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XXV detivých dnech vzal za své stánek novomanelù
v podobì radnièní oddací sínì. Promáèení stropu, stìn
i podlah bylo výsledkem obnaené støechy a øímsy právì
rekonstruovaného podkroví. Místnost, ji tak plná chladu
díky nevkusnì natøenému obloení stìn a zalým mosazným lustrùm hodícím se lépe do krematoria, se stala vinou
vody nepouitelnou.
XXSmotané koberce dávají tuit, e zde si své ano
novomanelé neøeknou hezky dlouho. Pøedstava, e oddací síò bude opravena a zpøístupnìna jetì pøed
dokonèením stavebních prací v podkroví úøadu, je toti
mizivá.
XXZájemci o sòatek vak nemusí svùj obøad ruit, mohou
- pokud to poèasí dovolí - zavítat na vkusnì upravené nádvoøí radnice. Nebo novì a za mírný poplatek do zdejí
galerie v Kníecím domì.
XXJe neuvìøitelné, kam a dola ruka architekta pøi návrhu interiéru svatební místnosti vedená zøejmì vlivem
socialistického umìní. Dokázala s perfektní precizností
zlikvidovat pocit radosti, uvolnìnosti a tìstí vech pøítomných.
XXNa to, aby pøi opavách zmizel stropní panel
s pøeitým osvìtlením, morbidnì vzhlíející obloení stìn
a staré koberce, sem pøi detích prosáklo vody pøíli málo.
Uvidíme, tøeba jetì zaprí ...
/mape/

UTAJENÁ ANKETA
XXJaká anketa a proè utajená? Tyto otázky jistì napadnou kadého ètenáøe. Pokusíme se na nì tedy odpovìdìt.
XXAnketa Komise pro ivotní prostøedí MìÚ Ivanèice,
zamìøená k zjitìní názorù
obèanù na ivotní prostøedí,
probìhla od léta do konce
roku 2001. K její prezentaci
byly vyuity vechny místní
sdìlovací prostøedky, zejména vylepení plakátù. Celkem
se shromádilo 16 písemných
pøíspìvkù a nìkolik ústních
reakcí, je nebyly do zpracování zahrnuty.
XXNejèastìjím tématem
ústních pøipomínek bylo, e
mìsto nezøídilo pro anketní
pøíspìvky slíbenou oznaèenou schránku v pøízemí MìÚ.
Na nízké úèasti se jistì
podílela i narùstající nedùvìra v nápravu a smiøování se
souèasným stavem. S písemnì zpracovaným výtahem
pøipomínek byla seznámena
KP a spoleènì se zápisem

byl pøedán Radì MìÚ. Rada
se tímto materiálem zabývala. Zápis z tohoto jednání
byl zveøejnìn v Ivanèickém
zpravodaji (kvìten 2002, str.
17), bohuel bez jakéhokoli
vysvìtlujícího textu a dalích
souvislostí.
XXSnaha zpracovatelù o dodateèné seznámení veøejnosti
s pøipomínkami z ankety
prostøednictvím Zpravodaje
vak díky postoji redakce
byla marná. Jedná se snad o zámìr nezveøejòovat materiály
s kritickým pohledem na
souèasný stav mìsta?
XXDíky ochotì redakce
Zrcadla mùeme alespoò
dodateènì zjednat nápravu.
Souèasnì veøejnì dìkujeme
vem, kdo pøispìli do ankety.
Jejich podnìty nebyly zbyteèné. Pøikládáme dosud
nezveøejnìný souhrn pøipomínek z ankety a souèasnì
jeden z pøíspìvkù odmítnutých redakcí Ivanèického
zpravodaje. /pokraèování str. 2 a 6/
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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

PØIJDE KRUMLOV O DOTACI ?
XXBezmála dva a pùl roku
ubìhlo od schválení uzavøení
smluv o dílo na zpracování
projektové dokumentace
na výstavbu 110 bytových
jednotek na sídliti v Moravském Krumlovì.
XXOd té doby bìí kolotoè
øady jednání Rady mìsta
i Zastupitelstva, dodnes zpochybòovaného výbìrového
øízení na dodavatele a spousta povolování a razítek.
Zámìr má za sebou i dva
neúspìné marketingové prùzkumy, za jejich názvem se
skrývá nábor zájemcù o byt.
XXBohuel díky mnohdy
nejasným informacím o prùbìhu projektu a stále se
mìnícím finanèním podmínkám ztratili postupnì
zájem jak zastupitelé, tak
veøejnost.
XXPo druhém prùzkumu
zájmu obèanù o nové bydlení,
které v rámci celkového projektu zpracoval vybraný
dodavatel celé stavby IMOS
Brno, a.s. bylo jasné, e tudy
cesta nevede. Byla navrena
nová varianta, která zkorigovala poèet bytù i vlastnická
práva. V prvním pøípadì by
mìsto bylo jediným vlastníkem financující projekt ze
státní dotace a vlastního
hypotéèního úvìru. V pøípadì
druhém by se zaloilo dru-

Návrh prvotní studie Sídlitì Zachránìná

stvo nájemníkù, kteøí by pøispìli vlastním vkladem.
XXMimoøádné Zastupitelstvo konané dne 13. srpna mìlo
ve rozhodnout. Z dvanácti
zastupitelù z celkových jednadvaceti zvedlo ruku pro
mìsto jako jediného vlastníka
sedm. Variantu drustva nepodpoøil nikdo. Rozhodnutí
zastupitelstva vrhlo celý projekt zase na zaèátek.
XXHrozící ztráta dotace
na výstavbu bytù z Fondu
rozvoje bydlení, která po
nièivých povodních jetì

vzrostla i bezmála sedm milionù, které byly zatím na projektu proinvestovány, tlaèí
radnici k dalím variantám.
XXTou poslední a zatím
nejvíce povedenou je stavba
pouze jednoho bloku s 54
jedno a dvoupokojovými
byty. Mìsto by vyuilo
dotace témìø 22 milionù
a vzalo si hypotéèní úvìr.
Stalo by se tak jediným vlastníkem domu. Nájemní dùm
by byl vyuit pro uspokojení
adatelù o mìstský byt,
kterých je v poøadníku kolem

osmdesáti. V dalí etapì by
se na základì nového prùzkumu a nabytí dùvìry veøejnosti stavìlo dále. Tentokrát
vícepokojové byty, za pøímé
úèasti budoucích nájemníkù
a pod správou zøízeného
bytového drustva.
XXRada mìsta tento model
na své schùzi 26. srpna
schválila a doporuèí jej 9.
záøí i Zastupitelstvu. Zda
návrh projde a mìsto neztratí
státní dotaci záleí nejen na
postoji zastupitelù, ale i na
jejich samotné úèasti. /mape/

NEHODA ÈTYØ AUT SRÁKA S VLAKEM
Zranìním sedmi osob skonèila
noèní dopravní nehoda ètyø
osobních vozidel, která se
støetla dne 6. srpna pøed 01.00
hod. na rychlostní komunikaci
v katastru Nové Vsi u Pohoøelic. Øidiè vozu Opel Corsa
s polskou SPZ, který jel ve
smìru z Brna na Mikulov,
náhle vyboèil do protismìru,
kde nejdøíve zavadil o levé
pøední kolo kody Octavie
s poznávací znaèkou okresu
Prostìjov, poté èelnì narazil
do vozidla Fiat Palio Weekend, v nìm jelo 5 Polákù, a
pokodil i dalí vozidlo Opel

 POHØEBNÍ SLUBA MIKE 

Smuteèní sínì: Znojmo, Vémyslice, Hostìradice, Ivanèice a Brno.
Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám na vysoké úrovni slubu Vaemu nejbliímu.
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%.

Omega. Øidiè vozu Opel Corsa, který po nehodì skonèil
v poli, zùstal za nohy zaklínìný
mezi pedály a hasièi ho museli
z auta vystøíhat. Celkem bylo
zranìno 7 lidí, z toho jedno
dítì, které jelo ve Fiatu, doplatilo na nehodu tìce. Na místì
zasahovaly dvì jednotky hasièù
z Mikulova a Pohoøelic, kromì
vyproování zranìného øidièe
a protipoárních opatøení
hasièi vozovku oèistili od unikající
brzdové
kapaliny
a rozlitého motorového oleje.
Pøesnou pøíèinu nehody a výi
kody etøí policie.

Ve ètvrtek 15. srpna byla deset
minut pøed 21. hodinou
na nádraí Èeských drah
v Miroslavi vlakem sraena
dvaapadesátiletá ena. Osobní
motorový vlak na pokyn
výpravèí odjídìl ze stanice
smìrem na Brno. Strojvedoucí
vak pøi rozjídìní spatøil enu
jdoucí vlevo po nástupiti
náhle vstoupit do kolejitì pøed
vlakovou soupravu. Pøestoe
pouil lokomotivní brzdu i
rychlobrzdu, dolo ke støetu a
ena byla pravým nárazníkem
odhozena vpravo od kolejitì.
V momentì sráky jel vlak

osmnáctikilometrovou rychlostí. Nepozorná ena vyvázla
se zlomeninou klíèní kosti
a èetnými pohmodìninami.
Rychlou záchranou slubou
byla k oetøení pøevezena do
znojemské nemocnice, kde ji
také byla odebrána krev
na pøezkoumání pøítomnosti
alkoholu. Celá záleitost byla
pøedána k doetøení policii
a ena mùe skuteènì mluvit
o tìstí, protoe jen velmi málo
sráek køehkého lidského tìla
s mnohatunovou ocelovou
soupravou konèí jen nepatrnou
zlomeninou.

