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Netrapte øidièe drobnými !
XXS jakoukoliv, i vybranou spoleèností, se do veøejných autobusù vstoupit nedá.
XXZkouel jsem jednou nastoupit s fialovou
bankovkou Frantika Palackého a málem bych neodcestoval vùbec. Pøipomínám, e s Emou Destinovou
bych si to pøímo ani nedovolil, ale i s Boenou Nìmcovou v ruce to nìkdy bývá problém. Komenského
berou bez komentáøe a Karla IV. se Svatou Anekou
i bez mrknutí oka.
XXØidiè s poctivì odevzdanou a témìø vypráenou
pokladnièkou chce drobné, dole na Znojemsku
dokonce pod neslunou pohrùkou, e vrácení zbývajících penìz do týdne pole tamní spoleènost ÈAS
neastnì uspokojenému cestujícímu potou. I takové
ílenství jsem osobnì slyel a jméno øidièe si poctivì
pamatuji pro pøípad nezbytné potøeby stát se rovnì
nesluným kverulantem.
XXVstøícnì napoèítávám drobné mince, úsmìvem
a pozdravem se snaím o polepení kousku zahoøklého svìta hned mezi dveømi autobusu, ne mne na
ivanèické zastávce polila do údivu odpovìï právì
opaèná: A jiné peníze nemáte? Co s tím drobným
budu dìlat, dejte mi normální peníze! Nabídka drobných dopoèítaných pøesnì esticí hliníkových koleèek
v podobì pìti desetníkù a jedné pùlkoruny vytoèila
øidièe a k výlevu hnìvivé emoèní vlny.
XXTak u máme zase peníze, za které se vude
nakupovat nedá. Hoteliéøi pratí pøed èasem naøíkali
do celostátních novin, jak mají za dveømi kbelík
desetníkù nikde zadarmo nesmìnitelný a stejnými
slovy si s nimi poplakali i tamní ebráci. Zdá se, e
pokrok doby dorazil koneènì z Èech a na Moravu,
dokonce v linkovém autobusu.
XXA to si jetì Malý Bobe ve kolních èetbách
vzpomíná, jak dostal za pìtník koupit dokonce celý
rohlík i se salámem! U aby se honem a honem zaèala
také u nás zavádìt euromìna, ne nás rychleji za její
tøíkorunové desetníky zaènou nevdìèníci posílat ... ,
no víte kam?
Petr Jurák

Roèník I.  èíslo

Po pøeèíslování se smìrové
èíslo telefonního obvodu
stane nedílnou souèástí
národního telefonního èísla
úèastníka.
XXÈíslicí 1 budou zaèínat
vechna tísòová volání,
doplòkové sluby a pøístupové kódy pro volbu operátora.
Èíslicemi 2, 3, 4 a 5 budou
zaèínat národní úèastnická
èísla v pevné síti a èíslicemi
6, 7, 8 a 9 budou zaèínat èísla
mobilních operátorù, pøístup
na internet a ostatní pøídavné
sluby vech operátorù.
XXJihomoravský telefonní
obvod tvoøí 668 obcí a jako
jediný v ÈR bude rozdìlen a
do tøech regionù se smìrovými èísly 51, 53, 54. Tak napøíklad: Znojmo, Moravský
Krumlov, Miroslav, Viòové
bude mít spoleènou pøedvolbu 515. Stejnì tak Ivanèice,
Oslavany, Padochov, èi Budkovice budou sjednoceny pod
èíslo 546. Úplný pøehled
nových pøedvoleb je k dispozici na internetových
stránkách www.telecom.cz,
nebo na informaèních linkách
/mape/
vech operátorù.

