení turistické.
 12.6. - exkurze na pilberk v Brnì. Sraz v 15.30 hod. u hl. brány. Vede
p. Staòková, z Ivanèic J. Flíèek.
 14.-16.6. - setkání na Babách (skály pod Lhánicemi). Spojení autobusem Brno - Mohelno.
 16.6. - autobusový zájezd po keltských archeologických nalezitích
(hraditì Èernov, Staré Hradisko, Ludéøov a jeskynì Býèí skála). Cena
120 Kè z Brna. Odjezd v 7.00 hod. od bistra U hasièù íznì na Zvonaøce,
ul. Koálova. Pøihlásit se je mono u J. Flíèka nebo 10.6. na Oblastní
KÈT, Zámeènická 2, v 15.00 hod.

TJ Oslavany - Divadlo Na mýtinì a KIS Oslavany
zvou malé i velké na tradièní

POHÁDKOVÝ ZÁMEK,

který se koná v sobotu 15. èervna v areálu oslavanského zámku.
Zaèátek ve 12.00 hodin, vstupné: dìti 10 Kè, dospìlí 25 Kè. Poslední vstup
do zámku je v 17.00 hodin. Uvidíte 13 zbrusu nových pohádek. Veèer se
mùete tìit na country bál v zámeckém parku. Zaèátek ve 20.00 hodin.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 Pøipravujeme: 22.-23. - Motosraz Miroslav 2002. Hudební skupiny:
Sedlo - country kapela Brno, Banán band - rock Brno, Black Sabath, Ozzy
Osbourne - Revival Buèovice. Klasické i netradièní soutìe, motokros,
atrakce pro dìti - motokáry, dìtský motokros, jízda zruènosti na kole.
Spoleèná vyjíïka po okolí. Motocyklový kaskadér a maoretky Z
Miroslav, pùlnoèní ohòostroj s pøekvapením. Zajitìno bohaté obèerstvení
a èepované pivo. Ubytování ve vlastních stanech v zámecké zahradì nebo
na zámku. Vstupné: celý sraz 150,- Kè, veèerní program 100,- Kè,
odpolední prohlídka 20,- Kè.

5

LETNÍ KINO MIROSLAV
tel.: 0621/ 33 35 38
7.6.

ve 21.30 hod.
KRÁL KORPION
Film USA, èeské titulky

8.6.

ve 21.30 hod.
Z PEKLA
Film USA, èeské titulky

14.6.

ve 21.30 hod.
ANDÌLSKÁ TVÁØ
Velkofilm ÈR

15.6.

ve 21.30 hod.
HRABÌ MONTE CHRISTO
Film USA, èeské titulky

Zmìna programù vyhrazena

Teèe vám voda, kam nemá?
Klempíøství - Fiala Michal
Provádíme vekeré stavební, klempíøské,
zámeènické a sádrokartonáøské práce,
zateplování domù a budov.
Tel.: 0621/ 33 70 75, 0723/ 23 76 92
E-mail: fialamichal@email.cz
671 76 Bohutice 22
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Oslavy 70. výroèí otevøení Základní koly v Miroslavi

Soukromá inzerce
Koupím

 RD 2+1 nebo 3+1 s vjezdem, nebo prùjezdem
v Ivanèicích a nejbliím okolí (Letkovice,
Nìmèice, Aleksovice) do 800. tis. Kè. Tel.: 0502/
43 41 21.
 sbírku starých pohlednic a známek. P. Studený,
621 00 Brno, Podpìrova 6, tel.: 05/ 4122 6116,
záznamník.
 krytinu na podlahu chaty - 30 m2, 3ks rozety
z motorky, i z Pionýra. Tel.: 0737/ 88 41 65.
 sekaèku rotaèní bubnovou, i pokozenou. Tel.:
0728/ 23 47 26.
 stavební vrátek tovární výroby. Tel.: 0601/
50 40 32.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

XXDne 25. kvìtna se uskuteènila
oslava 70. výroèí zahájení výuky
v nové budovì Mìanské koly
v Miroslavi. Na oslavu byli pozváni
vichni bývalí zamìstnanci, áci,
rodièe i významní hosté. Pozvání
také pøijali zástupci partnerských
kol z Rakouska, Francie, Slovenska, dále vedoucí referátu kolství
OÚ ve Znojmì PaedDr. Karel Rivola, zástupce OS pracovníkù kolství
a pøedstavitelé mìsta Miroslavi.

