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XXZájemci naplnili projektovanou ubytovací kapacitu Domu
s peèovatelskou slubou (DPS) v Mor. Krumlovì ji pøed nìkolika mìsíci. Výstavba bytù v pùdních prostorách DPS uspokojí
dalích deset uchazeèù. Stavba by mìla být pøedána snad koncem bøezna roku 2003. To jsou vìci celkem známé.
XXPoslední dobou kladou mnì vak lidé otázky, na které
neumím odpovìdìt. Tak jenom namátkou: jak vysoké bude
nájemné (je-li ovem nájemné ten správný pojem); jak budou
vypadat zdravotnické sluby; bude v DPS kuchyò (dnes u vím,
e nebude - jídlo se bude dováet); jaké dalí sluby budou mít
senioøi k dispozici; bude DPS pøíspìvkovou organizací mìsta,
nebo ho dostane na starost nìjaká nezisková organizace?
XXNejvíce dotazù se vak týká pracovních míst. Pøi stávající
míøe nezamìstnanosti v regionu nelze se ani èemu divit. Dolo
toti k tomu, e poèet adatelù o práci v DPS je témìø stejný,
jako poèet adatelù o ubytování. Nepodaøilo se mnì zjistit, jakým
zpùsobem budou zamìstnanci vybíráni. Snad alespoò na vedoucí funkce bude vypsáno výbìrové øízení. A snad se ho také
podaøí ukoèírovat. Bez ohledu na loajalitu s vedením. Doufám
také, e se z DPS nestane zamìstnanecký ostrov s kámoi
kamarádíèkù, jak naznaèují rùzné zaruèené informace jdoucí
Krumlovem.
XXBudovu máme, její obyvatele taky. Jenom ty informace
obèas schází. To lze ovem lehce napravit. Jistì nejsem sám,
kdo se na to tìí.
Ptáèek

ZRCADLO POMOHLO, DÍKY
XXVe støedu, 10. èervence t.r., se seli obèané naeho mìsta, kteøí
mají touhu a vùli zmìnit zvyklosti rozhodování o budoucnosti
Moravského Krumlova.
XXJsem pøíjemnì pøekvapen, e se na základì jedné výzvy
v nezávislých regionálních novinách a bìhem krátké doby nael
potøebný poèet lidí, kteøí mají skuteèný zájem o øeení problémù
naeho mìsta.
XXZ tohoto setkání vyel zásadní úkol: Pøesvìdèit 40% obèanù,
kteøí se nezúèastnili komunálních voleb v roce 1998, aby usilovnì
pøemýleli o tom, co je pro jejich dìti i pro nì lepí. 1.) Nevyuít
své demokratické monosti volit a pak si ètyøi roky stìovat
na vysoké poplatky za odvoz odpadù, vysokou cenu vody èi
nedostupné ceny novì plánovaných bytù pro mladá manelství!
2.) Vyuít svého volebního práva (po ètyøicetileté absenci tohoto)
a zvolit osobnosti, které budou ze vech sil prosazovat skuteèné
potøeby nás, obèanù!
XXSvobodnì pøemýlejte o tom, zda je rozumné nezúèastnit se
voleb a nechat rozhodovat o budoucnosti naeho mìsta stranicky
posluné a oddané èleny a pøíznivce KSÈ(M). TI K VOLBÁM
PØIJDOU!
XXSvým vìkem jsem pamìtníkem mnoha vítìzných voleb
neomylné NÁRODNÍ FRONTY! Výsledky tìchto voleb jetì
mnoho let poneseme na svých bedrech! SOUÈASNÉ TÌKÉ
EKONOMICKÉ A MORÁLNÍ POTÍE JSOU TOTI VÝSLEDKEM ÈTYØICETILETÉ VLÁDY JEDNÉ STRANY.
KTERÉ? NO PØECE KSÈ!
XXPodpisy na podporu nezávislých kandidátù pro komunální
volby 2002 mùete odevzdat na tìchto adresách: RÁJ DÌTÍ, nám.
T.G.M 41, SMÍENÉ ZBOÍ - Pavel Procházka, Kavalírka
a KNIHKUPECTVÍ U TREFILÙ - Zámecká 22.
XXS volebním programem SDRUENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTÙ budete vèas seznámeni. Nejdøíve vak musíme
získat potøebný poèet podpisù volièù. ÈTÌTE PØÍTÍ VYDÁNÍ
ZRCADLA!
Stanislav Trefil /Komerèní inzerát/

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

Parautisté skonèili v rybníce
Moravský Krumlov
XXPatnáctièlenný tým parautistù opustil paluby dvou
letadel tisíc metrù nad zemí.
Jejich cílem byl areál Vrabèího hájku, pro nìkteré vodní
hladina rybníka.
XXToho, kdo skonèí ve vodì,
lo od ostatních dobøe rozeznat podle doplòkové výbavy.
Nafukovací kruh a ploutve
zøejmì tým paragánù z Aeroklubu Brno Slatina bìnì
nepouívá.
XXPøi nìkterých seskocích
- v rámci zábavného veèera
Léto 2002 poøádaného místním sdruením ODS - se a
tajil dech. Jeden z tìch, kteøí
se rozhodli pro vodu, dopadl
na vodní hladinu velmi tvrdì,
to kdy se od svého padáku
odpoutal pøíli brzo, asi ve
dvaceti metrech. Vzduné
turbulence nadìlaly problémy i mladé enì, která pøi
doskoku strhla padákem
vzrostlou vìtev.
XXSeskoky byly doplnìny
neplánovanou ukázkou jízdy

na kajaku. Ta si vynutila
záchrannou akci pøísluníka
Mìstské policie. Pøi jedné
z otoèek zùstal mladík pod
vodou. Problémy jen pøedstíral a to do doby, ne mu
policista skoèil na pomoc.
Oba sklidili potlesk, kajakáø

el na pivo a policista pro
suchou uniformu.
XXZábava pokraèovala vystoupením kapely Vlakvous
a taneèní skupiny Couwet,
kteøí roztancovali tøi stovky
lidí. Byla pøipravena i tombola se zajímavými cenami.

Ivanèické referendum - dlouhá cesta za spravedlností
XXJi od roku 2000 zùstává
stále otevøená a nedoøeená
problematika uskuteènìní
místního referenda v Ivanèicích. Toto referendum bylo
iniciováno na poèátku roku
2000 a v souladu s platnými
zákony jej podpoøil poadovaný poèet ivanèických obyvatel (více jak 1600 tedy 22 %
vech dospìlých obèanù
mìsta).
XXNávrh na konání referenda, které mìlo rozhodnout
o dalím osudu rekreaèní
oblasti Réna byl podán
poprvé dne 26.4.2000. Postupnì byly v návrhu na základì výhrad MìÚ Ivanèice
a Okresního úøadu Brnovenkov opraveny a doplnìny
vechny a ji skuteèné nebo

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.

pouze domnìlé nedostatky.
XXJednou z hlavních výhrad
MìÚ Ivanèice vùèi pøedloenému návrhu byla neúplná
rodná èísla jednotlivých podporovatelù referenda na petièních listinách. Následné
doplnìní chybìjících èástí
rodných èísel se stalo pøedmìtem dlouhotrvajícího sporu
mezi vedením mìsta Ivanèice
a organizátory referenda.
XXCelá øada èlánkù pøedevím v Mladé Frontì DNES,
Rovnosti èi Právu se této
záleitosti vìnovala. V tìchto
èláncích padla velice silná
slova a obvinìní a to zejména
ze strany starosty Ivanèic Ing.
Romana Sládka. Konkrétnì
se mohli ètenáøi doèíst, e
referendum bylo odmítnuto

z následujícího dùvodu:
rodná èísla podepsaných
osob byla protiprávnì vytaena z policejní databáze ,
rodná èísla získal z policejní
databáze místní policista
Pavel Valenta, syn organizátora referenda..., rodná èísla
podepsaných osob vyòal
policista z centrální databáze
ministerstva vnitra  atd..
XXCelým pøípadem se na
základì podnìtu starosty
mìsta Ivanèice velice dùkladnì zabývaly pøísluné orgány
èinné v trestním øízení, které
dospìly k závìru ve formì
pravomocných rozhodnutí, e
nedolo k vyjmutí a pøedání
by i jen jediného rodného
èísla z evidencí policie ze
strany shora uvedeného poli-

Dùm slueb

K

!!! 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

XXVítání léta, jak je celá
akce oznaèována, letos pøipadlo témìø na pøelom prázdnin. Podle organizátorù se
ve povedlo a v pøítím roce
se akce bude opakovat. Zda
pøiletí i paragáni zùstává
pøekvapením.
/mape/

Musil

Moravský Krumlov, Zámecká è. 2 telefon 32 22

cisty v souvislosti s návrhem
na konání místního referenda
a e doplnìní chybìjících
èástí rodných èísel do podpisových listin ze strany
navrhovatele referenda bylo
v souladu se zákony Èeské
republiky. S uvedeným závìrem se nakonec ztotonila
i státní zástupkynì Okresního
státního zastupitelství Brnovenkov, její zásluhou byl
pøípad náleitì objasnìn a
pøedloen ke spravedlivému
rozhodnutí
nezávislému
soudu. Z provedeného etøení
ale vyplynuly také jiné
skuteènosti.
XXDo èervna 2000 nepoívaly
osobní data obèanù ádnou
zvlátní zákonnou ochranu.
/dokonèení na str. 2/
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DPS OBSAZEN ?
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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA

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.