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

HELE HOI, HOØÍ !
Ivanèice Velmi nebezpeèný
poár vypukl ve støedu 4. záøí
pøímo pøed okny Hasièského
záchranného sboru v Ivanèicích. Zatím snad nejkratí
výjezd sotva dva a pùl metru
pokraèoval po ètyøech pìky
patnáctimetrovým ebøíkem.
Vechno potøebné mìli
natìstí hasièi po ruce, staèilo
otevøít vlastní vrata.
XXPlameny zachvátily druhé
patro ivanèického Ekotexu,
kde se nachází sklad hotových výrobkù. Vysoce hoølavé koberce a syntetické
náplnì do poltáøù se bìhem
chvilky promìnily na tìký
jedovatý kouø a saze v èerné
neprostupné tmì. Zásah pøes
rozbité okno nepostrádal dramatické chvíle. V sektoru
skladù na patøe pracuje asi
patnáct en, které staèily pøed
ohnìm utéct, z nebezpeèného
úseku vybìhly ven a jejich
pokøik hoøí zaslechli náhodní chodci jetì na vedlejí
køiovatce. Policie uzavøela
celý úsek a odklonila dopra-

vu z nejfrekventovanéjí
trasy na vnìjí obvod mìsta.
Budova prohoøela z obou
stran do nìkolika oken zèernalých dýmem na irokou
ulici i do nádvoøí podnikového areálu. Poár byl
hasièùm ohláen v 11 hodin
11 minut a na místo se sjelo
osm jednotek profesionálních
i dobrovolných hasièù
ze irího okolí.
XXDo uzavøených prostor se
nedalo vstoupit, hasièi museli
pro velmi silné zakouøení
pouívat vzduchové dýchací
pøístroje s maskou na oblièeji. Pøes vechny nesnáze se
jim podaøilo zlikvidovat
poár do pùl hodiny, ale pak
jetì velmi dlouho odvìtrávali dýmem prosáklé patro
a odstraòovali sekvaøené
zbytky. Zapáchající oblak
vycházel ze ètyø oken
prvního patra do ulice a ètveøice nad sebou otevøených
oken dvorního traktu jetì
dlouho do odpoledne. Pøes
obdivuhodnì rychlou likvi-

daci ohnì jsou kody obrovské, protoe poár zasáhl
sklad hotových výrobkù a
pokodil i nìkteré výrobní
stroje. koda uvnitø se pohybuje kolem tøí milionù korun

a na pláti budovy bylo
pokození pøedbìnì odhadované na dalích asi tøi sta
tisíc korun. Celá dramatická
epizoda se natìstí obela
bez zranìní osob.
/pj/

SCHÙZKA PREZIDENTÙ SE STALA UDÁLOSTÍ ROKU
XXNa mohutné èesko-rakouské setkání se promìnilo
ètvrteèní dopoledne 5. záøí
v historickém Znojmì i na
místì jeho bývalého královského hradu. Za stejným

úèelem sem pøijeli jednotliví
obèané z Rakouska, z obou
stran hranice na tøicet starostù obcí (vèetnì napø.
starosty mìsta Moravského
Krumlova), úèastníci Fóra

PØIPRAVTE SE NA ZMÌNU
TELEFONNÍCH ÈÍSEL
XXV noci z 21. na 22. záøí
dojde k plonému pøeèíslování telefonù. Tato zmìna se
bude týkat èísel telefonních
stanic v celé Èeské republice,
vech operátorù poskytujících veøejnou telefonní slubu, jak v pevné, tak v mobilní síti. Po datu pøeèíslování
dojde k nìkolika zásadním
zmìnám v pouívání telefonních èísel. Vechna národní
telefonní èísla budou mít jednotnou délku devìt èíslic,
která se budou zadávat pøi
kadém volání v rámci ÈR.
Pøi ádném volání v rámci
Èeské republiky se nebude
volit na zaèátku nula.
XXV souèasné dobì existuje
v Èeské republice 159 uzlových telefonních obvodù
(UTO). Kadý z nich má své
èíselné oznaèení (smìrové
èíslo UTO), které se pøi mezimìstském volání vdy volí
pøed èíslem úèastníka. Tyto
uzlové telefonní obvody
budou nahrazeny 14 telefonními obvody (TO), které
budou mít svá smìrová èísla
a budou, a na malé výjimky,
kopírovat hranice krajù.
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pro èeskorakouský dialog,
delegace tøí krajù u nás a sousední spolkové zemì i oba
prezidenti s doprovodem.
XXPartnerskou smlouvu o
vzájemné spolupráci mezi
regiony podepsali za úèasti
prezidentù obou republik hejtmani vech tøí krajù pøiléhajících k rakouské hranici se
svým protìjkem za zemi
dolnorakouskou. O zvlátní
pohled nebyla nouze ani ve
váných chvílích.
XXCelkem tøikrát znovu vstal
a znovu usedal ke stejnému
stoleèku dlouholetý dolnorakouský hejtman Ervin Pröl,
aby se podepsal na smlouvu
s hejtmanem jihomoravským
Stanislavem Juránkem, za kraj
Vysoèina s Frantikem Do-