XXNa kole byly pøipraveny èetné
výstavy ákovských prací, dobových
fotografií, ukázky výtvarných
a øezbáøských dìl uèitelù, rodièù
i bývalých ákù. Z muzea J. A.
Komenského v Pøerovì byla
zapùjèena tøída z 30. let minulého
století.
XXV budovách koly vystupovaly
také ákovské kapely, dívky pøedvádìly cvièení aerobiku, hrála se
dìtská divadelní pøedstavení, cvièily

maoretky. Na kolním høiti
probíhal turnaj v národní házené.
Na 120 zamìstnancù koly a hostù
se selo na spoleèném obìdì
v restauraci Slávie. Odpoledne se
uskuteènila slavnostní kolní
akademie v letním kinì.
XXOslav se zúèastnilo asi 1500
návtìvníkù, kteøí obdivovali novì
rekonstruovanou budovu koly
a bohatý program. Akce se vydaøila,
mìla velmi pøíznivý ohlas. Z mnoha

dìkovných vyjádøení pøíznivcù
miroslavské koly vybíráme následující øádky:  Pøedevím nás mile
pøekvapila vkusnì rekonstruovaná
a opravená fasáda koly s novými
okny, vèetnì okrasné zahrady
pøed kolou. Avak rozsáhlost
výstavy ve velké vìtinì uèeben nás
zcela zaskoèila. Oceòujeme práci
vech, kteøí se na této akci
podíleli 
Mgr. tìpán Divi, øeditel koly

tìpán - Sachr vítìzí v míèovém sedmiboji Odpolednì u rybníka, aneb Den dìtí jinak
XXZa pøíznivého poèasí se v sobotu
25. kvìtna v areálu tenisových dvorcù
TJ Moravský krumlov uskuteènil letní
turnaj dvojic v míèovém sedmiboji.
XXCelkem se zúèastnilo 18 dvojic
z celé jiní Moravy. Vítìzné poháry
po napínavých bojích získali domácí
borci tìpán se Sachrem z Moravského Krumlova. Dalí poøadí dvojic:
2. místo - Poletin a V. Majer z Jihlavy
a 3. místo - J. Majer a Ventruka také
z Jihlavy.
XXOrganizaèní výbor dìkuje Mìstskému úøadu a Mìstskému kulturní-

mu støedisku v Moravském Krumlovì
a regionálnímu ètrnáctideníku Zrcadlo
za velmi dobrou spolupráci pøi konání této akce. Podìkování patøí i sponzorùm: Oèní optika árka Kocandová,
Volksbank CZ, a.s. Brno, J. Tichý výroba vín Rybníky a Èeská pota,
s.p., kteøí pøispìli hodnotnými cenami pro vítìzné hráèe.
XXLetní turnaj dvojic mìl vynikající
úroveò a proto se organizaèní výbor
spolu se sportovci dohodl uspoøádat
v záøí obdobný podzimní turnaj.
Za org. výbor Antonín Veselý

XXNa nedìli 2. èervna od 14 hodin
pøipravil Dùm dìtí a mládee
v M. Krumlovì spoleènì s Mìstskou
policií atraktivní odpoledne v rekreaèním areálu Vrabèí hájek.
XXV programu se pøedvedou sloky
integrovaného záchranného systému:
hasièi, Policie ÈR, justièní strá,
záchranná sluba a Mìstská policie.
Diváci uvidí techniku a donucovací
prostøedky tìchto sloek, ukázku
zásahu hasièù a vyproování osob
z hoøícího auta a zásah sluebního psa
Mìstské policie.

XXV doprovodném programu
na pódiu se pøedstaví se svými vystoupeními místní Základní a Støední
koly, Výchovný ústav pro mláde
a Dùm dìtí a mládee.
XXV areálu budou pøipraveny dalí
atrakce pro dìti jako napø. skákací
hrad. Na stanovitích organizací
zabývajících se prací s dìtmi
a mládeí si návtìvníci mohou vyzkouet svou zdatnost, zruènost,
odvahu, znalosti a vìdomosti. Pøedstaví se Skauti, TJ Sokol, DDM,
Kooperativa, GE Capital a.s. a dalí.