TOPENÍ - VODA - PLYN - SERVIS  ELEKTROSPOTØEBIÈE
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DO KRUMLOVSKÉHO ZÁMKU PROLEZTE TUDY !
MORAVSKÝ KRUMLOV
XXKdy v létì zaprí, praskají
hrady a zámky ve vech.
Èlovìk výletník ije pøece jen
trochu jinak, ne po vìtinu
pracovního roku a namnoze se
snaí pokaený vkus z televizních seriálù pøeehlit
nìjakým kulturnìjím záitkem, pohledem na to, co bývalo krásno jetì v nedávné èi
vzdálenìjí minulosti.
XXKamenem do srdce a ránu
mezi oèi dostane kultury
dichtivý návtìvník hned pøed
zámkem v Moravském Krumlovì, aby si pak na proitém
kontrastu mohl v galerii
s úlevou vychutnat propastný
rozdíl. Na cestì do svìtovì
známé expozice gigantických
pláten Slovanské epopeje
Alfonse Muchy mu stojí dnes
neuvìøitelný a nevìrohodný
vchod do úzkých dvíøek pravé
budovatelské vrátnice. Zápach
pocitù z druhé poloviny minulého století se dá zachytit
jako mráz po zádech a kroucení na solaru. Nad hlavou

prohnilý vlnitý plech, vedle
zábrana z betonáøských drátù
umìlecky svaøená ve stylu
venkovský Brusel z edesátých let, ve zùstalo zachovale upatlané tak, e chybí jen

IVANÈICKÉ REFERENDUM ...
/dokonèení ze str.1/

XXA do èervna 2000 se tedy s osobními údaji obèanù vedený-

mi na matrice MìÚ Ivanèice zacházelo velice benevolentnì
a tato data byla rùzným osobám poskytována i zveøejòována
a to bez vìdomí a souhlasu dotèených osob a proto je bylo
mono pøedat i navrhovateli místního referenda. Lze konstatovat, e vedení mìsta Ivanèice odmítlo vyhlásit místní referendum a tím zabránilo obèanùm ve výkonu jednoho ze základních
ústavních práv, nikoli na základì prokázaných a doloených
skuteèností, ale pouze na základì nepotvrzených domnìnek
a podezøení. V této souvislosti je také tøeba uvést, e starosta
Ivanèic Ing. Roman Sládek se neseznámil s výsledky
vyetøování, shromádìnými dùkazy a spisovým materiálem,
pøesto veøejnì tvrdil skuteènosti, které se ukázaly jako naprosto
nepravdivé. Je otázkou, zda pan Ing. Sládek nalezne v sobì tolik
lidské slunosti a odvahy aby sám uznal svoji chybu a veøejnì
se omluvil. To by bylo pro vechny dotèené pøijatelnìjí neli
pøípadná soudní aloba na ochranu osobnosti a trestní øízení
pro podezøení z trestného èinu pomluvy. Vzhledem k tomu, e
záleitost doplnìní chybìjících èástí rodných èísel v návrhu
referenda byla ji definitivnì vyøeena a uzavøena, nezbývá ne
vyèkat verdiktu Ústavního soudu ÈR, který s koneènou platností rozhodne o tom, zda se místní referendum v Ivanèicích
s èasovým zpodìním uskuteèní èi nikoli. Vìøím, e i v tomto
pøípadì nakonec pravda a spravedlnost zvítìzí nad lí
a nenávistí.
Pavel Valenta

píchací hodiny a hulvátský
soudruh dìdek v edém
munduru s placatou kiltovkou
a páskou ZS na rukávu.
XXVìøte, e je to neuvìøitelné!
Vùbec jetì kdy máte nad

vchodem cedulku zkrachované
privatizaèní spoleènosti, která
se zaslouila o pokraèující
zkázu zámku a vedle v prolomené zámecké zdi staroarmádní ocelová vrata prora-

ná korozí vedle vyvìených
hadrù a oloupané omítky a do
tøímetrové výky. Argumenty,
proè tento fujhnus nejde
odstranit, do útrob expozice ani
jednoho jediného návtìvníka
nepøenesou. Umístìní Muchova veledíla za tak barbarským
vstupem je nevìrohodné i pro
cizince. Koluje kolem toho
jedna historka o nevìøících
Holanïanech, kteøí se probloudili se svým autobusem a
k Floriánku, protoe si
nedovedli pøedstavit za odpudivì hnusnou ohradou vùbec
nìjakou galerii.
XXZájem o expozici v zámku
je obrovský, kadoroènì sem
pøijde pøes dvacet tisíc
návtìvníkù a rekordní rok
1996 mìl pøes dvacet est tisíc
lidí, kteøí si pøili Muchovu
Slovanskou epopej prohlédnout. Jak nám potvrdila i pracovnice této zámecké galerie,
pøilo letos jen v èervnu pøes
ètyøi tisíce návtìvníkù a èervenec byl podstatnì silnìjí.
Podle celostátního pøehledu

návtìvnosti galerií vèetnì
praských jsou ji na pøedním
dvanáctém místì. Øeení
vstupu do zámku prý plánovali,
ale zhatilo se na sloitých
vlastnických vztazích.
XXJak víme z pøedcházejících
informací, mìsto má o zachování Epopeje v krumlovském
zámku zájem a zatím se zdá, e
mu i okolnosti pøejí. Delegace
praské radnice letos v Krumlovì byla a plátna do Prahy
zatím jetì stìhovat nechce.
Smlouva na jejich zapùjèení
letoním rokem konèí a lze
pøedpokládat, e ji praský
magistrát po podzimních volbách znovu o nìjaký èas prodlouí.
XXNejdelí trvání mívá doèasnost. Dohasínající ivotnost
zmínìných plechových vrat se
zdá být bez lidského pøièinìní
také nekoneèná. Snad místním
pomùe ke konkrétnímu èinu
upøímná pøedstava jednoho
z letních návtìvníkù: Ké by
do té obludnosti u nìkdo
nacouval!
/Petr Jurák/

ZPODÌNÍ, HOØKOST A OBSTRUKCE KOLEM PLYNU
XXPlynofikace Oslavan v tìchto dnech finiuje a bìhem
srpna by se mìly montovat
dalí plynomìry domácnostem
a rodinným domkùm mimo
samotné oslavanské sídlitì.
Také v nìm se podaøilo s dvoumìsíèním zpodìním zahájit
stavbu kotelny, která by mìla
zásobovat sídlitní byty teplou
vodou alespoò na konci záøí.
Stavenitì pøedávali teprve ve
støedu 17. èervence.
XXPo léta støádaný problém
s centrálním vytápìním velké
èásti mìsta se rozsypal za dramatických okolností jetì pøed
skonèením uplynulé topné
sezóny. Dodavatel tepla a jeho
odbìratelé se mírnì øeèeno
neshodli na cenì a dalích
i platebních podmínkách vzájemného vztahu. Asi tisícovka
obyvatel následkem toho v
pøedjaøí zùstala bez vytápìní
bytù a bez teplé vody. Mnohé

z domù u od svého postavení
nemìly ani komíny na alternativní vytápìní. Pod tímto
tlakem okolností oslavanská
radnice
prosazovala
co
nejrychlejí plynofikaci postiených ètvrtí a ulic.
XXSamospráva nemùe vstupovat do vzájemných obchodních vztahù mezi dodavatelem
a odbìratelem tepla, ale snaí
se nabídnout svým obèanùm ve
velmi svízelné situaci alternativní monost vytápìní.
XXDalí vývoj jen potvrdil
správnost takového postupu,
problémy vztahù s centrálním
dodavatelem tepla neskonèily,
cesta k nezávislosti na jediném
zdroji tepla je plná hoøkostí,
luèi a zloby. Zpodìní plynofikace pøièítá radnice na
vrub provozovatele dosavadní
centrální výtopny firmì Befacoal. Jak nám øekl oslavanský
místostarosta Milo Musil,

obstrukce, prùtahy, odvolávání
a nehorázné poadavky provázejí beztak u zpeèetìný
odchod Befacoalu z mìsta.
Jako by se stále nemohli smíøit
s tím, e nás nemohou pøinutit
k dalí krkolomné topné
sezónì, kde si budou diktovat
své podmínky. Víme, dodává
místostarosta, e to zaøízení
koupili zastaralé za est a pùl
milionu korun, parovody mají
snad a sedmdesátiprocentní
ztráty a po nás chtìli za oputìní mìsta devatenáct milionù
korun. Jejich loòské ceny jsou
stále pøedmìtem zkoumání na
Energetickém
regulaèním
úøadu a nejsou proto uzavøené.
ERU jim nakonec odebral
licenci pro Oslavany.
XXOdvoláváním na samém
konci lhùt brzdili stavební
povolení a dalí schválnosti a
obstrukce brzdily kolaudace,
a nakonec Befacoal ztratil

statut úèastníka kolaudaèního
øízení. Padala i trestní oznámení, ale pøípadné soudní
jednání u nemá zdrující
odkladné úèinky pro dokonèení plynovodných sítí. Sídlitì
je pøitom od 11. bøezna bez
tepla a celou dobu také bez
teplé vody. Pokodili spoustu
obyèejných lidí, kteøí si takovou lekci velmi dobøe pamatují
a bìte si poslechnout, e
nechtìjí o Befacoalu ani slyet.
XXMìstu se podaøilo v této
krizi získat státní dotaci,
k tomu dostalo pùjèku na snesitelný dvouprocentní úrok
a vìøí, e bude mít do konce
tohoto období ty nejkritiètìjí
chvíle za sebou. Sídlitní plynovou kotelnu má pøevzít
za spoluúèasti mìsta nová
spoleènost Zatep a cena tepla
na jednotlivé byty by mìla být
také dobøe o pìtistovku za
kadý mìsíc mení.
-jp-