hnalem a za Jihoèeský kraj
s Janem Zahradníkem. Zásluhou pøestavby bývalého
hradu, kdy znojemtí Deblínové vystavìli i honosný sál
pøedkù, podepisování èeskorakouských smluv shora pøihlíela i vìtina habsburských panovníkù. Na stìnách
zdobily místnost ve lutém
zabarvení ètyøi smutné
výjevy z posledních okamikù vlády Pøemysla Otakara
II.. Vánost tomuto zvlátnímu okamiku dávala pøítomnost obou prezidentù, vdy
záøícího Václava Havla a starostlivì vyhlíejícího Thomase
Klestila, kteøí do Znojma pøijeli ke svému pravidelnému
kadoroènímu setkání.
/pokraèování na str. 2/

HAVÁRIE V JADERNÉ ELEKTRÁRNÌ DUKOVANY
XXV úterý 10. záøí se uskuteènilo souèinnostní havarijní
cvièení s názvem Vysoèina
2002, jeho cílem bylo
zejména provìøit pøipravenost
havarijní odezvy JE Dukovany a integrovaného záchranného systému na moný
vznik radiaèní havárie v této
elektrárnì. Cvièení vyhlásil
hejtman kraje Vysoèina.
XXV rámci Jihomoravského
kraje se na zásahu podílel
zejména HZS JmK, sekretariát hejtmana Jihomoravského kraje, kanceláøe pøednostù okresních úøadù Brnovenkov a Znojmo, Èeská televize - studio Brno a Èeské
radiokomunikace. Vzhledem
k nedávným povodním bylo
uputìno od vech pùvodnì
plánovaných
praktických

èástí cvièení, k nim patøila
napøíklad evakuace Z v Rouchovanech, havárie pøi pøevozu evakuovaných osob
a kompletní aktivování dekontaminaèního místa osob
i techniky atd.
XXHZS JmK do konce letoního roku odpovídá za vyrozumìní a varování v celé
zónì havarijního plánování
JE Dukovany, tzn. na území
kraje Vysoèina i Jihomoravského kraje. Z tohoto dùvodu
v 7.30 hod. pøevzalo operaèní
støedisko Integrovaného
zásahového systému (IZS)
Jihomoravského kraje informaci o zahájení cvièení na JE
Dukovany a následnì pak
o vyhláení 2. stupnì havárie.
Na základì prací na plnohodnotovém trenaeru je v 8.45

hodin vyhláen 3. stupeò
havárie radiaèní. Simulovaný
únik radioaktivních látek do
ivotního prostøedí podle smìru a síly vìtru ohrozil 5 ze 16
sektorù zóny havarijního
plánování (prstenec do vzdálenosti 20 kilometrù od elektrárny, který obývá cca 96
tisíc lidí, z toho na území
Jihomoravského kraje zasahuje okresy Brno-venkov a Znojmo s cca 65 000 obyvateli).
XXOperaèní støedisko IZS
JmK aktivizuje systém vyrozumìní a varování. Sirény ale
sputìny nebyly. Pøi skuteèné
radiaèní havárii by zaznìl
signál veobecná výstraha 140sekundový kolísavý tón
sputìný tøikrát za sebou.
XXØeditel HZS JmK svolal
Stálý táb pro øeení mimo-