První polovina èervna v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXV letoním roce je první polovina
èervna na starobylé svátky velmi
skoupá. Díky vèasným Velikonocím
jsme si Letnice i Boí tìlo proili ji
v kvìtnu. A tak se mùeme více
soustøedit na novodobý svátek, který
slavíme kadoroènì ji první
èervnový den, a tím je Mezinárodní
den dìtí.
XXNa rùzné oslavy tohoto svátku,
který nemá církevní pùvod, si vzpomene snad kadý z nás. Vdycky
záleelo na tom, zda se nali schopní
a obìtaví poøadatelé, mìl-li být tento
svátek oslaven tak, aby radost dìtí
i rodièù a prarodièù byla co nejvìtí.
XXNejradostnìjí dobou dìtství byla
a zùstala pro kadé dítì doba, kdy
jetì nechodilo do koly a nebylo
zatíeno rùznými starostmi a povinnostmi. Je to doba her a radovánek,
doba roztomilosti, pøi které zmìkne
i to nejzatvrzelejí srdce dospìlého.
Tuto skuteènost mùe potvrdit snad
kadý z nás. Dbejme proto, abychom
nae dìti nevtahovali do svìta
dospìlých zbyteènì brzy, abychom je
nepøipravovali o dny, mìsíce a roky,
které u se ádnému z nás nikdy
nevrátí. A kdyby pøece jenom ano,
pak snad a v pøítím ivotì, na který
vìtina z nás asi nevìøí.
XXPøipomeòme si tedy alespoò nìkteré staré povìry související s prvními léty ivota dítìte: Vìøilo se tøeba,
e kdy jí malé dítì poprvé tøenì,
salát, brambory nebo jiné pokrmy,
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má se popotáhnout za vlasy a tím se
urychlí jeho rùst. Nebo se také vìøilo,
e kdy jí batole ptaèí maso, bude mít
velmi zpìvný hlas. Pokud vak bude
jíst maso z kukaèky nebo luny, stane
se z nìho nenasyta. Nebo kdy jí dítì
rádo hrách, bude veliké a silné. Kdy
ale bude dávat matka dítìti jíst jáhly,
bude koktat.
XXTakových a podobných povìr se
tradovalo desítky i stovky a my si je
pøipomínáme u pøíleitosti svátku
naich dìtí spíe pro pobavení
a obveselení pøedevím nás, dospìlých. Dospìlých, kteøí na toto období
svého ivota ji jen nostalgicky
vzpomínají a kteøí je alespoò èásteènì
mají monost proít se svými dìtmi
nebo vnouèaty.
XXK tomu, aby se dítì narodilo vak
vdycky byla nezbytná láska, nebo
alespoò milostné vzplanutí mue
a eny. Nai pøedkové vìøili, e nìkteøí svìtci mohou uspokojit ádostivá srdce zamilovaných v jejich
milostných záleitostech. A tak, jako
nás, kteøí se cítíme jetì alespoò
trochu mladí, provází láska nejen
v kvìtnu, ale po celý rok, i nai pøedkové se zabývali touto aktivitou
i v dalích mìsících roku. Je jisté, e
mìsíc èerven, který právì zaèíná, byl
jedním z mìsícù, který byl pro tuto
èinnost po vech stránkách pøímo
ideální.
XXDùvìrníkem zamilovaných byl
mezi jinými i sv. Antonín, jeho

svátek pøipadá na 13.èerven. Vìøilo
se, e tento svìtec v mniské kutnì
s Jezulátkem na ruce splní kadému
ve, o co jej poádá. To bylo také
dùvodem, proè slièné èeské a moravské dívèiny se na nìj obracely se
svými pøáními a tubami mimo jiné
a pøedevím ve vìcech lásky. Také
v naem kraji putovaly stejnì jako
kdysi jejich maminky a babièky
ke kostelíku, postavenému na
vrcholku kuelovitého kopce, který
stojí nad Dolními Kounicemi. Bílý
kostelík jako z cukru byl a dodnes je
zasvìcen právì svatému Antonínovi,
o kterém se vìøilo, e se pøimlouvá
za milence. Snad jetì i dnes se
k obrazu tohoto svìtce, který se
nachází na hlavním oltáøi, vroucnì
modlí nìkteré mladé, zboné dívenky
a zkouí si tak vyprosit vytoueného
mládence. Svatý Antoníèek kdysi
býval opravdu velikým svátkem
pøedevím na jiní Moravì. V
místech, kde byl kostel zasvìcen
tomuto patronovi zamilovaných, bylo
v polovinì mìsíce èervna plno poutníkù v pøekrásných národních krojích, jaké bychom hledali marnì po
celém svìtì.A to ve, ozáøené usmívajícím se, v podstatì ji letním
sluncem, vyzaøovalo radost, tìstí a
pohodu.
XXA tak mìl sv. Antonín zajisté
mnoho práce, aby vem v jejich
pøáních vyhovìl. Nejvíc se asi zapotil
pøi plnìní pøání nìkterých horko-