Referendum o tìbì bentonitu na Rénì v Ivanèicích
XXPoèátky iniciativy za vypsání a uskuteènìní místního
referenda v Ivanèicích v souvislosti s tìbou nerostu bentonitu je tøeba hledat ji v roce
1993. V tomto roce byla tìba
v lokalitì Réna v Ivanèicích
zahájena.
XXNázory ivanèické veøejnosti byly od samotného poèátku
vùèi tìbì negativní. V dobì
zahájení tìby vak pøeváilo
ujiování vedení radnice, e
tìba samotná nebude dlouho
trvat, e ve bude po skonèení
tìby uvedeno do pùvodního
stavu a e z tìby získá mìsto
velké finanèní prostøedky pro
svùj dalí rozvoj. Ve zmínìné
dobì probíhala v Ivanèicích
velká investièní výstavba.
Budovala se plynofikace,
opravovala se kanalizace,
probíhala kabelizace, úprava
historického jádra mìsta.
Vechny tyto aktivity smìøující
ke zlepení infrastruktury
a tváøe mìsta mìly u veøejnosti
podporu. Z tohoto dùvodu
ivanèiètí obèané akceptovali
zahájení tìby na Rénì.
XXS postupem prací po zahájení tìby samotné se vak
mínìní veøejnosti stávalo vùèi
tìbì stále více kritiètìjí.

Ivanèiètí obèané mìli monost
na vlastní oèi vidìt dùsledky
povrchové dùlní tìby v místech, která od nepamìti
slouila jako rekreaèní zóna.
Byly vykáceny rozsáhlé plochy
lesoparku, zdevastován ovocný
sad, znièeno pøírodní divadlo.
Na Rénì, kam byli ivanèiètí
obyvatelé zvyklí chodit na procházky, se otevøela hluboká
jáma, velké mnoství vytìené
hlíny bylo navreno v sousedství lomu a na dalích místech.
Tìká technika a nákladní
vozidla s vytìeným bentonitem zaèala devastovat pøístupové komunikace k uvedené
lokalitì. Celý prostor se zmìnil
v mìsíèní krajinu.
XXV té dobì se do celé
záleitosti zaèala angaovat
iniciativní skupina místních
obèanù seskupená ve Sdruení
usilující o zdravé ivotní
prostøedí Ivanèického regionu.
Toto sdruení bylo registrováno na ministerstvu vnitra
ÈR. Èelním pøedstavitelem
tohoto sdruení byl Ing. Jan
Eibel CsC.. Toto sdruení
a osobnì pan Eibel vyvinul
ohromné úsilí ve snaze omezit
na co nejmení monou míru
ekologické kody a zajistit pro

mìsto skuteèný finanèní pøíjem sama a s pomocí radnice, e
z tìeného nerostu, potøebný bude provedena nejnutnìjí
pro následnou rekultivaci. rekultivace a e celá lokalita
Bohuel pøes vechnu snahu postupnì opìt zaroste a zazeskonèila tìba na Rénì pro lená se. O to vìtí pøekvapení
mìsto Ivanèice katastrofou. nastalo, kdy na podzim roku
Tìební spoleènost nezaplatila 1999 proskoèily na veøejnost
nájemné ani
zprávy, e
Téma
nevytvoøila
radnice
rekultivaèní
vyjednává
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fond a vys
tìební
hlásila bankrot. Jetì pøed tím spoleèností Bentex Bohemia
prodala tìební práva dalímu s.r.o. z Písku o pro-nájmu
subjektu. Mìstu Ivanèice pozemkù a obnovení tìby.
zùstaly dluhy a znièená krajina. Tyto informace se bohuel
XXTo bylo v roce 1995. potvrdily na jaøe 2000.
Ivanèická veøejnost byla XXV té dobì byla pøedloena
okována a s jakoukoli dalí komisi pro ivotní prostøedí pøi
tìbou odmítala souhlasit. MìÚ Ivanèice nájemní smlouZ tohoto dùvodu radìji vedení va o pronájmu pozemkù v doradnice nepronajalo své po- tèené lokalitì mezi mìstem
zemky dalí tìební spoleènos- Ivanèice a tìební spoleèností
ti, nebo mìlo obavy z násled- Bentex Bohemia s.r.o.. Na jedkù pøi komunálních volbách.
nání komise pro ivotní
XXJak èas bìel, veøejnost se prostøedí se vìtina èlenù
postupnì smiøovala se skuteè- postavila proti nájmu pozemkù
ností, e na Rénì zùstal a umonìní obnovení dalí
otevøený lom, který zaèal po- tìby. V té dobì mì ji vánì
stupnì zarùstat. Rozbouøená nemocný Ing. Jan Eibel Csc.
hladina veøejného mínìní se dne 6.3.2000 oficiálnì poádal,
uklidnila a pøeváná vìtina abych se pokusil vemi dostupobèanù byla pøesvìdèena, e nými zákonnými prostøedky
s tìbou je definitivnì konec. zabránit obnovení tìby benMnozí byli pøesvìdèeni, e tonitu a dalí devastaci pøírody.
pøíroda vìtinu kod napraví XXOd tohoto data jsem se zaèal

v celé záleitosti aktivnì
angaovat. Byly vydány informativní pøíspìvky v místním
Ivanèickém zpravodaji, byla
vytvoøena
Iniciativa
za
záchranu ivotního prostøedí
Ivanèic. Dne 8.3.2000 pøijala
komise ivotního prostøedí pøi
MìÚ Ivanèice stanovisko
neumonit dalí tìbu a jednat
o zákonných monostech
jejího ukonèení. Dne 4.4.2000
probìhlo jednání na Ministerstvu prùmyslu a obchodu ÈR,
kde se objasnily monosti
ukonèení tìby v Ivanèicích a
monosti rekultivace ponièené
krajiny. Vekeré informace
byly poskytnuty jednotlivým
poslancùm mìstského Zastupitelstva. Bohuel pøes vekerou
snahu vedení radnice odmítlo
pøijmout názor pøeváné
vìtiny ivanèické veøejnosti a
nadále pokraèovalo v krocích
smìøujících k uzavøení nájemní
smlouvy a zahájení tìby.
XXObèané byli radnicí pøesvìdèováni, e jiné øeení ne
tìba neexistuje, e. pozemky
se musí pronajmout, jinak je
tìební firma vyvlastní a e
tìba bude ohromným finanèním pøínosem pro mìsto.
Kromì zastupitelù nikdo této

argumentaci po pøedchozích
zkuenostech neuvìøil. V dané
situaci, kdy vedení radnice
nerespektovalo mínìní obèanù
mìsta se ukázalo, e jedinou
moností, jak podle zákona
zvrátit tento stav, je místní
referendum.
XXUskuteènìní místního referenda umoòuje zákon è.
298/92 Sb. (o místním referendu). Dle uvedeného zákona
jsem byl ustanoven navrhovatelem. Byl formulován návrh
na konání místního referenda
a stanovena vìc urèená
k rozhodnutí v referendu. Dne
25.3.2000 bylo zahájeno
sbírání podpisù k návrhu na
konání místního referenda.
Bìhem jednoho mìsíce se
podaøilo shromádit zákonem
poadovaný poèet podpisù
podporovatelù. Do celé akce se
dobrovolnì a ve svém volné
èase zapojila celá øada
ivanèických obèanù, bez
nároku na jakoukoli odmìnu
nebo na vlastní prospìch.
XXNávrh na konání místního
referenda byl nìkolikrát doplnìn
a podán Radì mìsta Ivanèic.
Vdy s ménì èi více nelogickými výhradami radnice.
Josef Valenta
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B A Z É N Y

ZMÌNA TELEFONÍCH ÈÍSEL SE BLÍÍ

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

NENECHTE SE ZASKOÈIT !

ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

PRODÁM ZETOR
Z 5718
Z 8011

Stavíte, modernizujete,
kupujete rodinný dùm èi byt?

za 50 tis. Kè

Nemáte dostatek vlastních
finanèních prostøedkù?

za 69 tis. Kè

V tom pøípadì jsou tu pro Vás

Úvìry od 5%

0621/ 33 30 86
0603/ 84 58 93

Volejte: 0621/33 48 38, 0728/83 03 46

Natiskneme Vám nové:
vizitky  hlavièkové papíry  obálky  tiskopisy
propagaèní materiály  a jiné
VE S VAÍM NOVÝM TELEFONNÍM ÈÍSLEM
O 20% LEVNÌJI
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/ 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22,
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

 POHØEBNÍ SLUBA MIKE 

IVANÈICE, V OLÍCH 1

Smuteèní sínì: Vémyslice, Hostìradice, Ivanèice a Brno.

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám na vysoké úrovni slubu Vaemu nejbliímu.

tel./fax: 0502/ 43 43 70,
tel.: 0502/ 43 72 10
mobil: 0603/ 83 35 60

Nae pohøební sluba neslibuje pøedem ceny za pohøeb, jeliko vyøizovatel pohøbu si stanoví
cenu individuálnì sám, podle svých poadavkù. Nae firma se snaí k Vaí spokojenosti
dret co nejnií cenovou relaci pohøbù.
Vem, jen se na nás obrátí se svou smutnou událostí poskytneme slevu 5%.

Moravský Krumlov, Znojemská è. 239, tel.: 0621/ 32 35 11, mobil: 0737/ 37 01 15
Po domluvì pøijdeme sjednat objednávku do místa Vaeho bydlitì.
Cestu neúètujeme. Slubu máme nepøetritì po celý rok 24 hodin dennì.

 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

DÌKUJEME ZA PROJEVENOU DÙVÌRU.

STAVEBNINY
Moravské Bránice










Nové sady 30, 602 00 Brno, tel.: 05/ 4324 2600, fax: 05/ 4324 2600

Máte zájem získat úvìr ?

 Kontaktujte se na OHK Brno-venkov

tel./fax: 0502/422 491, 422 878
mobil: 0603/826 575

Komu je tento úvìr urèen ?  Malým a støedním podnikùm
 Stávajícím i zaèínajícím podnikatelùm

NABÍZÍ:

Co úvìrový program nabízí ?  Mikro úvìry od 100 tis. do 1 mil. Kè
 Malé úvìry od 1 mil. do 4,3 mil. Kè

Stavební a hutní materiál
Otevírací doba

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV

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

oto
h
o
t
í
n
dá
z
v
e
d
o
Pøi orázová sleva
jedn

u
inzerát

5%

Polystyren fasádní stabil S20 - 5 cm
79,00 Kè/m 2
Hydrobit V60 S35 - role
489,00 Kè/10m 2
Keratmel spárovací mrazuvzdorný - 25 kg
159,00 Kè/ks
Ocel betonáøská - prùmìr 6 mm
3,70 Kè/m
Tyè závitová pozink - 1 m
7,90 Kè/ks
Sí do betonu 4/100/100 - 2x3 m
139,00 Kè/ks

Jaké jsou výhody úvìru ?







Rychlé vyøízení ádosti o úvìr
Zvýhodnìný poplatek za vyøízení úvìru
Úhrada poplatku jen pøi poskytnutí úvìru
Monost kombinace nìkolika úvìrù
Odbornou asistenci pøi vyplnìní ádosti

START
zvýhodnìný úvìr pro zaèínající podnikatele a ivnostníky
KREDIT
program úvìrù pro malé podnikatele a ivnostníky
TRH
program podpory malých a støedních podnikatelù
VESNICE
program podpory malého a støedního podnikání v obcích do 2999 obyvatel
PROVOZ
Program provozních úvìrù pro malé podnikatele na území vybraných regionù
Kontakt: Vladimír Nedoma, øeditel OHK Brno-venkov
tel.: 05/4324 2600, 0603/ 42 16 91, e-mail: info@ohkbv.cz, www.ohkbv.cz
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IVANÈICKÝ SVÁTEK V JEVIOVICÍCH SE STØÍLELO Z DÌLA
XXKoncert Evy Henychové navazoval na letoní poutní
bohoslubu v kapli Sv. Jakuba Vìtího v Ivanèicích, která se
koná ji tradiènì na svìtcùv svátek právì jedenkrát za rok. Písnièky o dui, ze srdce a pro dui jsou zpívanou duchovní poezií. Vlastní texty, hudba i provedení zaplavené skrze srdce
boí láskou pronikají do nitra posluchaèù právì tak hluboko,
jak kadý z nich dokáe v sobì dosáhnout. Rozdávají stav
vnitøního prohloubení blí k pramenùm ivota, tím i laskavost
a lásku. e dokáí jejich andìlské zvonìní v sobì slyet lidé
bez rozdílu data narození, potvrdily místní babièky, kdy si
jetì druhý den ráno pøed ivanèickým kostelem pochvalovaly
krásný koncert. Mezi stovkou posluchaèù byli od dvoumìsíèního miminka pøes náctileté také lidé dùstojného kmetovského vìku. Poutní kaple v zalesnìném návrí nad
Køíovou cestou oslavuje právì letos stopadesáté výroèí svého
znovuzrození do novogotické podoby.
Petr Jurák

XXPrvní èervencovou sobotu
se do Jeviovic sjely stovky
zvìdavcù, aby na námìstí
pøed radnicí shlédly souboj
rakouských a francouských
vojákù.
XXRekonstrukce napoleonské bitvy, kterou sehrály
Kluby vojenské historie
z Brna a Znojma, mìla
pøipomenout vojenské taení
Napoleona a jeho vojska
Moravou.
XXNapoleon se svým desetiticícovým vojskem obsadil
Jeviovice po souboji s rakouskými vojáky u Znojma
v èervenci 1809 a strávil zde
ètvrt roku.
XXCelý souboj byl komentován velitelem znojemských
ostrostøelcù, kteøí se v zelených mysliveckých uniformách postavili proti rakouské
pìchotì. V parném odpoledni

mìli nejtìí pozici husaøi,
kteøí byli navleèeni do
tìkých koeinových uniforem.
XXPøes padesát vojákù rozpoutalo nelítostnou pøestøelku
za doprovodu ohluujícího
dìla. Po pøímém bajonetovém útoku zùstalo nìkolik
aktérù nehybnì leet pøed
ohromenými diváky, za co
sklidili obdiv a potlesk. Celý
souboj dopadl stejnì jako
pùvodnì u Znojma pøímìøím
a obì vojenské skupiny
skonèily u chladivého moku
v hospùdce na nádvoøí
Starého zámku.
XXJeviovice 1809 - jak byla
celá akce nazvána, byla první
akcí jeviovického kulturního
léta, v jeho programu jsou
kromì recitálù a koncertù
i ukázky soubojù ermíøù
v dobových kostýmech. /abé/

Foto: abé

SVÁTEK MERUNÌK V MIROSLAVI

Eva Henychová v kapli sv. Jakuba v Ivanèicích

foto: P. Jurák

SCHRÁNKY DÙVÌRY
V ULICÍCH KRUMLOVA
XX/Moravský Krumlov/ Mìstská policie v Moravském
Krumlovì na zaèátku èervence umístila po mìstì 6 modrých
schránek dùvìry. Jsou k vidìní u úøedních desek na námìstí
v prùchodì ústøedí Jednoty, u Kulturního støediska na ulici
Bøízová, na ulici Nádraní - U zastávky, v Rakicích u mateøské koly, v Rokytné a v Polánce u obchodu.
XXSchránky jsou vybírány jednou týdnì zástupci Mìstské
policie a úøadu mìsta. Ve, co lidé do útrob schránek vhodí, je
policií zdokumentováno a rozdìleno dle pøíslunosti pro dalí
zpracování. I kdy instalace schránek dùvìry probìhla velmi
narychlo a bez vìtí mediální podpory, policisté vìøí, e je
obèané mìsta vyuijí tøeba k odevzdání dotazníkù právì
probíhající ankety o bezpeènosti v Krumlovì. Ti, kteøí dotazník
nedopatøením vyhodili a pøesto jej chtìjí vyplnit, si mohou
nový vyzvednout na sluebnì Mìstské policie.
/mape/

XXPøed tøemi lety, kdy se
zrodil nápad uspoøádat
veselici na poèest v Miroslavi
tradiènì pìstovaných plodù,
nikdo netuil, e se Meruòkobraní dostane do zahranièních
turistických prùvodcù i do
celostátní televize ve formì
rozsáhlé reportáe v poøadu
televize Prima Receptáø plný
nápadù. (Uvidíte 20. srpna na
Primì ve 21.00 hodin.)
XXMeruòkobraní je spojeno
s øadou soutìí. Klání O
knedlíkového krále se
zúèastnilo 12 jedlíkù. Prvním
místem a novým rekordem se
mùe pochlubit pan Josef
Hlávka, kterému se podaøilo
ve dvacetiminutovém limitu
spoøádat 43 knedlíkù plnìných meruòkami.
XXI pøes patnou úrodu byla
vyhláena i soutì Meruòka
roku, kterou vyhrál pan
Oldøich Køeèek z Miroslavských Knínic. Hlavním
poutaèem pro pøítomné byla
volba Meruòkovice roku.
Z 55 vzorkù vybrala desetièlenná komise ten nejlepí,
který patøil panu Vladimíru