Dùm slueb
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Dobrá zpráva pro novomanele

Roèník I.  èíslo

DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA

!!! 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

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.
DÌKUJEME ZA PROJEVENOU DÙVÌRU.

CHCETE BÝT SPOKOJEN?
K-servis SPLNÍ VÁ SEN!

TOPENÍ - VODA - PLYN - SERVIS  ELEKTROSPOTØEBIÈE

2

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

O K R A D L I K O J E N C E MÌSTO SE O SVÙJ ZÁMEK STARÁ
XX/Viòové/ V pátek 16. srpna patnáct minut po 17. hodinì
v obci Viòové zanechala sedmadvacetiletá ena bez dohledu
koèárek s dítìtem a penìenkou v odkládací kapse, kdy si na
chvíli odskoèila do prodejny. Pøi svém návratu zahlédla od koèárku utíkat dva mladíky. Následnì zjistila, e jí z taky
zmizela penìenka s finanèní hotovostí ve výi témìø 7000
korun. Zavolala na svého manela, který byl opodál a ten zaèal
prchající dvojici pronásledovat osobním vozem. Zlodìjíèci se
snaili uniknout útìkem pøes pole. To se jim na chvíli opravdu podaøilo, nicménì nakonec byli zadreni. Sedmnáctiletí
mladíci se na policejní sluebnì ke krádei pøiznali
a penìenka byla navrácena majitelce. Mladí delikventi byli
ji pøedáni zpìt do výchovného ústavu, z nìj utekli a v blízké
dobì mohou oèekávat sdìlení obvinìní pro trestný èin
krádee.
/pol/

PLYN MÁ U CELÉ MÌSTO

XX/Oslavany/ Plynofikace Oslavan bìhem srpna skonèila,
vichni tak mají monost zaøídit si jetì pøed nastávající zimou
vlastní nezávislé vytápìní domácností. Mìsto v souèasné dobì
dokonèuje pøevedení koly na plynovou kotelnu a úplnì nová
výtopna se staví na oslavanském sídliti. Jak nám øekl místostarosta Milo Musil, vyuívají pøednostnì prostor bývalých
výmìníkových stanic i dalích souèástí pøedchozího parovodního vytápìní, které patøily mìstu. Právì proto zùstává èást
prací jako by ukrytá pøed oèima veøejnosti, ale práce pokraèují soubìnì naplno tak, jak nejrychleji to jejich návaznost
dovolí. Zpodìný termín, který vznikl tahanicemi s pøedchozí
vytápìcí firmou, bude velmi pravdìpodobnì jetì zkrácený
a následující topná sezóna by rozhodnì nemìla být nijak
ohroená.
/pj/

MÌSTSKÝ ROZHLAS DOPLNÍ
TEXTOVÉ ZPRÁVY NA MOBIL

XX/Miroslav/ Se zajímavým nápadem pøila miroslavská radnice. Chce rozesílat informace prostøednictvím mobilních
operátorù ve formì známých esemesek. V souèasné dobì
probíhá mezi obèany anketa, která by mìla zmapovat zájem
o tuto bezplatnou slubu. Po vyhodnocení výsledkù se
rozhodne o zkuebním provozu. Ti, kteøí na anketním lístku
uvedli èíslo svého mobilního telefonu (adresu uvádìt nemusejí), mají monost získat tøeba pozvánku na zasedání
Zastupitelstva, èi informace o termínech pøeruení dodávky
elektrické energie.
/mape/

V noci ze 7. na 8. srpna
se na sídliti v Moravském
Krumlovì dosud nezjitìný
pachatel vloupal do firemního vozu Ford Tranzit.
Zlodìj vnikl do vozidla po
odøíznutí tìsnící gumy a následném vyjmutí okna zadních dveøí. Pøedmìtem jeho
zájmu bylo náøadí zanechané ve voze. Firmu pøipravil o dvì úhlové brusky,
est elektrických vrtaèek,
elektrickou pøímoèarou pilu
a dalí náøadí. Krádeí a pokozením vozidla byla zpùsobena koda ve výi 65 tisíc
korun. Dalí okolnosti pøípadu provìøuje policie. /pol/

DX/Oslavany/ Bìhem celého
léta probíhají stavební práce na
oslavanském zámku. Postupnì
se promìòuje celé arkádové
nádvoøí, obraz zpustlé otluèené
památky ustupuje kadým
dnem a týdnem novým uhlazeným omítkám soumìrných
obloukù a blíí se stále víc své
pùvodní kráse. Jak nám øekl
místostarosta mìsta Milo
Musil, je zámecký areál stále
jetì stavenitìm, pøesto podle
moností upravili alespoò støed
nádvoøí novou výsadbou
kvìtin.
XXV plánu je postupná oprava arkád a støech nad vstupem
a dále nad jiním køídlem
zámku. Památkový objekt je
ve správì mìsta, kterému se
podaøilo získat státní finanèní
podporu ve výi dnes neuvìøitelných dvou milionù
z Fondu záchrany architektonického dìdictví a dalí milion
korun vyèlenilo na opravy ze
svého beztak zatíeného rozpoètu mìsto. Pøedpokládají, e
se jim jednou podaøí celý
zámecký areál oivit v souvislosti s oèekávaným evropským
vzdìlávacím programem.

XXZatím se veøejnosti otevírá
jen pøíleitostnì na vìtí
slavnosti ve mìstì. Souèástí
oprav a obnovy zámku by mìlo
být i opìtovné vysazení lípy na

nádvoøí. Staletý koatý strom,
známý z fotografií jetì
v tøicátých letech, porazili a
za éry JZD zemìdìlci, kteøí
v té dobì na zámku hospodaøili.

Prý dokonce proto, e se jim
tam patnì otáèelo s vleèkou.
Nová lípa by mìla být slavnostnì zasazená na stejné místo
buï jetì letos v záøí, nebo
pøi slavnostech na 1. kvìtna
pøítího roku.
XXLetos nejvìtí a zatím
poslední akce v zámeckém
areálu pøipadá na víkend 14.
a 15. záøí, kdy mìsto poøádá
Oslavanské historické slavnosti. Jejich nosným tématem je
pøipomínka udìlení privilegií
Oslavanskému kláteru pøi jeho
vysvìcení v roce 1328. Hlavní
postavou zde tedy bude sám
král Pøemysl Otakar s chotí
Konstancií, kteøí s celým
prùvodem dvoøanù zavítají
do zámku ji v sobotu o druhé
hodinì odpoledne.
XXHlavní historický obraz
a dalí rozsáhlý program dvoudenních slavností zajiuje
skupina Argos. Datum posunuté v roce proti smìru historie
bylo zvoleno zámìrnì tak, aby
souznìlo s dalím svátkem
tohoto víkendu, kterým jsou
Dny evropského kulturního
dìdictví, tedy nadnárodní
svátek vech památek.
/pj/

PRO PENÍZE K ØEZNÍKOVI RUNÝ SRPEN VE KOLE
/Moravský Krumlov/
XXPrávì zde, ve výloze
øeznictví U Burdù na námìstí
TGM (ul. Zámecká 26)
naleznete nový bankomat.
Provozovatelem je místní
poboèka Komerèní banky,
která jako poslední ze zdejích bankovních domù zøídila
vlastní bankomat. Dritelùm
kreditních karet se tak naskytla monost pohodlného
výbìru hotovosti a to za pou-

hých 5 korun, co je o 25
korun levnìji ne u bankovní
pøepáky. Kromì toho jej
mohou majitelé mobilních
telefonù vyuít pro nìkteré
sluby operátorù, jako je platba faktur, dobíjení volací
zálohy, atd.. Dalí z výhod je
nepøetritá provozní doba
bankomatu. Bankomat zatím
není dostateènì oznaèen a
lehce se pøehlédne. I na této
drobnosti u banka pracuje.