krevných dcéreèek, co dosvìdèuje
text následující lidové písnièky: Ej
ty svatý Antonínku, daj mi mua v tu
hodinku, nech pije, nech bije, ale
enom nech tu je. Daj nì Juru, lebo
Jana, abych nespávala sama. Jak nì
ho nedá, druhý rok nì tu zas má.
Ale kdy pak dìvèe nìjakého toho
Juru nebo Jana dostalo, stejnì
na druhý rok zase pøilo na pou, aby
sv. Antonínovi podìkovalo, e její
pøání vyplnil. A pøicházelo pak kadý
rok, protoe sv. Antonín byl tím jejím
svatým Antoníèkem.
XXProto také o pouti u sv. Antoníèka
bylo vdy mimo svobodných dìvèat
tolik dospìlých vdaných en i staøenek. Kadoroènì tak vyuívaly
pøíleitost podìkovat za chlapce,
ze kterého se zatím stal statný mu
a otec dìtí nebo vetchý staøec.
XXTímto tématem jsme se pomìrnì
obírnì dotkli dodnes ivé tradice
poutí, která bude právì v následujících týdnech a letních mìsících
nanejvý aktuální.
XXVìøme, e objevíme jetì nìco
pìkného, zajímavého a pouèného,
nebo e si leckterý z nás pøipomene
svoje dìtství a mládí, kdy se k této
tradici vrátíme v nìkterém letním
vydání Zrcadla.
XXDo té doby hodnì pìkných
a sluneèných dnù plných pohody,
neodmyslitelnì patøících k tomuto
roènímu údobí, vám vem, pøátelé!
Bohumil Bubeník