Blakovi. Ten, by sám èlenem komise, svou pálenku
nepoznal. O to vìtí bylo jeho
pøekvapení. Odmìnou mu byl
baùek v podobì velké
opice, který nosil na zádech
po zbytek veèera.
XXSouèástí veèera bylo
i vyhláení úspìného pokusu
o pøekonání rekordu O
nejdelí pikotovou meruòkovou roládu.
XXDìjitìm meruòkového
klání byl místní Kulturní dùm,
který pod pøítomnými praskal
ve vech. Dle slov pana
Romana Volfa, místostarosty
Miroslavi, je to jeden
z hlavních problémù celé
akce. Do tohoto kulturního
stánku se vejde na 350 lidí,
co v pøípadì Meruòkobraní
zájmu veøejnosti nestaèí.
Alternativou by mohl být
areál letního kina, ale v pøípadì patného poèasí by celá
akce byla ohroena., dodává
Roman Volf.
XXNa sobotu 20. èervence
pøipadly v Miroslavi také
oslavy 780. výroèí první
písemné zmínky o mìstì.

K této pøíleitosti byla pøed
Peèovatelským domem odhalena socha miroslavského
rodáka pana Pavla Krpálka.
Sochu pod názvem Péèe si
pøilo poprvé prohlédnout za

hudebního doprovodu pana
Pøemysla Forsta na 350 lidí.
V betonovém podstavci
sochy je zabudováno osvìtlení, které dotváøí ojedinìlost díla i po setmìní. /abé/

Foto: Jaroslav ufajzl
Plavèík miroslavského koupalitì Josef Brabec - pravidelný úèastník knedlíkù, tentokrát ètvrtý s výkonem 34 kouskù.

DVÌ KØÍOVKY O HORSKÉ KOLO

HORSKÉ KOLO V HODNOTÌ 6.500 KÈ MÙETE
VYHRÁT, POKUD ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM LÍSTKU OBA VÝHERNÍ KUPONY
(ÈERVENEC, SRPEN) SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK A BUDETE VYLOSOVÁNI SPONZOREM TÉTO SOUTÌE. 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. 8. 2002.
Nápovìda:
TN, Irbis,
Honiva,
Aceta, Ram

Domov

Otoèný
nosník

Dívka
(zastar.)

Kód
jazyka
italtiny

Tito

Provázet

Medvídek

Osmice

Franc.
èlen

Druh
koly

Pasti

Èeská

Izraelský
král
Sbor národ.
bezpeènosti

Kouty

Edisonovo jméno

Beran

Vesmírné

Osada

Ozobnula

Ch. zn.
jódu



Jméno
Bùh
Tropický Nekovový
Pøitakání prince z
podsvìtí
savec
prvek
pohádky

Tanec
Provinìní
Dolomit
Trhan

A (lat.)
Døina
(expr.)
Patøící
Eduardovi

Pruhova-

né zvíøe

Zánìt
sliznice
Zubní
povlak

Hedvábí

Barva
v kartách
SPZ aut
Hodonína

Rapl
Chlapecké
jméno
Obchod
s nábytkem

Odpady
Roky

Citoslovce
vzdechu
Chaèaturjanovo jm.

Spojka
Ch. zn.
síry

Koèkovitá
elma
SPZ aut
Prahy

Islámská
tradice
SPZ aut
Karl. Vary
Koruna
(nìm.)
Citoslovce
støelby

1. díl
tajenky

Slavnost

Kulkas

14/02

Øímsky 1

Konèetina

Podnos

v maskách

Rabat

2. díl
tajenky
Vojenský
pakt

MPZ
letadel
Konga
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Tel.,fax: 0621/ 32 22 36

KOLA - SPORT - SERVIS
 SPORTOVNÍ OBUV A OBLEÈENÍ
 SPORTOVNÍ A VYCHÁZKOVÁ OBUV
 PLAVKY A FITNESS OBLEÈENÍ
 KATALOGOVÝ PRODEJ
POSILOVACÍ STROJE A ROTOPEDY

Informaèní servis

srpen 2002 - ZRCADLO

HUDEBNÍ FESTIVAL KRÁKOR

Kulturní programy
srpen 2002

XX/Moravský Krumlov/ Tøídenní maraton hudby na Vrabèím hájku
pod taktovkou organizátora Sopel tzv. Productions zailo poslední
èervnový víkend kolem ètyø stovek mladých lidí. Ti, kromì mnoha
rùzných ánrù hudby, mohli shlédnout krátkometrání filmy,
fotografie a vyslechnout netradièní básnickou produkci.
XXObavy a odsuzující postoje íøící se mìstem týdny pøed samotným
festivalem byly naprosto zbyteèné. Prùbìh festivalu naruil pouze
incident jednoho z místních, který zaútoèil na èlena hlídky Mìstské
policie. Zbytek veèera pak strávil u policejního výslechu.
Dle velitele Mìstské policie p. Klikara, který celou akci se svými
svìøenci dozoroval, organizátoøi dle dohody zajistili nejen celou produkci, ale i pozdìjí úklid Vrabèího hájku.
/mape/

REKORD PATØÍ MIROSLAVI
XX/Miroslav/ V rámci ji tradièního Meruòkobraní se miroslavtí
ji podruhé pokusili pøekonat svìtový rekord o nejdelí meruòkovou
roládu. S loòskou 36,3 metrù dlouhou roládou byli na pici
do letoního ledna, kdy je pøekonal tým profesionálních cukráøù
z Karlových Varù výkonem 50,5 metru.
XXPo celodením skládání, lepení a cukrování byla v miroslavském
Kulturním domì k vidìní roláda více jak 82 metrù dlouhá. Pøítomný
komisaø Miroslav Marek z pelhøimovské agentury Dobrý den oznámil
po pøemìøení celého díla nový rekord O nejdelí meruòkovou roládu. Organizátoøi dìkují vem, kteøí se na rekordu podíleli.
/abé/

BRNÌNTÍ FILATELISTÉ SE
PØEDSTAVUJÍ NA ZÁMKU

Okresní muzeum Brno - venkov a Muzeum umavy
v Suici Vás zvou na výstavu

SUICKÉ SIRKAØSTVÍ

ve dnech 2.èervence - 29. záøí 2002
Výstavní síò Muzea v Ivanèicích
otevøeno  èervenec a srpen: úterý a nedìle 9 - 16 hodin
záøí: úterý a ètvrtek 13 - 16 hodin, pátek a sobota
9 - 12 hodin a nedìle 13 - 16 hodin

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 24. a 25.8. - Tradièní krojované hody v Kaenci. Program na sobotu
24.8.: 9.00 - pøedávání hodového práva chase, 10.00 - vyhrávání
po Kaenci a zvaní na hody, 16.00 - zavádìní krojované chasy pod májí,
20.00 - taneèní zábava pod májí se skupinou TREND (v pøípadì
nepøíznivého poèasí v sále KD. Program na nedìli 25.8.: 14.00 - slavnostní
hodová Me svatá - slouí P. Jaroslav Beránek, 15.00 - zavádìní krojované
chasy pod májí, 20.00 - taneèní zábava pod májí se skupinou TREND
(v pøípadì nepøíznivého poèasí v sále KD. Poøádají: Kaenská mláde,
mìsto Miroslav a Øímskokatolický farní úøad.
 Pøipravujeme: 6.-8. 9. - Tradièní krojované hody v Miroslavi. Taneèní
zábava se skupinou Víkend - zavádìní krojované chasy pod májí pøed Kulturním domem - slavnostní hodová me - kladení vìncù na høbitovì - krojovaná dechová hudba Vlkoáci - bohaté obèerstvení. Poøádají: Mìsto
Miroslav, Sbor dobrovolných hasièù a Øímskokatolický farní úøad.