/Oslavany/
XXTicho a klid nebyly
v oslavanské Základní kole
ani o prázdninách. Stavební
firma budující novou plynovou kotelnu se propracovala a do kolní kuchynì,
její zaøízení musí nejpozdìji
od poèátku záøí odpovídat
novým hygienickým pøedpisùm. Pøísné normy si vynutily oddìlení nìkterých
prostor a doplnìní vybavení

pro personál i manipulaci
s potravinami. Celková rekonstrukce zázemí kolní
jídelny pøijde na bezmála 300
tisíc korun, které oslavanská
radnice uvolnila ze svého
rozpoètu. I kdy práce na
kotelnì budou jetì pokraèovat, kuchyò musí být zkolaudovaná do konce srpna, aby
mohla být prvním poledním
zvonìním pøedána do uívání
hladovým strávníkùm.
/pj/

ELEZNÝ KANDIDÁT NA NOVÉHO SENÁTORA
XXJako výbuch supernovy
tøeskla na obloze nai politické
a mediální scény v pøelomu
srpna zpráva o senátorské kandidatuøe Vladimíra elezného
právì za oblast znojemského
okresu. Senátor za tento obvod,
který projde vítìznì celým
volebním maratónem, je senátorem nejen pro bezmála
ètyøicetitisícové mìsto, ale i
pro dalích skoro osmdesát
tisíc obèanù mìsteèek a vesnic.
XXJak se ukázalo, nepozval se
dosavadní øeditel televize
Nova na jihomoravskou politickou scénu sám. Za autora
prvotní mylenky je povaován
Rostislav Koníèek z hnutí

Nezávislí,
které
hledalo
skuteènì silnou a samostatnou
osobnost schopnou na vyí
úrovni hájit zájmy regionu. e
se jim podaøilo najít skuteènì
bílou velrybu, která na své
ivotní pouti u zpøetrhala
nejedny sítì, asi nikdo nepochybuje. Navíc ani na politické
scénì není tak úplným nováèkem, elezný byl u pøed svou
televizní úspìnou dráhou
mluvèím OF i samotné vlády.
Nedìlá davu odporné chyby
profesionálních politikù, nekøiví se trapným plháním po
partajnickém ebøíèku, neplive
politickou pínu a nekdáká
stranické vásty. Mnozí nenosí

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 0502/ 43 43 70,
tel.: 0502/ 43 72 10
mobil: 0603/ 83 35 60
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

své pøíjmení nadarmo, nepochybnì pøiel do svìta pod
astnou hvìzdou a jeho schopnosti jsou spí racionálního
smìru.
XXe mu ve prochází
a vychází? Jednodue dokáe
vládnout svým mylenkám, ty
si samy razí nejkratí cestu jak
a kde obratnì nalézat koleèka,
která do oèekávaného soukolí
potøeb dokonale zapadnou.
Jedním z nich je ale i jeho
oznámení, e hodlá za Znojemsko kandidovat v senátních
volbách. Nakonec velmi podobnì úèelovì racionalisticky
uvádìli své argumenty Nezávislí, není tedy divu, e se vzá-

jemnì nali a porozumìli si.
Vesmír odjakiva funguje
na tomto principu!
XXVytahuje na povrch a do
pièek spoleènosti schopné a
s nimi nìkdy i vehoschopné
jedince, vdy ale jen ty, které si
spoleènost svým smylením
takøíkajíc zaslouí!
XXKomentáøe, e si tím kandidát chce zajistit imunitu,
vzbuzují úsmìvnou otázku:
A on ji nemá? Vdy jako
Teflonový Superman zatím
proel bez rámù úplnì vechno, a taková vlastnost se
v ádné snìmovnì nerozdává,
tu si buduje kadý v sobì sám.
Podívejte se, jak mu první

obrovskou pøedvolební kampaò úplnì zdarma obstaraly
celostátní sdìlovací prostøedky. Znovu u má pøed svými
protikandidáty náskok a vùbec
pøi tom není rozhodující, zda
jsou komentáøe pozitivní, èi
skrytì pomlouvaèné, závistivé
nebo vyloenì záporné, vechno takové haraení v dùsledku
pùsobí na volební popularitu
mezi lidmi spí kladnì.
XXNespornì je celý pøípad
senzací, kde jsou zatím vechny dalí úvahy pøedèasné.
Bude jistì zajímavé sledovat,
k jakému koneènému výsledku
dovedou tento zámìr samotní
volièi.
Petr Jurák

ZMÌNA TELEFONÍCH ÈÍSEL SE BLÍÍ
NENECHTE SE ZASKOÈIT !
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.: 515/ 32 22 81, fax: 515/ 32 27 22,
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

B A Z É N Y
ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

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

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3

Václavská 740
672 01 Mor. Krumlov
Tel.: 0621/32 27 55, mobil 0737/ 12 89 92

Dvakrát týdnì nová nabídka zboí

NÁKUP ZA SUPER CENY
U nás nakoupíte ve, co potøebujete

NÁBYTEK:
obývací stìny 3.500 - 12.000
sedací soupravy 3.500 - 7.000
komody 2.000
jídelní rohové kouty 2.000
idle, køesla
polohovací a houpací køesla
pøedsíòové stìny
stoly, konferenèní stolky 1.600
zrcadla
lonice (komplet) 7.000 - 12.000
válendy, postele 900 - 2.100
dìtské postýlky
skøínì
skleníky
kuchynì
psací stoly
botníky

11.000,-

POTØEBY PRO DOMÁCNOST:
lednice, mrazáky 1.600 - 2.500
el. sporáky 2.500
myèky na nádobí
krájeèe, pøekapávaèe
kávovary
rádia, televizory
lustry, svìtla, lampy
sekaèky na trávu
jízdní kola atd.

5.600,-

1.900,-

PRODEJNÍ PLOCHA 800 m2

Monost prodeje na splátky HOME CREDIT
Rozvoz zboí zajitìn
NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA

naleznete nás dle
místních smìrových
tabulí

po - pá 9.00 - 17.00
pol. pøestávka 12.30 - 13.00
sobota 8.30 - 11.30

WHC - Èerný spol. s r. o.

Krajská hospodáøská komora
jiní Moravy

tel.: 0621/ 32 33 41, 32 39 37, fax: 0621/ 32 43 35, 32 39 37
e-mail: whccerny@oknet.cz

Okresní hospodáøská komora
Brno - venkov a mìsto Tinov

Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov

V O D A - T O P E N Í - P LY N
dodávky - montáe - servis

I. VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

vodovodní pøípojky, domovní a prùmyslové rozvody, rozvody SHZ
 dodávka a montá rozvodù v provedení: pozinkované, plastové, mìdìné
trubky  rekonstrukce, opravy a vybavení sociálních zaøízení vèetnì
zaøizovacích pøedmìtù  montá a opravy odpadních potrubí

II. TOPENÁØSKÉ PRÁCE

kompletní dodávka a montá ústøedního a etáového vytápìní  rekonstrukce a opravy otopných, parních systémù  regulace topných systémù
 ekologické vytápìní domácností a prùmyslových objektù  rozvody
potrubí dle poadavku: kovové, plastové, mìdìné trubky

III. PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

kompletní dodávka a montá domovních a prùmyslových plynovodù
 dodávka a montá plynových zaøízení kotelen  venkovní rozvody
v kovu a plastu  opravy a servis plynových spotøebièù

IV. DÁLE ZAJIUJEME

 výrobu a montá ocelových konstrukcí  projektové dokumentace (voda,
topení, plyn)  revize a tlakové zkouky plynu  vlokování komínù
(hliník, nerez)  poradenskou èinnost v oblasti výe uvedených èinností

Rozíøení slueb o prodej technických plynù: kyslík, acetylen,
CO2 tech. dusík, vodík, argon.

Výstavitì 1, areál BVV, 648 04 Brno

Váení obchodní pøátelé,
nabízíme Vám úèast na IV. roèníku prezentaèní, kontraktaèní a prodejní akce

PODHORÁCKÁ VÝSTAVA
která se uskuteèní ve dnech 12. a 13. øíjna 2002 v Sokolovnì Tinov.
XXÈtvrtý roèník výstavy bude pøehlídkou podnikatelù a firem, které pùsobí
v Jihomoravském kraji, nebo v nìm mají své obchodní zájmy. Naím cílem je
nabídnout odborné i iroké laické veøejnosti co nejirí spektrum výrobkù
pro hospodáøství, domácnost i volný èas. Vystavovatelé zde najdou úèelnou
prezentaci, po pøípadì prodej za minimální náklady. Výstava vyuívá 800 m2
vnitøní a 2000 m2 venkovní plochy.
XXDvoudenní akce je zaøazena do programu CBC Phare pro pøeshranièní
spolupráci a regionální výstavnictví, bude propagována formou 10.000
pozvánek do vech domácností Tinova a celého regionu. Souèástí propagace
bude také zveøejnìní v deníku MF Dnes, Rovnost, v periodikách VOX,
Tinovské noviny, v rozhlase Radio Brno. TVF Brno a v Kabelové televizi.
XXK úèasti na výstavì, která se koná ve spolupráci mìsta Tinova a partnerského mìsta Mistelbach z Rakouska, zveme výrobní a obchodní firmy, provozovatele slueb, právnické a fyzické osoby, prostì vechny, kteøí chtìjí prezentovat svou firmu a svùj výrobní program a navázat nové obchodní kontakty
s rakouskými i èeskými partnery.
Na setkání s Vámi se tìí: Ing. Helena Pískovská, pøedseda KHK JM,
Miroslav Kasáèek, pøedseda OHK Brno-venkov,
Ing. Petr Fruhwirt, starosta mìsta Tinova
Komm. Rat Rudolf Demschner, pøedseda HK Mistelbach
XXBlií informace a pøihláku obdríte u poøadatele akce: Okresní hospodáøská komora Brno-venkov, Krajská hospodáøská komora jiní Moravy a mìsto
Tinov, Zámecká 8, 664 41 Troubsko, tel.: 05/ 4324 2600, 0603/ 421 691,
fax: 05/ 4324 2600. Uzávìrka pøihláek 20. záøí 2002.
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MOHOU Z MAPY ZMIZET TAKÉ IVANÈICE?