 RD 2+1 (110m2) se zahradou (950m2) v Dobelicích u MK. Pøípojka vody a plynu pøed domem.
Cena 460. tis. Kè. Tel.: 05/ 4621 0140 po 19. hod.,
05/ 4352 1327 od 7 do 15 hod, 0621/ 333 579 so a ne.
 RD 2+1+2 v Miroslavi, zahrada, dvùr, sklep,
gará, plyn, el., telefon. Tel.: 0603/ 92 47 97.
 Aprilii Futura 125, r.v. 91, celokapotovaná,
pìkná, kit 160cm, cena 32000 Kè. Skùtr Suzuki 50,
bez TP, r.v. 97, cena 7000 Kè. Tel.: 0602/ 85 57 67.
 4x alu kola 13 x 5,5, rozteè 98, cena 4000 Kè,
2x sport. autosedaèky Recaro, novì potaené modré, cena 5000 Kè. Tel.: 0724/ 10 42 24.
 komplet. kola 10x20 Radial 11x20 MB60
Chemlon a 11x20 NR53, cena dohodou. Pøívìs
valníkový BSF 16.12., èásteènì po GO, zaplachtovaný, STK 7/02, velmi dobrý stav. Tel.: 0601/
50 14 81.
 hlavu na  Favorit, cena 2500 Kè. Dubové
fony 1,6 m3 - suché. Tel.: 0723/ 13 40 61.
 blatníky na  100, zánovní. Tel.: 0607/ 53 13 31.
 sudy od oleje - 200 l, cena 200 Kè/ks, vyèínìné
kùe z liek a divoèáka. Tel.: 0601/ 50 40 32.
 kultivátor MS16 s pøísluenstvím, cena
dohodou. Tel.: 0502/ 43 71 49.
 zahradní bazén, prùm. 3,6 m, vè. schùdkù a filtrace, nový nevybalený, ocel. konstrukce. PC
11500 Kè, nyní 7500 Kè. Tel.: 0604/ 40 30 45.
 garáová vrata - solodur, døevìný masivní rám,
levnì. Tel.: 0603/ 3075 73.
 se slevou stavební materiál. Cihly Supertherm
44, Hurdis 30, Supertherm pøíèkovky, støení
taky Bramac, traverzy a dalí. Ve na paletách,
nevybalené. Ruím stavbu. Cena dohodou, dle
odebraného mnoství. Tel.: 0605/ 78 21 89.
 8 m2 èerný kabøinec 20x10 cm, plátì na 
Favorit, dvoupístový kompresor bez nádre 380V,
2 ks ventilátor prùm. 30 cm 220V, 3ks kanystr 20l,
staveb. koleèko (bantam. loisko), 15 ks sklo 5mm
98x98 cm, nevybalené radiátory Korádo
600x1200, 600x900, 600x110, 600x1400,
600x1600, 600x1800, malotraktor na dodìlání uzávìrka, hydraulika, levnì. 8 ks koza z jöklu 30
mm, íøka 1 m, výka 80 cm. Tel.: 0737/ 88 41 65.
 kultivátor MS 16 s pøísluenstvím, cena dohodou.
Tel.: 0502/ 43 71 49 po 18. hod.
 vìtí litinový lis na víno, cena dohodou. Tel.:
0621/ 33 39 69, po 20. hod..
 formátovací pilu s pøedøezem, výborný stav,
r.v. 2000, délka øezu 160 cm. Cena 63000 Kè.
Tel.: 0608/ 87 48 70.
 2 PB láhve, verandové okno - 3x1,5m, zasklené.
Okenní køídla - 10 ks, vhodná na paøenitì, levnì.
Motocykl ÈZ 175 v pojízdném stavu bez TP
na náhradní díly. Tel.: 0621/ 33 66 01.
 sváøeèku Kemppi, levnì. Rotoped za 3500 Kè.
Tel.: 0606/ 14 40 63.
 hadici z PVC, èerná, 3/4, vhodná pro rozvod
vody na povrch i pod zem, 3x36m, 2x27m, cena
pouze 20 Kè/m. Tel.: 0621/ 33 35 60.
 mobilní kováøskou výheò, zadní nárazník na 
Favorit, 2 pneu na motocykl - nové, nejeté,
rozmìr 3,25x18 a 3,50x18. Tel.: 0728/ 23 47 26.
 matrace na dvì postele, á 100 Kè, olejový el.
radiátor - 16 èlánkù za 800 Kè, 7 m2 zelenobílých
obkladaèek 15x15 cm za 350 Kè. Tel.: 0502/
45 20 89.
 lednièku Calex 180 l za 1000 Kè. Tel.: 0502/
45 24 26.
 mech. psací stroj Optima, iroký válec, cena
800 Kè. Novou kapesní kalkulaèku s tiskárnou
Casio, cena 600 Kè a sadu 4 ks ocelových ráfkù
na  Forman, Favorit, rozteè 100 mm, zánovní,
cena 1400 Kè. Tel.: 0606/ 50 70 88.
 Prodám domácí vajíèka, plato za 50 Kè, v okolí
M. Krumlova. Tel.: 0607/ 53 13 31.

Rùzné

 Pronajmu chatu u Bítova, 4 lùka, rozkl. gauè,
pramice, plyn. sporák a lednice, 15 m od vody,
v klidném místì. Od 18.5. nepøetritì. Tel.: 0737/
88 41 65.
 Pronajmu chatku, pìknou, poschoïovou, na
Vranovské pøehradì - Lanèovská zátoka. Pro dvì
rodiny na èervenec a srpen. Tel.: 0621/ 32 26 15,
po 18. hod..
 Vymìním byt 2+1 renovovaný v nájemním
domì v Brnì za drustevní byt v M. Krumlovì.
Tel.: 0621/ 32 26 15, po 18 hod..
 Hledám brigádu v okolí Znojma. pøijmu
jakoukoliv práci. Tel.: 0728/ 63 79 08.

BEZPLATNÁ INZERCE

tel./zázn.: 0621/322388, fax: 0621/322722

e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

Vydavatel: Pavel ainka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 48 03, 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz.
Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: 0621/ 32 23 88. Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava, sazba a distribuce: Marek Peèer, tel.: 0608/ 25 25 41. Osvit a tisk: TMK
tiskárna Moravský Krumlov, Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 22 81, fax.: 0621/ 32 27 22, e-mail: tiskarnamk@quick.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah
uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Nevyádané materiály se nevracejí. Náklad 12.100 kusù, uzávìrka èísla 12/2002: 10. èervna 2002. Výtisk zdarma. Registrace MK ÈR E 13423.

.