øádných událostí a krizových
situací a o situaci jsou informovány vechny orgány
a sloky IZS zapojené do
cvièení. Prostøednictvím Èeských radiokomunikací je na
tzv. vnitøním okruhu Èeské
televize - studio Brno odvysílána varovací kazeta è. 11
s informací o havárii a s pokyny pro veøejnost. Po pøehodnocení havarijním tábem
JE Dukovany je 3. stupeò
havárie radiaèní odvolán
a v 11.15 hod. cvièení konèí.
XXCvièení splnilo svùj úèel.
Podaøilo se provìøit systém
toku informací a pøedávání
zpráv a nìkterá dalí plánovaná opatøení. Celkový prùbìh plánovaného cvièení by
mìl být vyhodnocen do konce mìsíce záøí.
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PENÍZE JSOU ROZDÌLENY SCHÙZKA PREZIDENTÙ...

XX/Moravský Krumlov/ Také Krumlov se pøipojil k mìstùm a obcím, které zorganizovalo finanèní sbírku na pomoc
záplavami postieným oblastem. Zastupitelstvo na své
poslední schùzi 9. záøí rozhodlo pøidìlit peníze ze sbírky
rovným dílem mezi dvì obce. Mìsto k vybrané èástce pøidá
dvìstì tisíc ze svého rozpoètu a obdaruje obec Vranov nad
Dyjí a jedno z nejvíce postiených míst - obec Metly. /mape/

JETÌ ØÁDNÌ NEPRELO!

XX/Ivanèice/ Náhonová strouha uprostøed Ivanèic by mìla
být podle informace tamní radnice jetì v záøi vyèitìná.
Souèasný stav budí pozornost ji delí dobu. Kousek vedle
hlavního námìstí za kostelem mokvá páchnoucí otevøený
kanál, plní se bahnem i odpadky, trèí z nìj kusy odhozeného
harampádí, místy zarùstá smetitní vegetací a stává se rájem
nevítaných hlodavcù.
XXMlýnská strouha za kostelem byla také bodem èíslo sedm
v anketì pøipomínek obèanù shromádìných komisí P a rada
mìsta ze 16. dubna uloila odboru technickému a investiènímu zajistit i v letoním roce vyèitìní strouhy.
XXJak nám na radnici sdìlili, celý problém má ale daleko
hlubí pøíèiny. ivotnímu prostøedí kolem strouhy by prospìl
pùvodní prùtok vody, ten je ale dnes po pøedchozích nevhodných a nerozváených úpravách nedosaitelný. Jak nám odhadem vyèíslil místostarosta Zdenìk Mucha, stálo by uvedení
strouhy do pùvodního stavu asi pìt a est milionù korun.
XXJetì pamìtníci prostøedního vìku dnení problémy v dobì
svého mládí neznali. Strouha byla pøíjemnou souèástí mìsta,
vzpomíná jeden z nich. Pak kdosi vymyslel, e se v úseku
dneního Ekotexu zatrubní. Uloení rour, navíc do kopce nad
úroveò dna, bylo prvním znehodnocením. Dodnes údajnì
nezkolaudovaný násep vleèky k silu byl druhou podobnì
stavebnì nezdaøenou ránou. Do strouhy nelze natlaèit více
vody, protoe pøi jednoduchém zvednutí hladiny reagují agresivní svépomocí zahrádkáøi. Podmáèí se jim mrkvièka na
záhonku, a protoe nehodlají místo ní pìstovat exotickou rýi,
jednodue urazí prkénko stavidla krumpáèem a o bahno
v polovyschlé strouze je znovu postaráno.
XXK tomu je po nedávných povodòových zkuenostech na
pováenou, co by se asi stalo ve mìstì pøi vydatnìjím deti,
kdy moný pøíval vody ucpe plovoucími klacky a trávou prùchody v zatrubnìní? Stavby naich pøedkù byly na rozmary
poèasí odzkouené, ty novìjí chytrácké se u na mnoha
místech odzkouely samy. Døív prý si kadý pøed svým
stavením kousek pøilehlé strouhy vyèistil a byl rád, e v ní má
tekoucí hlubokou vodu pro svou potøebu. V nìkterých místech
se dokonce dalo jezdit na kajaku, spokojení byli i rybáøi.
Vzpomene si jetì nìkdo, jak dlouho u v Ivanèicích poctivých tøi sta milimetrù bouøky nenaprelo?
/pj/