XX/Moravský Krumlov/ Téma zimních Olympijských her nese
letoní výstava potovních známek ve vstupních volnì pøístupných
prostorách expozice zámku v Moravském Krumlovì. Pøipravil ji
brnìnský klub filatelistù Alfonse Muchy, který letos oslavuje kulaté
osmdesáté výroèí od svého zaloení. Vznikl z døívìjího spolku
sbìratelù potovních známek a svùj nynìjí název pøijal teprve
po edesáti letech èinnosti. V souèasnosti jsou tøetím nejvìtím
klubem v republice. Jejich krumlovská expozice pøináí divákùm
prùøez potovní známkou se zimními olympiádami od roku 1924
a do souèasnosti.
-pj-

NOVÉ CYKLOTRASY UVÍTAJÍ
SPORTOVCI I VÝLETNÍCI

XX/Oslavany/ Sedm nových cyklotras s pøispìním pìti mìst do esti
sousedících okresù se pøipravuje ve spoleèném mikroregionu. Oslavany, Ivanèice, Rosice, Dolní Kounice a Moravský Krumlov se shodly
na spoleèném zámìru, který vyrail na oslavanské radnici. Jak nám
øekl místostarosta a iniciátor tìchto aktivit Milo Musil, pøipravil,
osobnì provìøil a na jejich uvedení do ivota spolupracoval s Klubem
èeských turistù, který jim jako celostátní garant pøidìlil evidenèní
èísla. Zástupci mìst iniciativu uvítali, byl zadaný projekt, jeho cena
se tak i snáze rozdìlí.
XXDo tras jsou zapojeny místní zajímavosti, pøírodní výjimeènosti
i sí navazujících slueb místních podnikatelù, ivnostníkù, ubytovatelù a dalích aktivit. est páteøních cyklotras spojuje dva kraje a est
okresù. Sedmá a souèasnì první realizovatelná trasa sleduje historii
energetiky od první parní elektrárny v Oslavanech a po Jadernou
elektrárnu v Dukovanech, která prostøednictvím Energoregionu jako
investora pøispìla ètyømi stovkami tisíc korun na brzkou realizaci,
opatøení regulérních a zákonnou normou stanovených znaèek, vèetnì
jejich instalace. Místostarosta pøedpokládá, e by dalí èást financí
mohly vyèlenit kraje. K dokonèení odpoèívek a informaèních tabulí
by se mohlo podaøit získat i nìkterý z grantù tak, aby na pøítí a dalí
turistickou sezónu vyly i potøebné mapy. Nabídka hotových tras jistì
posílí turistiku v dosud ménì vyuívaném regionu a na druhé stranì
moná i uleví cyklistikou pøetíeným chránìným oblastem jiní
Moravy.
-pj-

PETROVIÈTÍ OBHÁJILI TITUL

XX/Miroslav/
V polovinì èervence uspoøádala Tìlovýchovná
jednota spolu s mìstským kulturním centrem a mìstem Miroslav ji
tøetí roèník turnaje v amatérském nohejbale. Sedmnáct trojic se
tentokráte místo na koupaliti utkalo na stadionu FC Miroslav, kam je
pøilo povzbudit na dvì stovky divákù. I pøes pár kapek detì se
v horkém finále vítìzem ji podruhé stal manèaft z Petrovic - Gruss,
Veselý a Düml.
/abé/

STADION V OBLEENÍ

XX/Ivanèice/ Souèástí ivanèické pouti, která se letos konala od 26.
do 28. èervence, byla i sobotní taneèní zábava na fotbalovém
stadiónì. Mnozí z témìø 1500 návtìvníkù si museli na lístek vystát
dlouhou frontu, co se hned tak nevidí ani pøi fotbalových utkáních.
XXNa hudební scénì se za podpory burácejícího publika støídaly dvì
skupiny. Známá rocková kapela Fan Daniel a Sileta z Hostìradic,
která dala sem tam k dobrému i dechovku. Na stáncích byla krom
zrzavého moku a ostatních více èi ménì posilòujících tekutin k mání
uzená cigára, klobásy na rotu i maso na kotlíku. (ÈOIka by si jistì
pøila na své). I pøes chladnìjí poèasí se letní noc protáhla bezmála
do rána. Poslední tóny znìly jetì o pùl ètvrté.
/alma/

SPK PETROVICE poøádá na høiti v Petrovicích
tradièní turnaj v nohejbalu tøíèlenných drustev

VII. roèník MUCHA CUPu
sobota 3. srpna 2002 od 9.00 hodin

Veèerní zábava se skupinou PAROHÁÈI
Obèerstvení zajitìno - makrely, uzená cigára, domácí klobásy,
kotlík. ízeò, krygl, spacáky a dobrou náladu s sebou!

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 31.8. - Sen noci svatojánské (W. Shakespeare). Zájezd na divadelní
pøedstavení, divadlo s otáèivým hleditìm v Èeském Krumlovì. Plnì
obsazeno.
Pøipravujeme:  22.9. - Koloèava - Muzikál Petra Ulrycha a Stanislava
Moi. Zájezd do Mìstského divadla Brno. Zaèátek v 15.00 hodin, cena:
vstupenka 360 a 180 Kè, doprava 80 Kè.
 30.9. v 19.00 hod. - Koncert Evy Henychové. Zámek - Slovanská
epopej. Vstupné: 40 a 60 Kè.

TJ Sokol Padochov poøádá 17. srpna od 16.00 hodin

HODOVOU ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje dechová hudba POLUANKA.
Na sokolovnì , vstupné 50 Kè. V pøípadì patného poèasí
bude akce v sále. K dobré zábavì a k dobrému pohotìní
zve vechny obèany naeho regionu výbor TJ.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

Pøipravujeme:  27.-28.9. - Svatováclavské trhy - kulturní program.
 10.10. - Ivo Jahelka - Pojízdná soudírna. Kino Réna.  4.11. - Marie Rottrová a skupina Neøe. Kino Réna.  13.12. - Jarmila uláková se skupinou
Fleret. Kino Réna.

LETNÍ KINO HOSTIM v srpnu uvádí:




















2.8.
3.8.
4.8.
7.8.
9.8.
10.8.
11.8.
14.8.
16.8.
17.8.
18.8.
21.8.
23.8.
24.8.
25.8.
28.8.
30.8.
31.8.
1.9.

ÈISTÁ DUE
americký ivotopisný pøíbìh
PRCI, PRCI, PRCIÈKY 2
americká studentská komedie
BABÍ LÉTO
èeská smutná komedie
Z PEKLA
americký historický thriller
ROK ÏÁBLA
èeská hudební smutná komedie
TANEÈNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VICOMT od 20 hodin
PERNÍKOVÁ VÌ
èeský psychologický kriminální film
BLADE 2
americko-nìmecký akèní horor
HARRY TO S VÁMI MYSLÍ DOBØE francouský krimi film
PRAVÁ BLONDÝNKA
americká romantická komedie
ZA NEPØÁTELSKOU LINIÍ
americký váleèný film
STAR WARS: EPIZODA II - KLONY ÚTOÈÍ americký sci-fi film
HARTOVA VÁLKA
americké váleèné drama
PEKELNÁ ENA americko-australská buranská komedie
DENNÍK PRINCEZNY
americká rodinná komedie
ASTERIX & OBELIX: MISE KLEOPATRA francouská komedie
RYCHLE A ZBÌSILE
americký akèní kriminální film
40 DNÙ A 40 NOCÍ
americko-francouská komedie
MUI V ÈERNÉM II
americká sci-fi komedie

Zaèátky promítání do 18. srpna ve 21.00 hod., od 21. srpna ve 20.30 hod.

Klub èeských turistù Ivanèice

 10.8. - Tavíkovice - podél øeky Rokytné do Moravského Krumlova.
Odjezd autobusem v 7.50 hodin od Besedního domu v Ivanèicích.
Vede p. Flíèek.
 24.8. - Kralice - po Chvojnici do Senorad. Délka 10 km. Odjezd autobusem v 6.30 hodin od Besedního domu v Ivanèicích do Tetèic, dále
vlakem do Kralic. Zpìt ve 14.20 hodin ze Senorad. Vede p. Flíèek. Zájemci se hlásí ved. akce do 22.8. (tel.: 0502/ 45 27 88).
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Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE

tel.: 0502/ 45 14 69
1.-17. srpna dovolená. Zaèátky ve 20.00 hodin.
18.8.
ENIGMA
Film USA, èeské titulky
21.8.
ÚKRYT
Film USA, èeské titulky
25.8.
PERNÍKOVÁ VÌ
Film ÈR, v èeském znìní
28.8.
PROROCTVÍ Z TEMNOT
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18

3.8. ve 20.00 hod. a 4.8. v 17.30 a 20.00 hod.
SEDMÝ HØÍCH
Erotický thriller GB, èeské titulky
10.8. ve 20.00 hod. a 11.8. v 17.30 a 20.00 hod.
DANNYHO PARÁCI
Krimi komedie USA, èeské titulky
17.8. ve 20.00 hod. a 18.8. v 17.30 a 20.00 hod.
3000 MIL NA ÚTÌKU
Akèní thriller USA, èeské titulky
24.8. ve 20.00 hod. a 25.8. v 17.30 a 20.00 hod.
PROTIÚDER
Akèní thriller USA, èeské titulky
31.8. ve 20.00 hod. a 1.9. v 17.30 a 20.00 hod.
KØIOVATKA SMRTI II
Akèní komedie USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY

tel.: 0502/ 42 30 18
Hraje se pouze v nedìli, vdy od 19.00 hodin.
4.8.
BULIT
Film USA, èeské titulky
11.8.
ÈERNÝ JESTØÁB SESTØELEN
Váleèný film USA, èeské titulky
18.8.
ROK ÏÁBLA
Èeský hudební film
25.8.
ZATRACENÍ
Drama ÈR