ZÁKAZ KOUPÁNÍ POVAUJÍ
HYGIENICI ZA ZBYTEÈNÝ

XXSrpnová povodòová vlna
zpùsobila, e jsou dodnes hospody plné erudovaných vodohospodáøù a kadý dokáe
témìø spolehlivì poradit, jak co
kdo mìl, nebo nemìl udìlat.
XXOblast Vysoèiny vydatné
detì minuly, øeky pøitékající
z tohoto regionu zùstaly bìhem
letoního dramatického léta
ve svém obvyklém normálu.
Nedaleko odtud na Dyji se postupnì zvedá druhá mohutná
vlna, místo vody se v ní valí
kritika, obviòování a trestní
oznámení, hrozby alob, hnìv,
mrzutost, hoøkost a obavy
z budoucnosti. Voda provìøila
prùchodnost øíèního koryta a
lidmi zbudované stavby. Z nich
neobstály zejména ty z druhé
poloviny minulého století.
XXStaré mosty na Dyji propustily pøívalovou vlnu jetì
s dostateènou rezervou a prozøetelnì postavená se ukázala
i barokní zeï u louckého
klátera ve Znojmì. Naopak
malérem hrozily oba nové
mosty, vranovský i znojemský,
a nejstralivìjí hrozbou se
stala sypaná pøehradní hráz
znojemské vodárenské nádre.
Její bezproblémová propustnost je sotva polovièní proti
tomu, s jakou vodou poèítali
jetì na poèátku minulého století u Vranovské pøehrady.
XXDo stejného pùlstoletí
nepokory spadá i výstavba
dvojice pøehrad Daleice a
Mohelno, které úzce souvisejí
s provozem Jaderné elektrárny

XXObraz jak z katastrofického filmu, hnìdé pobøeí desítky
metrù na výku a desítky kilometrù délky pomalu usychajících
tmavohnìdých luk a pláí. Uprostøed jejich odpudivého smetitì
sedí na stolièce rybáø a pøes pruty dychtivì vyhlíí oèekávaný
úlovek. kodolibec by mu popøál dobrou chu, nìné pohlazení
nosu a krásné romantické posezení. Pøihnívající okraj vody
a vude okolo vyhnìdlé a vybìlené zbytky naplavených kmenù,
vìtví, igelitù, drobného smetí a plastových odpadkù. Tak vypadal
za polovinou srpna také pohled na bøehy vranovského jezera.
Navyklé pøedstavy o létì, koupání a rekreaci pøekrývá jiná realita. Letoní léto je navzdory teplému poèasí nenávratnì pryè vude
tam, kudy prola povodòová voda.
XXOficiální zákaz koupání v takových podmínkách neexistuje,
jistì by popudil provozovatele rekreaèních zaøízení a lze pochopit,
e se kadý rád pøípadnému støetu vyhne, vdy je svým zpùsobem zbyteèný. Koupání v páchnoucích kaluinách také ádný
úøední úkon nemusí vahou dopadajícího razítka nikomu zakazovat. Proè tedy v nastalé situaci jetì zvedat vlny hnìvu a emocí.
Nemravná chamtivost, promìòující podnikání a pøíli èasto
na rýování penìz z rekreantù beztak dostala shùry svou lekci.
XXJak nám k problematice koupání øekl za Okresní hygienickou
stanici ve Znojmì ing. Pokorný, odkazují v tìchto pøípadech na ji
vydané doporuèení Ministerstva zdravotnictví ÈR, které obèanùm
jednoznaènì nedoporuèuje koupání ve vech povodnìmi
postiených povrchových vodách. Kadý by si mìl sám zváit
zdravotní rizika, vdy vidí, do èeho si jde zaplavat, a rovnì si
sám nese i pøípadné dopady svého poèínání. Podobné je to i
u rybáøù, kteøí si úlovek ze pinavé vody pøinesou domù.
Na rozdíl od pøírodních ploch mohou hygienici potvrdit, e voda
ve vech koupalitích byla bìhem léta v naprostém poøádku,
zdravotnì nezávadná. Jak nám dále øekl, obì úpravny vody, jak
znojemská, tak i títarská dodávající pitnou vodu také na Tøebíèsko do oblasti Dukovan, se dokázaly se zhorenou kvalitou
surové vody velmi dobøe vypoøádat. Hnìdé zbarvení jsou vesmìs
mechanické neèistoty, které umí oddìlit a dalí cizorodé látky ve
vodì prý jejich technologie rovnì odstraní.
XXVoda v nádrích mívá podobnou kvalitu na vstupu i na
výtoku, postupnì se èistí pøirozeným zpùsobem sama, její kvalita
se bude v prùbìhu èasu zlepovat, ale nikdo si zatím netroufá
odhadovat, kdy dospìje do pøiblinì stejné úrovnì, jako pøed
srpnovými povodnìmi.
Petr Jurák
ZÁSOBIL SE NA POVODNÌ
V noci na 8. srpna dolo
k dalímu vloupání do prodejny Jednoty v Bítovì. Pachatel pøestøihl visací zámek
u brány i elezné møíe a rozbil sklo zadních dveøí. Odnesl
si cigarety, telefonní karty,
kazety a zapalovaèe. K tomu
pár lahví lihovin. Z mrazícího boxu si vylovil kuøecí
masíèko, drùbeí játra, pøidal rostlinný tuk na smaení,
trvanlivé salámy a tvrdý sýr.
Jak je vidìt z dobøe promyleného souhrnu odnesených
vìcí, velmi dobøe se zásobil
pro následující víkend. Jen
na brambory a chleba zapomnìl.
/pol/

Ilustraèní foto: Pøeèerpávací pøehrada Daleice

Dukovany. Pamìtníci vzpomínají, e se øeka Jihlava naposledy vzedmula v roce 1985.
XXJak nám øekl mluvèí elektrárny Petr Spilka, právì toto
vodní dílo zachytilo podstatnou èást pøívalové vody
v pìtaosmdesátém roce. Samotná elektrárna je z mnoha
dalích dùvodù vystavìná
na kopci a její zaøízení je
zabezpeèené i proti monosti
vnitøních záplav, tedy nejenom
proti prùtri shora, ale i pro pøípad prasknutí vodního potrubí.
XXVodní dílo Daleice je
pøeèerpávací nádrí, hladina
v nìm umìle kolísá a proto má
pøi svém reimu i dostateèný

Promrhati

Mající
rohy

XXVelká voda nepustoila jen
nìkde daleko v Èechách,
stovky namoèených chat kolem vranovské pøehrady pøiøadily jejich majitele hned vedle
postiených obyvatel z okolí
øeky Dyje. Byli moná poetilí,
e si postavili svou chatièku
uvnitø za okrajem velikého
hrnce, ale ve své dobì urèitì ne
nìjací hlupáci. Stejnì tak stavitelé domù ve vranovských
Benátkách o dvì desítky let
pozdìji v osmdesátém roce
vìøili, e se správce toku
dokáe prostøednictvím pøehrady s pøívalem vod vypoøádat.
Vdy právì na to byla podle

Oznámení

(zastar.)

Sbírání

Citoslov.
zvonu

Africký
stát

ádost
Sundej
obal

zpráv z archívù postavená.
XXTaké zpùsob manipulace
s hladinou pøehrady byl od jejího
dokonèení velmi dlouho, a
dokonce jetì kolem edesátého roku, (kdy první øada
chat vznikala,) úplnì jiný! Pøi
nové zástavbì vranovských
Benátek o dvì desítky let
pozdìji zase chybìla pamì na
jiné, ne suché poèasí. Prùmìrný pøítok je za rok kolem
esti vteøinových kubíkù a
v suchých obdobích se dá
poèítat i s nulou pøed desetinou
èárkou na pouhé kbelíky vody.
XXCo se vlastnì letos v srpnu
stalo? První pøíval vody z Ra-

kouska proletìl bez velkých
kod naím Podhradím nad
Dyjí ji 8. srpna. Jediným
nechtìným varováním naich
rakouských sousedù byl prùlet
obøích balíkù sena po øece do
pøehrady. Pøi jejich a pøecitlivìlosti na varovné informace
tedy nezodpovìdnost tìko
uvìøitelná! Hladina byla na
léto jen 311 cm pod pøepadem,
kdy limnigraf z Podhradí
hlásil pøítok 232 kubíkù za
vteøinu a voda do druhého dne
nastoupala jen 59 cm pod
pøepadovou hranu. Hrázný ji
podle pøedepsaného reimu
sníil do 11.8. o dalí metr.