KRUMLOV STAVÌT BUDE

XX/Moravský Krumlov/ Ve je rozhodnuto. Na poslední
schùzi Zastupitelstva se rozhodlo o tom, e nájemní dùm s 54
malometráními byty na sídliti Zachránìná se stavìt bude.
Krumlovtí vyuijí dotace poskytované státním Fondem
rozvoje bydlení a doplní ji vlastním hypotéèním úvìrem.
Mìsto se tak stane jediným vlastníkem domu.
XXHlasování pøedcházela obírná debata. V zasedací místnosti opìt zaznìly námitky k pøíli vysoké cenì, k výbìru
stavební firmy i k nadmìrnému poètu malometráních bytù.
K poslední námitce dodal pan ing. upa: U máme dépéesku
pro dùchodce a teï ji budeme stavìt pro pracující?
XXNa jednání byl pozván hlavní architekt projektu. Ing. arch.
Vaek pøítomným na obhajobu ceny bytù øekl: Byty jsou se
základním vybavením a jsou cenovì dostupné. Struktura bytù
je témìø shodná s ostatními podobnými projekty. Cenu udává
i smìrnice Ministerstva pro místní rozvoj.
XXMìsto se po dvou naprosto neúspìných marketingových
prùzkumech spoléhá na zájemce z poøadníkù na bydlení. Není
pochyb, e adatelé bydlet chtìjí, ale jestli v této sídlitní
novostavbì, na to se jich zøejmì jetì nikdo neptal.
XXStoupenci projektu pøili v plném poètu a tak hlasování
o tom, zda stavìt èi ne, podtvrdilo oèekávání. Hrstka pøítomných divákù vidìla tradièní nerovný boj mezi dvìma tábory
zastupitelù. Jedenáct z nich rozhodlo o tom, e v Moravském
Krumlovì vyroste nový panelák.
/mape/

PØEIL V SEDADLE SMRTI

XXDopravní nehoda s tìkým zranìním se stala v sobotu 7.
záøí po druhé hodinì ranní mezi obcemi Dobelice a Hostìradice. Mladý øidiè pøi jízdì z kopce mírnou pravotoèivou
zatáèkou nezvládl øízení, vyjel vpravo a za krajnici a najel na
hromadu zeminy. Auto se nadzvedlo a nìkolikrát se pøevrátilo pøes støechu a dopadlo zpìt na kola. Øidiè utrpìl zhmodìní
mozku, zlomeninu èelisti a zhmodìniny po celém tìle.
V bezvìdomí byl dopraven na polikliniku do Znojma a odtud
ihned do úrazové nemocnice v Brnì. Tøi jeho spolujezdci
vyvázli z nehody s lehèími zranìními. Na vozidle vznikla
v porovnání se zranìním zanedbatelná koda 10 tisíc korun.

/pokraèování ze str. 1/

XXNávtìva obou prezidentù
byla pro mìsto senzací, jakou
jetì nezailo. Atmosféra pøi
ní byla pøátelská, viditelnì
pozitivní, hluboká a nepøedstíraná radost a nadení
z kadého okamiku jen
sálaly. Minulost nedávných
èesko rakouských tøenic byla
snadno zapomenuta tam,
kde nikdy nevznikla a bylo
vidìt, e jsou spí úèelovým
papírovým èertem hlasitých
køiklounù. Také tady se
svými transparenty zdvoøile
protestovala hrstka ekologických aktivistù, kterým se
podaøilo pøedat Václavu
Havlovi otevøený dopis vyzývající prezidenty k jednání
o Temelínu. Mnoho lidí pøilo
pozdravit oba státníky na
ulici, ale obrovský roj mnoha
desítek fotografù a kameramanù kolem utvoøil neprodyný a prakticky neprùhledný oblak. Uzavøel do sebe
oba prezidenty, osobní ochranku i s dalími èleny doprovodu. Vydrel s nezmenenou
intenzitou sevøený do podkovy celou Obrokovou ulicí
a za roh na Václavské
námìstí, kde státníci nasedali
do pøipravených limuzín.
XXJi pøi spoleèném pøíjezdu
na radnici neskrýval Thomas
Klestil pøíjemné pøekvapení,
e byli a tak vøele uvítáni,
vyjádøil dojem, e vìtí díl
z toho patøí tady Václavovi.
Po celou dobu setkání ho také
oslovoval køestním jménem a
neetøil zdùrazòováním jistì
velmi hlubokého osobního
pøátelství, co mùe být