LETNÍ KINO MIROSLAV

tel.: 0621/ 33 35 38
Zaèátky promítání vdy ve 20.30 hodin.
2.8.
BRATRSTVO VLKÙ
- HON NA BESTII
Film Francie, èeské titulky
3.8.
MUMIE SE VRACÍ
Akèní film USA, èeské titulky
9.8.
SPIDER MAN
Film USA, èeské titulky
10.8.
KØIOVATKA SMRTI II
Akèní komedie USA, èeské titulky
11.8.
E.T. MIMOZEMAN
Sci-fi USA, èeské titulky
14.8.
TI DRUZÍ
Horor USA, p., èeské titulky
16.8.
KATE & LEOPOLD
Romant. komedie USA, èeské titulky
17.8.
IMPOSTOR
Sci-fi thriller USA, èeské titulky
18.8.
SCARY MOVIE II
Hororová parodie USA, èeské titulky
19.8.
MUI V ÈERNÉM II
Sci-fi komedie USA, èeské titulky
23.8.
WASABI
Akèní film Fr. a Jap., èeské titulky
24.8.
PERNÍKOVÁ VÌ
Film ÈR, v èeském znìní
29.8.
ASTERIX & OBELIX:
MISE KLEOPATRA
Pohádkový film USA, èeské titulky
30.8.
NEVÌSTA PØES INTERNET
Akèní thriller USA, èeské titulky
31.8.
TÌCE ZAMILOVÁN
Komedie USA, èeské titulky
1.9.
PØÍERKY, S.R.O.
Komedie USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU !

6

ZRCADLO - srpen 2002

Vozatajské závody - jenom nadení nestaèí
/Moravský Krumlov/
XXPrvní èervencový víkend

se ji tradiènì seli milovníci
koní na v poøadí ji 14.
roèníku memoriálu Jana
Branèe.
XXPro úèastníky vozatajských soutìí byl pøipraven
maraton, drezúra i pøekáková dráha. Patnáct
jezdeckých oddílù vytvoøilo
pøes tøicet drustev jedno,
dvou a ètyøspøeí.
XXSoutì jednospøeí s pøehledem vyhrál Radek Nesvaèil z jihlavské zámecké
stáje Svatý Ján. Ve dvojspøeí Jiøí Nesvaèil sen.
jezdící také za Svatý Ján. Se
ètyømi koòmi si pro vítìzství
dojel Zdenìk Jirásek z jezdeckého klubu Rotousy.
XXCelé závody doprovázely
problémy s financováním.
Memoriál byl, stejnì jako
v uplynulých letech, pøihláen
do projektu Phare, z jeho
fondu se mìla èást nákladù
hradit. Bohuel i pøes podstatný význam této akce
nejen
pro
Moravský
Krumlov, ale celý Jihomoravský kraj se nepodaøilo
dotaci získat. Rozhodování
o tom, kdo podporu z tohoto

Foto: mape

mezinárodního fondu získá,
pøevzali pratí úøedníci,
o kterých je známo, e podporují pøedevím praské
a støedoèeské projekty.
XXOrganizátoøi nali velkou
podporu u krumlovské radnice, která poskytla ze svého
rozpoètu èástku 40 tisíc
korun. Podle místostarosty
pana Josefa Schnabla je pro
mìsto velmi dùleité se na

této akci finanènì podílet.
Tato akce dnes ji mezinárodního charakteru ke
Krumlovu neodmyslitelnì
patøí a vìøím, e pokud pøejde
rozhodování o dotacích, tedy
i o projektu Phare na kraje,
podaøí se nám nìjaké finance
získat.
XXNa financování se velkou
mìrou podílel nejen domácí
jezdecký oddíl, ale také spon-

zoøi z øad místních podnikatelù. Podle slov jednoho
z hlavních organizátorù pana
Jiøího Nesvaèila, patøí vem
sponzorùm i tìm, kteøí pøi
samotných závodech pomáhali, upøímné podìkování.
XXJenom nadení nestaèí,
a tak vìøme, e i pøítí rok se
dobrá vìc podaøí a v Krumlovì opìt uvidíme zruèné
jezdce a krásné konì. /abé/

Léto na Vranovsku
Státní hrad
BÍTOV
 do konce záøí - Výstava Kostýmní a filmové návrhy
Theodora Pitìka - sloupový sál.
 28.6. - 31.8. - Výstava porcelánu k 210. výroèí zaloení
firmy Haas a Czjzek - divadelní sál. Výstavy jsou otevøeny dennì

kromì pondìlí. Pøi prohlídkách vystoupení skupin historického ermu
(Canimus Surdis a Znojemtí kejklíøi) a historické hudby (Scholastici
Musici).

Státní hrad
CORNTEJN
5.8. a 9.8. - Muèírna. Svìtský
a inkvizièní soud s èarodìjnicemi, doplnìný ukázkami
ermu. Skupina historického
ermu Kornet Moravia, Uherské Hraditì
 7.8. - V podhradí. ermíøské
vystoupení z období pozdní
renesance. Skupina historického ermu Kornet Moravia.
 13.8. a 20.8. - Romeo a Julie
XL, aneb pan ejkspír
promine. Divadelní høíèka
o bìhu èasu, vùbec ne podle
pana Shakespeara. Divadelní
spolek Rotunda, Znojmo.
 16.8. a 17.8. - Pohádka
o stateèném Toníkovi. Pohádka pro dìti i dospìlé z období
gotiky. Skupina historického
ermu Gonfanon, Boskovice.
 22.8. - Paroháèi. Koncert
country, folk, pop.
Zaèátky vdy v 19 hodin, ve dnech
vystoupení skupin hist. ermu ukázky
v prùbìhu denních prohlídek hradu.

ZRCADLO

Restaurace
Pod hradem

Bítov - Horka è. 168

 2.8., 9.8. a 16.8. ve 20.30
hod. - ROMEO A JULIE XL
aneb Pan ejkspír promine.
Divadelní høíèka o bìhu èasu,
vùbec ne podle pana Shakespeara.
 6.8., 12.8. ve 20.30 hod. DVÌ A DVÌ JSOU TØI

Divadelní pøedstavení a taneèní
veèery se konají uvnitø restaurace maxim. kapacita 70 osob. Divadelní
spolek Rotunda, Znojmo. Koncert
skupiny EMINENT se koná na plái
pod restaurací.

Státní zámek
UHERÈICE
 3.8. - 19.00 hod. - HISTORIC
QUARTET. Historické skladby, dobové kostýmy. Pozounéøi
(baroko, renesance) a Grál
(gotika). Banketní sál, vstupné
70,- Kè.
 9.8. - 19.00 hod - Koncert
Jarka NOHAVICI. Arkádové
nádvoøí (za nepøíznivého poèasí
banketní sál), vstupné 70,- Kè.
 24.-25.8. - Hodování s Hostanem. Dobové vojenské
leení, øemesla, kejklíøi,
loutkáøi, dobová hudba, prùvod
rytíøù Uherèicemi, velký
rytíøský turnaj O pohár
Hostanu, koncert, ohòostroj ...
ermíøské pøedstavení, historické tance, ukázky historických zbraní.
 srpen: spoleèná výstava
Linde Brodner - obrazy
Máa Rivolová - keramika

Obec
Vranov nad Dyjí
 7.8. v 19.30 hod. - Z MÉHO
IVOTA. Poøad písní a humorného povídání oblíbeného
zpìváka a moderátora Jana
Vanèury, bývalého èlena
skupiny Rangers - Plavci, a
pøedního virtuóza na klávesové
nástroje Karla Macálky. První
nádvoøí zámku.
 10.8. v 19.30 hod. - VIVAT
COMENIUS. Koncert pro
kytaru a lidský hlas na texty
J. A. Komenského. Úèinkuje
známý herec a recitátor Alfréd
Strejèek a tìpán Rak, skladatel a interpret patøící k absolutní svìtové kytarové pièce.
Hudební salon zámku.
 15.8. v 19.30 hod. - Zpìvák
a kytarista Roman HORKÝ
a populární folková skupina
KAMELOT v koncertním
poøadu Pamì slonù. První
nádvoøí zámku.
 22.8. v 19.30 hod. - PRODANÁ NEVÌSTA. Kostýmovaná procházka komickou
operou Bedøicha Smetany
v podání sólistù operního souboru Národního divadla v Praze.
Úèinkují: Liana Somièová,
Daniel Klán, Bohuslav Marík
a dalí. První nádvoøí zámku.
 Výstava - Zbranì pro lov,
sport a boj. Výstava palných
a chladných zbraní 16. a 19.
století z bítovské sbírky
doplnìná dobovými pøedmìty
s loveckou, sportovní a vojenskou tématikou. Zámecká
koèárovna.

 Výstava - Èeské a moravské hrady, zámky a mìsta
oèima valaského výtvarníka
Jiøího Cacha. Malá výstava
výtvarných prací v bývalé stáji
na prvním nádvoøí (u dnení
pokladny). Vstup volný.