Sklenka
koøalky

SPZ aut
Lesní
Èeských Amulety
rostlina Budìjovic

Vznikl mu záchytný prostor asi
jen na deset milionù kubíkù.
V pondìlí 12. 8. mu pøístroje
o páté ráno hlásily pøítok
z Podhradí kolem dvou set
kubíkù za vteøinu. Varování
z rakouské strany opìt nikde,
kadé dalí èíslo se na hrázi
øeí jako nové pøekvapení,
nikdo tam neví, co se na rakouské Dyji odehrává a kolik
vody jetì pøijde. Beztak plná
pøehrada nejprve pøechází na
bezpeèný odtok, to je 120
vteøinových kubíkù, které se
jetì nevylévají z bøehù.
V úterý 13.8. padají první vlny
pøes pøepady, to u se od

Asiat
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Persie

Sopeèný
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Vzácný
plyn
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Roztávat

Radiolokátor
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Kód jazyka
nanájtiny

na vìdomí

Pot. kód
Illinois

dopoledne ví, e je asi opravdu
zle. Naplno probíhají ve Vranovì pøípravy domù na neodvratitelné zaplavení a postupná
evakuace. Pøítok se dramaticky
zhoruje, pøekroèil neuvìøitelnou tøístovku, taková voda tady
od postavení pøehrady nikdy
nebyla. V pìt hodin odpoledne
pøítok 350, po esté rozhlas
vysílá výzvu k evakuaci ve
Znojmì, pár tisíc lidí má první
noc anci, aby se jetì na suchu
pomodlili tøeba za výdr znojemské pøehrady. Za chvíli
veèer je u na rakouské hranici
v Podhradí 365 kubíkù a voda
stále plhá vzhùru. /pokr. str. 6/

V tajence naleznete Pythagorùv výrok: Zlato se zkouí ... (pokraèování v tajence).

1. díl
tajenky

MPZ
Norska

pouhých osm hodin dokázala
celé jezero vyprázdnit.
XXMy èasto zapomínáme, e
právì øeky po statisíce let
vytváøely a formovaly ty prostory, které potom èlovìk osídlil
a které dodnes ve svých
mìstech obýváme.
Výhodou vech betonových
hrází je vdy poslední monost
rozloit a rozprostøít pøívalovou vlnu do plochy jezera a
pak ji nechat volnì padat dolù
po kaskádách, ale u zmínìného
rychlého vypoutìní mnohem
vìtí horní sypané hráze si u
mùeme jenom pøedstavit, jak
v Ivanèicích vykukuje z moøe
maják pièky kostela.
/pj/

STAÈILO POUÈENÍ NA DYJI ? Co zaplavení chataøi nevidìli

KØÍOVKA PRO VOLNÝ ÈAS
Nápovìda:
Maar, Gol,
Ambar,
RI, LS

volný prostor na zachycení pøivalu. Obvyklý prùmìrný pøítok
na øece Jihlavì je kolem ètyø
kubíkù za vteøinu, je tedy ve
vzájemném pomìru k velikosti
jezera v úplnì jiných relacích,
ne tøeba pøehrady na Vltavì.
Sypaná hráz Daleické pøehrady by nemìla být dùvodem
k podobným katastrofickým
úvahám a ke stejným obavám
jako ve Znojmì. Propustnost
jejich výpustí je nesrovnatelnì
obrovská. Pro laickou pøedstavu má tato vodní elektrárna
výkon jednoho jaderného reaktoru. V plném provozu mùe
být jen na krátký èasový úsek,
propustí tolik vody, e by za

Køíovka o horské kolo
(èervenec a srpen 2002)

Výhercem nového jízdního kola
od CYKLO SERVIS NOVOTNÝ
se stala:
paní Kvìtoslava JEKLOVÁ
ulice Luèní 2, Ivanèice

Japonské
mìsto

Gratulujeme a zasíláme poukázku na odbìr kola

Informaèní servis

MUZEUM UMAVY V IVANÈICÍCH

XX/Ivanèice/ Historie sirkaøství u nás se pøedstavuje ve výstavních
prostorách ivanèického muzea. Je souèasnì poslední výstavou v historické radnièní budovì mìstského úøadu. Stovky krabièek a vzorkù
historických sirek dorazily do Ivanèic v putovní výstavì moná
podobným øízením osudových cest a náhod, jako sirkaøská tradice
do západoèeské Suice. Její historie mùe být pro mnohé podnikatele
inspirací, jak zaloit prosperující firmu. Na poèátku legendární
suické továrny byla láska mladé Marie Urbanové z Lipníku na
Moravì a suického truhláøského tovarye Vojtìcha Scheinosty. Ten
se s ní seznámil na svém vandru ve Vídni u lékárníka Romera, v jeho
laboratoøi se zápalky vyrábìly. Po svém návratu do Suice ji jako
mladí manelé zaèínali ve vyhoøelém domì za radnicí na námìstí.
Z Vojtìcha se stal øeditel první továrny a z jejich výroby sirek svìtoznámá znaèka. Historií provìøený návod, jak to udìlat, najdete
právì na této výstavì, která trvá pouze do 29. záøí. Jak nám øekla Mgr.
Marta Nìmeèková, po tomto datu nastává muzeu èas stìhování do
náhradních prostor a celé dosud jimi obývané køídlo radnièní budovy
bude v dalích letech slouit vznikajícímu úøadu malého okresu. /pj/

MUCHA CUP V PETROVICÍCH

XX/Petrovice/ Dne 3. srpna se v Petrovicích na høiti uskuteènil ji
7. roèník nohejbalového turnaje trojic. Turnaj poøádal SPK Petrovice
a ji od prvního roèníku se jej pravidelnì zúèastòuje kolem 30
amatérských drustev z celé jiní Moravy. I letos se ve 4 základních
skupinách o postup do dalích bojù utkalo 26 týmù. O poøadí na
prvních místech rozhodly a v 19 hodin poslední zápasy finálové
skupiny. Diváci tak mìli za krásného poèasí monost shlédnout
nespoèet zajímavých utkání. Pøímo na místì pro nì bylo zajitìno
bohaté obèerstvení (uzená cigára, domácí klobásy, maso na kotlíku
a ji tradièní makrely na rotu).
XXVydaøenou teèkou za turnajem byla taneèní zábava se skupinou
Paroháèi, na které se asi 300 návtìvníkù bavilo do ranních hodin.
Celý turnaj tak skonèil a nezbývá ne se tìit na pøítí roèník. Dovolte,
abychom touto cestou podìkovali vem sponzorùm, bez jejich pøispìní by uspoøádání tak velké akce nebylo vùbec moné. /Poøadatelé/

INFOKIOSKY NA ATOMCE

XX/Dukovany/ Informaèními kiosky jsou nazývány elektronické
panely se zabudovanou dotykovou obrazovkou. Jsou umístìny
ve vestibulu hlavní vrátnice. Jejich zkuební provoz dovoluje vem
zájemcùm pøístup na internetové stránky ÈEZ a prohlíení pøístupných informací z intranetu dukovanské elektrárny. Mezi nabízenými
údaji jsou telefonní èísla a docházka zamìstnancù. Pracovníkùm
atomky je umonìno po autorizaci pøístupového hesla prohlédnout
si vlastní evidenci docházky. Informaèní kiosky budou na základì
pøipomínek zamìstnancù a návtìvníkù upravovány tak, aby efektivnì plnily funkci vnitropodnikového informátora.
/abé/

DRABA VÝTVARNÝCH PRACÍ

XX/umná/ Dùm dìtí a mládee v umné vyhlásil ji 13. roèník
dìtské výtvarné a literární soutìe Ahoj z prázdnin. Záitky dìtí
z letních mìsícù zachycené na papíøe jako kresba, èi perem jako slohová práce, budou posuzovány odbornou porotou. Je vyhláeno hned
nìkolik soutìních kategorií, jejich vítìzové budou ocenìni a jejich
práce zpøístupnìny veøejnosti v prostorách DDM v umné a následnì
ve výstavních prostorách státního zámku ve Vranovì nad Dyjí. Po
výstavì budou výtvarné práce vydraeny a zisk z draby bude pøedán
na konto celonárodní dobroèinné sbírky Fondu ohroených dìtí. /abé/

TENTOKRÁT DO KRAMOLÍNA

XX/Dukovany/ Na 7. záøí pøipravila TJ JE Dukovany dalí pochod
po Dukovanských stezkách. Poøadatelé naplánovali tratì od sedmi
do neuvìøitelných sta kilometrù. Zatímco start tìch kratích bude
od 7 do 11 hodiny od Informaèního centra JE Dukovany, stovkaøi
odstartují u 6. záøí v pozdních veèerních hodinách z tøebíèského
vlakového nádraí. Ti, kteøí nechtìjí jít po svých, mohou jet na kole
nebo kolobìce. Cílem vech je Kramolín.
XXCyklisté z TJ JE Dukovany byli také organizátory srpnového veøejného závodu v klasické cyklistice. V poøadí ji osmý roèník se pod
názvem Dukovanské okruhy jel okolím elektrárny. Výsledky závodu se zapoèítávají do celoroèní soutìe TOP ÈEZ SPORT
o nejaktivnìjího sportovce.
/abé/

KAMENOTISK V GALERII

XX/Moravský Krumlov/ Tajemstvím a záhadou oplývají díla, která
toho èasu vystavené v galerii Kníecí dùm v Moravském Krumlovì.
Trojice praských umìlcù vernisáí 14. srpna zahájila svou výstavu
i pøesto, e v ulicích jejich domovského mìsta øádila pøemnoená
Vltava. O potìchu oka diváka se velkými kamenotisky postaral
Mikolá Axmann, kterého doplnili Ivana Hejduková a Jiøí Mikeska
s obrazy. Z pùvodního kvarteta se se svými sochami omluvil Vít
Zdrùbecký. Bývá zvykem, e u zahajování podobných výstav nechybí hudební doprovod, pro který jsou prostory galerie jako stvoøené.
Jiøího Mikesku, který hosty vernisáí provádìl, po jeho slovech
doplnila krátkým vystoupením krumlovská trojice vystupující
pod názvem TAH. Nevední výstava v galerii Kníecího domu
v Moravském Krumlovì potrvá do konce záøí.
/abé/

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO
Kulturní programy
1. - 15. záøí
Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 6.-8. 9. - Tradièní krojované hody v Miroslavi. Pátek 6.9.: 20.00 taneèní zábava se skupinou Víkend. Sobota 7.9.: 8.00 - sraz zavádìjících
v Hasièském klubu, 8.15 - pøedání hodového práva chase v obøadní síni
MìÚ, 8.45-15.00 - vyhrávání po mìstì a zvaní na hody, 16.00 - zavádìní
krojované chasy pod májí pøed kulturním domem, 20.00 - hodová zábava
v kulturním domì. Nedìle 8.9.: 8.45 - prùvod krojované chasy pod májí
pøed KD, 9.00 - slavnostní hodová me v kostele sv. Petra a Pavla u pøíleitosti 45. výroèí knìství slouí P. Oldøich Navaøík, pøevor klátera Brno
- Tuøany. Po skonèení me kladení vìncù na høbitovì, 10.00-15.00 - vyhrávání po mìstì, 16.00 - zavádìní krojované chasy pod májí pøed KD, 20.00 hodové posezení v KD. K tanci a poslechu hraje po oba dny krojovaná
dechová hudba VLKOÁCI. Po dobu konání hodù je pøipraveno bohaté
obèerstvení. Poøádají: Mìsto Miroslav, Sbor dobrovolných hasièù a Øímskokatolický farní úøad. Pøedprodej vstupenek na obì hodové zábavy
probíhá v Hasièském klubu, kontakt p. Kondlerová (0621/33 32 22).

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
1.9.

ve 20.00 hod.
MUI V ÈERNÉM II
Film USA, èeské titulky

4.9.

ve 20.00 hod.
CROSSROADS
Hudební film USA, èeské titulky

8.9.

ve 20. hod.
HARRY TO S VÁMI
MYSLÍ DOBØE
Film Francie, èeské titulky

11.9.

ve 20.00 hod.
40 DNÙ A 40 NOCÍ
Film USA, èeské titulky

15.9.

ve 20.00 hod.
HARTOVA VÁLKA
Film USA, èeské titulky

Sportovní klub v Moravském Krumlovì poøádá

DNY BASKETBALU V MOR. KRUMLOVÌ
ètvrtek 5. záøí ve 13.30 hod na námìstí TGM
Basketbalová exhibice
pátek 6. - nedìle 8. záøí
IV. roèník festivalu v koíkové

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 Výstava praských výtvarníkù. M. Axman - grafika, J. Mikeska obrazy, I. Hejduková - instalace. Galerie Kníecí dùm. Otevøeno: po-pá:
9-12 a 13-16 hod., ne: 13-16 hod.. Vstupné 10 a 3 Kè.
 17.9. v 19.00 hod. - Koncert KPH. Jana Semerádová - barokní flétna
a Luká Vendl - cemballo. Kaple sv. Floriána. Vstupné: 50 a 80 Kè.
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.

Mezinárodní turnaj dvojic v míèovém sedmiboji
sobota 21. záøí 2002
v areálu tenisových dvorcù TJ Moravský Krumlov

Prezentace v 7.00 hodin, veøejné losování v 7.30 hodin. Poèet úèastníkù:
24 dvojic, startovné: 200 Kè. Pøihláky nejpozdìji do støedy 18. záøí u org.
výboru. Informace: 0604/ 46 48 50, 0605/ 73 79 24, 0777/ 29 05 78.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
4.9.

v 17.30 hod.
PØÍERKY, s.r.o.
Komedie USA, v èeském znìní

7.9.
8.9.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a ve 20.00 hod.
ÈERNÝ JESTØÁB SESTØELEN
Váleèné drama USA, èeské titulky

11.9.

ve 20.00 hod.
TAKOVÁ ZVLÁTNÍ RODINKA
Hoøká komedie USA, èeské titulky

14.9.
15.9.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a ve 20.00 hod.
ROK ÏÁBLA
Hudební film ÈR

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
1.9.

v 19.00 hod.
E. T. MIMOZEMAN
Sci-fi komedie USA, èeské titulky

7.9.

v 19.00 hod.
ENIGMA
Film Nì., An. a USA, èeské titulky

8.9.

v 19.00 hod.
PROROCTVÍ Z TEMNOT
Film USA, èeské titulky

14.9.

v 19.00 hod.
HARRY TO S VÁMI MYSLÍ
DOBØE
Film Francie, èeské titulky

15.9.

v 19.00 hod.
NA KØÍDLECH VÁKY
Film USA, èeské titulky

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 7.9. - SAFARI Dvùr Králové, Envi dùm - obøí akvárium - vyprodáno
 14.9. - Dolní Rakousko - celodenní poznávací zájezd - vyprodáno
Pøipravujeme:  27.-28.9. - Svatováclavské trhy. Tradièní trhy, prodej
burèáku, hudební program. Blií program v dalím èísle Zrcadla.
 30.9. - BABYLON - muzikál, mìstské divadlo Brno. Odjezd v 18.00
hod. od Besedního domu v Ivanèicích. Úèinkují: R. Vojtek, A. Antalová,
L. Koláø, P. Jungmanová, M. Sedláèková, R. Jícha, Z. Jandová a mnoho
dalích. Cena: 400 a 360 Kè, studenti a dùchodci: 240 a 220 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 7.9. - Dukovanské stezky - 15 km. Odjezd osob. auty v 7.00 hod..
Zájemci nech se ohlásí u J. Flíèka do 5.9. (tel.: 0502/ 45 27 88). Start od
Infocentra JE Dukovany, cíl v Kramolínì. K dispozici pamìtní listy, razítka, inform. materiály, obèerstvení. Úèastnický poplatek se neplatí.
 8.9. - Lysá hora (pro pøihláené). Odjezd v 5.15 hod. od Besedního
domu, návrat do 21 hod.. Vede J. Flíèek, který zasílá vem úèastníkùm
podrobné informace.
 11.9. - exkurze Praákùv palác - II. èást výstavy malíøe A. Procházky
(platí vstupenka z I. èásti). Sraz v 15.30 hod. pøed Praákovým palácem na
Husovì ul. v Brnì.
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Zmìna programù vyhrazena

DDM M. KRUMLOV OZNAMUJE:

v mìsíci záøí bude probíhat nábor a zápis
do zájmových kroukù. Pøihláky obdríte
v DDM nebo na kolách. Èinnost zájmových
kroukù bude zahájena 30. záøí.
Hledáme nové vedoucí zájmových kroukù
na kolní rok 2002/03. Vìk nerozhoduje.
Máte-li zájem o práci s dìtmi, hlaste se
na DDM osobnì nebo telefonicky.

TRADIÈNÍ HODY V DOBELICÍCH

Kontakt: Námìstí TGM 35, Mor. Krumlov,
tel.: 0621/322770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz

nedìle 22. záøí od 15.00 hodin - TRBOUANKA

Úèetnictví Bureová Vlasta

sobota 21. záøí od 20.00 hodin - TRIO SIRIUS
(pro vechny generace)
Srdeènì zve Dobelská chasa

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 14.-15.9. - Oslavanské historické slavnosti. Sobota 14. záøí - Interiéry
zámku: 9.00-17.00 hod. - výstava k historii hornictví, prohlídky zámku
s prùvodcem, posezení u cimbálu ve vinárnì. Nádvoøí zámku: 9.00-17.00
hod. - støedovìké tritì s dobovou tavernou, taneènice, kejklíøi, rmíøská
a jiná vystoupení. Ve 14.00 hod. pøivítá zámek krále Pøemysla Otakara I.
s celým dvorem. Probìhne rekonstrukce vysvìcení klátera z roku 1228.
Zámecký park: 9.30-11.30 hod. - koncert dech. hudby Straòanka, 14.0016.00 hod. - koncert folkové legendy AG Flek, 18.00-02.00 hod. - country
bál se skupinou Maranta. Vystoupí skupina country tancù A JE TO.
Zámecká alej: 9.00-17.00 hod. - tritì lidových øemesel. Zámecká
zahrada: 20.30-21.30 hod. - veèerní ohòová show, tanec s ohni, souboje
s pochodnìmi a na závìr Legenda o sv. Jiøím - s 15 metrovou loutkou
draka. Nedìle 15. záøí - Interiéry zámku: 9.00-17.00 hod. - výstava
k historii hornictví, prohlídky zámku s prùvodcem, posezení s harmonikáøem ve vinárnì. Nádvoøí zámku: 9.00-11.30 hod. - koncert skupiny
VAGANTI - v historických kostýmech, s dobovými hudebními nástroji,
15.00-16.00 hod. - pøedstavení skupiny hist. ermu TARANIS Rosice.

nabízí vedení:
jednoduchého a podvojného úèetnictví
vekeré mzdové agendy
zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedelých daòových období
x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x

Bureová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov
tel./fax: 0621/ 32 33 98, mobil: 0728/ 72 86 19
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU !
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