Obec
Jeviovice
 3.8. - 18.8. - Výstava fotografií V. Slámy. Starý zámek
Jeviovice.
 4.8. v 15.00 hod.- Z pohádky
do pohádky - divadelní pøedstavení pro dìti. Hrají jeviovtí ochotníci. Nádvoøí Starého
zámku.
 11.8. v 15.00 hod. - Urèitì
pøijde kouzelník - pøedstavení
pro dìti. Vystoupení iluzionisty. Nádvoøí Starého zámku.
 17.8. v 19.00 hod. - K.L.T.
TRIO (Karel Martínek - klavír,
Ludìk Rùièka - housle, Tomá Hostièka - violoncello).
Komorní koncert z dìl L. van
Beethovena a B. Smetany. Starý
zámek, kaple sv. Ludvíka.
 23.8. ve 14.00 hod. - Promenádní koncert dech. hudby
ke 100. výroèí narození Karla
Vacka a Jaromíra Vejvody.
K poslechu hraje dechovka
Nae kapela z Moravského
Krumlova. Anglický park
Nového zámku.
 24.8. v 16.00 hod. - Divadelní pøedstavení Dívèí válka
(F. R. Èech). Hrají jeviovtí
ochotníci. Nádvoøí Starého
zámku.
/zdroj: informaèní a kulturní støediska
a poøadatelé akcí/

CESTA NA SMRT
XXKadým rokem opoutí
Polsko asi 100 tisíc koní, nastupujících cestu utrpení. Hladoví,
ízniví a vydìení cestují
nìkdy a pìt dní. Nìkteøí
umírají, mnozí z nich jsou
zranìní. Na vechny z nich na
konci cesty èekají JATKA ...
XXOèitý svìdek: Kamion
pøeplnìný koòmi byl nedaleko
Hannoveru zastaven policií.
Konì byli uvázáni tak tìsnì
k sobì, e se mohli stìí hýbat.
Vydìená zvíøata byla pokryta
krví. Deset z nich muselo být
hned u silnice utraceno. Døív
jsem si myslel, e konì neumí
plakat. Tehdy jsem je plakat
vidìl na vlastní oèi.
XXPøestávka? Na zastávkách
jsou leící konì taháni za øetìzy
z vozu, vystaveni násilnickému
zacházení, které je má vyprovokovat ke zvednutí. Ne konì
dosáhnou maïarského území,
tedy pouze poloviny cesty,
zaijí kopání, bití tìkými
holemi a jsou zbídaèení, èi
mrtví.

XXNa jatkách jsou konì
sváeni a taeni z kamionù do
hal, kde mají být poraeni. Proces omráèení, pokud se vùbec
provádí, mùe být nedostateèný, take konì èasto nabydou vìdomí, kdy jsou jim
podøezávána hrdla.
XXOrganizace VIVA! zaloila
v Polsku poboèku, která za
konì bojuje. Vìtina Polákù
koòské maso nekonzumuje a je
tímto brutálním obchodem
pobouøena. Spoleènými silami
mùeme utrpení koní ukonèit.
Transport smrti projídí pøes
území ÈR. Nae zemì tak
pøímo pøispívá k utrpení polských koní, protoe dovoluje,
aby tento nemorální a protizákonný transport projídìl
naím územím.
XXPomozte ukonèit tento
hanebný obchod! Podepite
petici proti vývozu koní z Polska! iøte informace o utrpení
koní v transportech smrti!
Kontaktujte Klub milovníkù
koní a vyádejte si dalí informace na adrese: L. Knotková,
675 75 Mohelno 39

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
tel./záznamník: 0621/ 32 23 88, fax: 0621/ 32 27 22
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, max. poèet znakù: 250)
tel. 0608/ 25 25 41, nebo osobnì v redakci Zrcadla

Prodám

 RD 1+1 na chalupu v obci H.
Kounice. Tel.: 0732/ 85 66 21.
 RD 4+1 øadový v Ivanèicích,
koupelna, 2xWC, zahrada,
èásteènì podsklepený, gará.
Ihned k bydlení. Tel.: 0621/ 32
22 31, 32 39 12 veèer, nebo
0603/ 84 11 67.
 Ford Scorpio 2.0, r.v. 85, 5
dv., super stav, STK + ME do
6/04, výbava GL, TZ do 1300
kg, muzika + CD mìniè 10 CD,
cena 49000 Kè, bez muziky
35000 Kè, nebo dohoda. Tel.:
0728/ 20 16 48.
 Avia 21 Furgon, cena 15000
Kè, nutno vidìt. Tel.: 0621/
32 23 98.
 Jawa 350, typ 640, r.v. 7/95,
èerná, najeto 11500 km, STK
6/04, perfektní stav. Cena 28000
Kè. Tel.: 0732/ 80 34 82.
 dámské jízdní kolo zn. Unicykl (pøevod 2x5), zachovalé,
cena 950 Kè. Elektr. psací stroj
zn. Brother, vhodný pro studenta ekonom. koly, cena dohodou.
Tel.: 0502/ 43 40 85.
 levnì pouité, ale kvalitní
velkoobjemové radiátory od firmy Druocel. Délky 1800, 1600
a 1000 mm, výka 600 mm. Cena
dohodou. Tel.: 0502/ 42 37 04.

 Pìknì vybarvená tìòata
Kavalír King Charles Spanniel
s rodokmenem po kvalitních
výst. úspìích rodièù. Fena tricolor, 2 feny a 2 psi blenheim.
Tel.: 0605/ 15 58 02 nebo 0621/
32 31 78, veèer.

Rùzné

 Základní kola v Miroslavi
pøijme uèitele (uèitelku) anglického jazyka. Nástup 1.9.2002.
 Vymìním státní byt 3+1
+lodie v Brnì Bystrci za
tøípokojový v Oslavanech.
Spìchá. Tel.: 05/ 4621 2754
nebo 0737/ 64 29 80.
 Kdo daruje nevyuívané
pojízdné auto za rozumnou
cenu. Tel.: 0605/ 78 72 26.
 Sbìratel koupí ve týkající se
starých motocyklù do r. v. 1945.
Napø. jakékoliv náhr. díly, platné doklady OTP a TP, starou literaturu, plechovky od oleje,
reklam. smalt. cedule s automoto-cyklo tématikou a jiné.
Moná i výmìna za jiný sbìrat.
materiál. Tel.: 0723/ 01 35 78.
 Sbìratel hledá stará rádia,
elektronky, reproduktory, souèástky a literaturu z poèátku
rozhlasu. Tel.: 0732/ 46 59 56.
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z
n
i
í
n
Komerè stovky
za dvì

 chladící zaøízení, (chladící
agregát - ucpávkový, 2 ks výpar.
s odtávacími plechy, ovládací
elektropanel, termostat uzávìr,
cena 4.000,- Kè; 30 ks èervených
beden na maso, nízká 100,- Kè,
vysoká 120,- Kè, ahnìdý smaltovaný plech (1ks), na kruhový
bazén - Vítkovice 2,5 x 1,5 m,
cena 800,- Kè; 10 kg láhve na

propan butan, cena 400,- Kè;
zánovní, dvoj-kolový vozík na
popel, cena 400,- Kè, tel.: 10kg
láhve na propan butan, 4ks, cena
300,- Kè/ks,  láhve kyslík + plyn,
plné, hadice, øezák, hoøáky, øezák
na PB, hoøák na PB + regulátor,
sváøeèku usmìròovaè 180A +
káble italské výroby. Hoblovku
válec 30 cm + pila, 8 m2 kabøinec

 dvoukøídlá okna se aluziemi
160x150 cm za 2000 Kè a vyklápìcí 150x120 cm za 1500 Kè.
Tel.: 0621/ 33 95 31, mobil
0723/ 38 16 89.
 10 kg PB láhve, rozkládací
kolo, kovový vál se sedadlem
Tera-Vari, íøka 1m, pojízdný
motocykl ÈZ 175 v dobrém
stavu, levnì. Tel.: 0621/ 33 66 01.
 nepouitou eternitovou støení
krytinu vlnky, rozmìr 90x240
cm, 24 ks, cena dohodou. Tel.:
0502/ 43 40 85.
 zvedák øehtaèkový hubcug
s váleèkovým øetìzem, nosnost
3,2 tuny, zdvih 3 m. Tel.: 0621/
33 42 44, po 19. hod.
 vanu 170 cm v dobrém stavu,
za 400 Kè. Tel.: 0737/ 71 36 96.

Komerèní inzerce
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou; stavební míchaèku. Tel./zázn.: 05/4735 2287.
 Oznamujeme otevøení nové
restaurace Pod hradbami
v MK. V pøíjemném prostøedí
nabízíme bohatý výbìr jídel
italské a èeské kuchynì. V pracovní dny obìdy i za stravenky.
Otevøeno: po-èt 11-22, pá-so
11-23 hod.. Monost rezervace
míst na tel.: 0724/ 14 75 57.
 Provádíme vekeré stavební,
klempíøské, zámeènické a sádrokartonáøské práce, zateplování
domù a budov. Klempíøství
Michal Fiala, Bohutice 22. Tel.:
0621/ 33 70 75, 0723/ 23 76 92.
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