STAÈILO POUÈENÍ ...
/pokraèování ze str. 4./

XXPøehrada má souèet vech
prùchodù vody na 615 kubíkù,
ale na pouhých 220 je spoèítaný
prostor pod novým vranovským
mostem. Udrel se a dlouho do
setmìní. S perfektním klidem
a s rozvahou pracují místní
hasièi, (oni odslouili nejvìtí
kus práce i v dalích dnech).
Pak napøíè silnicí vyrùstají dvì
barikády z naplnìných pytlù
s pískem, po pùlnoci dochází na
øezání zábradlí a ke tøetí ráno
zaèínají pobíhat ve tmì jablka
na sousední zahradì, neklamné
znamení, e se z mostu stala
druhá pøehrada. Hladina vody
ale dál zázraènì konèí zrychlením proudu kousek pod silnicí. Pod mostovkou zùstávají
tøicet let ve vodì neuøezané
larseny, jetì e si je nenael
ádný strom. Pøítok vystoupal
o jedné hodinì ráno na 406
kubíkù, nejvìtí po roce 1900,

hladina se vyplhala do metrové výky v pøepadech, kde u
zbývalo posledních tøicet centimetrù.

pùvodních sedm a pùl moná
do deseti kilometrù ètvereèních
jezera. Byla to poslední monost nìjaké regulace tak, e
smìrem k vystìhovanému
Znojmu odchází ve pièce jen

Vranovská pøehrada - 14. srpna po rozednìní

XXPro pøehradu je to vùbec
první taková zkouka. Vèasným pøivøením spodních výpustí se pøíval jetì na chvíli
znovu rozloil do plochy nad

345 vteøinových kubíkù. Voda
na kaskádách ale u nechce
dovolit pøíchod ke spodním
výpustím, pøes lávku se valí
vlny tak pøíerným zpùsobem,

e byla nakonec pro bezpeènìjí úkon na èas odstavená
i elektrárna.
XXPoprvé za osmaedesát let
mizí ve vlnách i spojovací
ostrùvek. Po rozednìní pøestala
voda stoupat, o pùl esté ráno
pøijel k barikádám u mostu
vyèerpaný hrázný. V té chvíli
u nemohl nièemu dalímu
zabránit, znièující vlna postupovala 42 kilometrù národním parkem bez moností
jakékoliv regulace ke Znojmu.
XXVoda z kaskády zmizela do
pøehrady za dalí ètyøi dny v
nedìli 18. srpna a o deset dní
pozdìji 28. 8. byl veèer opìt
zastavený i výtok pøes turbíny
elektrárny.
XXPovodí Moravy znovu pøi
plném jezeøe zaèínalo etøit
vodu jako pøed tím. Urèitì u si
to stihli vechno dobøe pøedpovìdìt a vypoèítat, asi jim
letos znovu opravdu, ale opravdu málo zaprelo !!!
/Text a foto: Petr Jurák/

DODNES UTAJENÁ ANKETA
XXSouhrn pøipomínek z ankety
KP Ivanèice Obèané, co vám
vadí na ivotním prostøedí?
prezentované v období podzim
- zima 2001. Podnìty nebyly
provìøovány, øazeny jsou nahodile, opakující se pøipomínky
jsou slouèeny pod jeden bod:
1. Kontrola nakládání s odpadními vodami (ubytovna v bývalé Avii, mycí linka Ivacaru,
Nìmèice è.p. 731 - bývalé
Technické sluby, Zemìdìlské
drustvo v Nìmèicích).
2. Konì jezdící po regulaci
podél øeky Jihlavky a Rokytné.
3. Nejsou kontejnery na velkoobjemový odpad v pøidruených
obcích a v chatových oblastech
- nepravidelný provoz.
4. Problematika vzrostlých
stromù - ochrana biotopu a významného krajinného prvku
(lípy u kostela v Øeznovicích,
vrby oèkaté pod farou v Øeznovicích, hrunì od koly
k hasièce v Øeznovicích).
5. Nedostatek kontejnerù na
tøídìný odpad.
6. Neupravené námìstí (pína,

parkovitì, trnice, kana
mimo provoz, )
7. Mlýnská strouha za kostelem
(nevyèitìná a neupravená).
8. Havarijní stav chodníkù a
komunikací (Rùová, Chøestová,
Drùbeí trh, Hybeova, ...).
9. Plocha pøed mostem na Rénu.
10. Chybí koupalitì.
11. Nelegální tìba písku Na
Oklikách - znièené hnízditì
bøehulí.
12. Neutìený stav autobusového nádraí.
13. Volnì parkující a odstavená auta - sníená bezpeènost,
zneèitìní okolí výpary, úkapem.
14. Èerné skládky (u brány do
Píseèòáku nad Nìmèicemi,
u cesty do Démalù, u autobusové zastávky bývalého uèilitì u Støíbského mlýna, u Halouzkových a u Pávkových
v Nìmèicích, v rokli za Chalupovou zahradou v Øeznovicích, podél silnice Hrubice Alexovice ).
15. Pouívání postøikù v polích
kolem vodárny.
16. Od parkovitì k Penzionu na

novém sídliti chybí chodník.
17. Nejsou dìtská høitì na
sídlitích.
18. Nejsou lavièky na posezení
u Penzionu a na sídlitích.
19. Èastìji vyzývat obèany i podnikatele k udrování poøádku.
20. Pravidelný úklid a údrba
zelenì vèetnì seèení trávy na
veøejných
prostranstvích
(høbitov v Øeznovicích a jeho
okolí, autobusová zastávka
v Øeznovicích, pak na Rénì )
21. Zanesené mostky pøes
potok v Øeznovicích.
22. Nevzhledný stav betonové
zdi a kopeèku v Øeznovicích.
23. Úprava okolí kostela
v Øeznovicích vèetnì problematiky tøí lip mezi kostelem
a domem è.p. 92 (koøeny
naruují statiku domu, vìtrem
ulámané vìtve pokozují
støechu, listí zanáí okapové
laby a nikdo je neuklízí).
24. V Nìmèicích u masny
stéká voda z cesty k masnì.
25. Navezená hlína pøed autobusovou èekárnou v Nìmèicích.
26. Chov býkù Vladimírem

Juránkem v Nìmèicích (II.
vodárenské pásmo, ustájení
v plechovém nevìtraném
hangáru, obtìování okolí zápachem a mnostvím hmyzu, ...).
27. Volné pobíhání psù a neuklízení jejich výkalù.
28. Spalování domovních a nebezpeèných odpadù na ohnitích a v kamnech.
29. Vybudovat kanalizaci v Øeznovicích, následnì vyèistit potok
a odstranit kanalizaèní vyústìní.
30. Èekárna na eleznièní
zastávce Ivanèice - mìsto.
31. Zpustlé, rozbité a neopravené domy, smìné úpravy
(napø. nìkteré pùdní vestavby).
32. Nejsou lavièky na nástupitích autobusového nádraí.
33. Stav zelenì bez jakékoli
koncepce.
34. Kam se ztratila voda
z Møenkového potoka?
35. Jaký je pøínos zahranièních
cest poslancù Ivanèického zastupitelstva?
Zpracovali dne 26. února 2002
èlenové KP pøi MR Ivanèice
J.Hlávka, J.Valenta.

OTEVØENÝ DOPIS MÌSTSKÉMU ÚØADU V IVANÈICÍCH
Pro: Mìststký úøad, Komise
ivotního prostøedí, Palackého nám. 6, 664 91 Ivanèice
XXVáená komise, vyuívám
Vaí výzvy v Ivanèickém zpravodaji, kde chcete znát názory
obèanù na ivotní prostøedí ve
mìstì a jeho okolí. Protoe ji
nìco pamatuji a také jsem
navtívila nìjaká zahranièní
mìsta a místa, mohu trochu
srovnávat. Ivanèice z tohoto
pohledu vycházejí dosti patnì.
XXVelmi mnì vadí, e je
mìsto znaènì zanedbané a
pinavé. Prachu si zde uíváme
a dost. Námìstí je sice upravené a pìknì osvìtlené, ale
hned za rohem, v pøilehlých
ulicích, je stav pøipomínající
konec války. O hlubokých jámách a praném povrchu cesty
bez chodníkù nemusím moc
povídat. Páni radní sice slíbili,
e se bude v úpravách pokraèovat, ale letoní léto pomalu
konèí a nic se ani nezaèalo.
XXChloubou kadého mìsta
jsou kany a protékající øíèky a
potoky. U nás máme obojí, ale

ZRCADLO

v jakém stavu. Kana na
Palackého námìstí je ji nìkolik let bez vody, kámen je
popraskaný a celkový stav
dosti neutìený. Druhá kana
byla na Komenského námìstí.
Ta vak chybí asi od roku
1968, kdy se provádìly úpravy
povrchu silnice.
XXProstranstvím za kostelem
protéká
mlýnský
náhon.
Rovnì bylo pøislíbeno øeení
a zvýení prùtoku vody. Zatím
je zde jen plno odpadkù.
Mnoství vody v náhonu
neposílí ani Møenkový potok.
Jeho voda se nìjak ztratila.
Nìkdo prý øeèitì pøi pokládání kabelu pøekopal a voda ji
nenala cestu zpìt do svého
koryta. To opravdu nemá nikdo
zájem, aby se vìci napravily ?
Vdy firma provádìjící práce
je známa a po ukonèení prací
by mìla uvést vìci do pùvodního stavu.
XXSnad dvacet let je ve mìstì
slibována výstavba koupalitì.
Tato problematika byla ji
mnohokrát probírána na zase-

dáních radnice i na stránkách
zpravodaje. Také v této oblasti
se nepodaøilo nic vyøeit.
Vybrané lokality jsou buï
obdìlávány jako pole nebo
jsou obecní skládkou nebo
doèasným úloitìm zeminy
z nejrùznìjích èástí mìsta.
Døíve se dalo koupat v øece
a vzduné zámky nám moc
nevadily. Dnes se øeka pouít
nedá. Jaká koda. Vanèáci od
tøí øek tak musí jezdit do okolí
nebo se koupou doma.
XXTaké stav zelenì ve mìstì
je hrozný. Podle mého názoru
chybí na radnici èlovìk, který
by se o zeleò v Ivanèicích
staral. Jsou zde sice pracovníci,
kteøí zajiují seèení trávy, co
je dobøe, ale chybí zde celková
koncepce. Snad jenom proto
jsou na trávnících uprostøed
mìsta borovice a jiné døeviny,
které pùsobí v prostøedí nahodile a roztøítìnì. Proto se stává
to, e jen stromy vyrostou, zaènou stínit v nejbliích domech
a jsou následnì káceny.
XXTo ji vùbec nemluvím o

parku na Rénì. Pamatuji
upravené chodníèky a udrované záhony. Kdysi na to staèil
pan Koøan a to jetì nebyly motorové sekaèky a rùzné nùky.
Dnes je vechno zpustlé a zarostlé náletovými døevinami.
XXDotkla jsem se jen nìkolika
oblastí ivotního prostøedí.
Myslím si, e to nejsou vìci
radnici a komisi ivotního
prostøedí neznámé. Z naich
øad zøejmì vymizeli rùzní
nadenci, kteøí byli ochotni
pøiloit ruku k dílu. Také
chápu, e asi neobnovíme
v naich podmínkách èinnost
zkralovacího spolku, který
v minulosti mnoho udìlal.
Vadí mnì vak, kdy vedoucí
pøedstavitelé jezdí na zkuenou
do zahranièí a nic z této cesty
nepøenesou do organizace
a praktik vlastního mìsta. Proè
jsou mìsta a mìsteèka za hranicemi upravena a v Ivanèicích
to nejde? Nebo stále vidí nai
lidé jen plné výlohy a nablýskaná auta ?
27.8.2001 Vìra Jelínková

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù,
pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu)

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

Komerèní inzerce

 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.
 Pøijmeme vedoucího do prodejny Barvy-laky v Ivanèicích.
Poadujeme pracovitost, spolehlivost, komunikativnost. Praxe
vítána. Tel.: 05/41229515, nebo
0777/724447.
 Hledáme schopného obchodního zástupce pro M. Krumlov
a okolí. Dobrý plat zaruèen.
Informace na tel.: 0724/246387.
 Oznamujeme otevøení nové
restaurace Pod hradbami
v MK na ulici Pod hradbami
è. 170. 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.
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
05/47352287.

Koupím

 byt 1+1 nebo 2+1 v MK,
drustevní, nebo v osob. vlastnictví. Tel.: 0621/323912.
 RD v Ivanèicích a nejbliím
okolí pokud mono s vjezdem.
Tel.: 0502/434121, 0606/355925.
 mení RD. Tel.: 05/47352287.
 pøedváleèný motocykl i rùzné
díly, reklamní cedule, fotografie
a literaturu o motorismu apod.
Zn: Fanda starých motorek.
Tel.: 0737/974174.
 Sbìratel koupí ve týkající se
starých motocyklù do r.v. 1945,
napø. jakékoliv náhr. díly, platné
doklady (OTP, TP), starou literaturu, plechovky od oleje, reklamní smaltové cedule, aj. Moná
i výmìna za jiný sbìratel. materiál. Tel.: 0723/013578.
 tøídièku brambor. Tel.: 0737/
514758, 0619/543161.
 funkèní stavební míchaèku.
Tel.: 05/47352287.

 Fiat 600D, r.v. 68, dobrý stav,
spotøeba PHM 3,5 l/100 km.
Tel.: 0728/926063.
 Avia 21 Furgon za 15000 Kè,
nutno vidìt. Tel.: 0621/322398.
 dvì køesla - 300 Kè, demión
10 l - 100 Kè. Tel.: 0621/320357.
 mech. psací stroj Optima,
iroký válec, cena 800 Kè,
novou kapesní kalkulaèku s
tiskárnou Casio, cena 600 Kè,
nepouitou sadu bezpeè. roubù
AEZ diskù kol, vhodných na
koda Favorit a Forman do r.v.
1993 (úkos). Cena 500 Kè. Tel.:
0606/507088.
 zahradní náøaïový systém
Fortschritt (obdoba Tera)
s dvoukolovým vlekem a pøísl.
(ací lita, brány, hrobkovaè,
pluh, pleèka, vyorávaè brambor). Cena dohodou. Tel.: 0621/
323102.
 kultivátor MS16 s pøísluenstvím, cena dohodou. Tel.: 0502/
437149 po 19. hod.
 kovový vál se sedaèkou k Vari
- Tera, délka 100 cm. Cep na
mlácení obilí, stáøí asi 150 let a
døevìné vidle. Tel.: 0621/336601.
 2 ks PB láhví - 10 l a 1 ks
velká i s rozvodným ventilem.
Tel.: 0502/451854.
 gará. vrata, døevìný rám Solodur a trubkový radiátor s hliník. møíkou a kolo Favorit. Ve
levnì. Tel.: 0603/307573.
 dvojitá døevìná okna, rozmìr
100x170 cm, vhodné na stavbu
skleníku apod.. Cena á 100 Kè.
Tel.: 0606/706168.
 pomník tesaný do tvaru køíe.
Tel.: 0621/338201, veèer.
 brambory na uskladnìní, cena
5 Kè/kg. Tel.: 0621/321160.
 jeèmen, cena 300 Kè/q. Tel.:
0621/333939.
 thuje na výsadbu ivých plotù
100-130 cm, cena 130 Kè/ks.
Tel.: 568/888283.
 tìòata bernardýnù a bíglù
bez PP po rodièích s PP, velice
pìkná, oèkovaná a odèervená.
Tel.: 0728/842674.
 tìòata foxteriéra hladkosrst.
s PP po prac. i exter. výb. rodièích. Tel.: 0621/333925 - veèer.
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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

Prodám

 RD 4+1 v Ivanèicích. Koupelna, 2xWC, zahrada, èásteènì
podsklepen, gará. Ihned k bydlení. Tel.: 0603/841167.
 RD 4+1 v Oslavanech s garáí
a pozemkem. Cena dohodou.
Tel.: 0723/107984.
 RD 4+1 v Miroslavi se zahrádkou, stáøí 12 let, jednopatrový,
celopodsklepený. Tel.: 0608/
462785 mezi 18-20 hod..
 RD 2+1 v Petrovicích po celkové rekonstrukci. Koupelna +
WC, el., vlastní studna, plyn na
fasádì, pozemek 230 m2. Cena
500 tis. Kè. Tel.: 0603/232352.
 Vymìním DPB 3+1 - 73m2,
výtah. Pøed pøevodem do osobního vlastnictví v MK za rodinný dùm v Miroslavi. Dohoda.
Tel.: 0621/302254 od 6-13.30,
0723/300658 po 18. hod..
 Ford Scorpio 2.0 GL Ghia,
r.v. 85, 5 dv., bílá barva, super
stav, STK 04, super cena 22 tis.
Kè, pøi rychlém jednání moná
sleva. Tel.: 0728/201648.
 koda 120 s 5. stup. pøevod.,
na náhr. díly, ve v celku, auto
po havárii, cena dohodou. Tel.:
0502/437149 po 19. hod.

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

 mladé ochoèené fretky á 300
Kè. Tel.: 0621/322155.
 Jsme ètyøi èerná koátka a ukáme vám na vrátka. Kdo si nás
vezme? Tel.: 0607/112608.

Rùzné

 Vlastík 40/100/187 z Ivanèic,
s duí kluka, domácí typ, kutil
s umìním pohladit a omladit
hledá dìvèe do 45 let pro váný
vztah. Tel.: 0604/288182.
 Klub milovníkù koní prosí
vechny pøátele koní, aby pomohli pøi zøizování útulku pro
konì v nouzi. Hledáme také
vhodné místo pro ustájení koní.
Klub MK pøijímá starí jezdecké potøeby a pøíspìvky na koupi
koní. Vem pøedem dìkujeme.
Klub MK, L. Knotková, 67575
Mohelno 39.

Podìkování

Charita Moravský Krumlov
dìkuje vem dobrovolníkùm, kteøí pomáhali pøi
zajiování sbírky pro
postiené záplavami a vem
lidem, kteøí finanènì i materiálnì tuto sbírku podpoøili. M. Procházková Charita Moravský Krumlov
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