bohuel na druhou stranu
chápáno v politické choreografii alibisticky jako postoj
víc osobní, ne státnický.
Zdùraznil pravidelnost vzájemných setkání i spoleèné
setkávání evropských prezidentù, která zaèínali ve
ètyøech a pøítí rok v Salsbur-

dùleitou dimenzi obèanskou,
samosprávnou. Setkali se pøi
nìm také starostové, se svou
iniciativou nás pøili seznámit pøedstavitelé Èeskorakouského fóra. Je to nae
zatím poslední setkání pøed
oèekávaným pozváním Èeské
republiky do Evropské unie,
jistì je dùleitá podpora, kterou dostáváme od Rakouska.

gu se jich sjede u sedmnáct
a on myslí také na to, kdyby
Václav Havel ji nebyl
v úøadì, pak ho pozve jako
èestného hosta, tedy osmnáctého. Ve stejném duchu pozitivních vztahù na vech
úrovních se neslo vyjádøení a
spoleèné prohláení po uzavøeném vzájemném jednání.
XXJak zdùraznil Václav
Havel, toto setkání mìlo

XXJak na jiném místì v souvislosti se vstupem do EU
zdùraznil, o svou identitu se
bojí jen ten, kdo je vnitønì
nepevný. Dodal, e se pøi
svém jednání nevyhýbali
nejoehavìjím problémùm
vzájemných vztahù a vìøí, e
se v nich mnohé ji po této
chvíli zaène vyjasòovat a
ubírat k lepímu, pohlíí do
blízké budoucnosti s novým

optimismem. Na pøímý dotaz
rakouského urnalisty jak
chce ovlivnit zastavení Temelína pak dodal, e nejsme
v diktatuøe, kde by hlava
státu mohla rozhodovat
o umístìní a typu pohonu
elektrárny, ale máme pøirozenì zájem, aby i ty nae
poívaly stejnou dùvìru, jako
tøeba francouzké.
XXHejtman naeho kraje
Stanislav Juránek po podpisu
smluv uvedl: Vzájemná
smlouva se pøipravovala pøedem více ne rok. Tato
aktuální událost nás pøivedla
jen k tomu, vyskytne-li se
jakýkoliv jiný aktuání bod,
jsme schopni ho velmi prunì do naich smluv zaøadit.
Nae smlouva uzavøená
s Dolním Rakouskem vycházela z vazeb, které se pøirozenì vytvoøily mezi obèany
a ukázalo se na mnoha pøíkladech, e jsou blízké, pøátelské a prospívající obìma
stranám. Povodnì na spoleèné hranici ukázaly, e dobøe
zafungovaly vazby mezi jednotlivými starosty a mezi
hasièskými sbory. Na druhé
stranì koordinace mezi kraji
je moná a na základì
smlouvy a souèasnì dál musí
dojít i ke zmìnám smluv
mezi státy, protoe takové
vìci, jako je napøíklad pøelet
vrtulníkù na hranici ji nemohou vyøeit z úrovnì krajù.
Dále by velmi prospìl
spoleèný systém vyrozumìní
v krizových záleitostech.
Neèekanì pøila pøívalová
voda z rakouské strany a jim
pak znovu od nás. Pracovní
skupiny se sejdou ji 23. záøí
u nás, uvedl Juránek.
/pj/

Dopøedu víte,
co zaplatíte.

Pøipravili jsme pro Vás cenovì
výhodné originální díly koda
za garantované pevné ceny.
Za výmìnu opotøebovaných brzdových destièek, tlumièù a výfukù
pro vozy Favorit, Forman, Felicia
a Felicia Combi zaplatíte pøedem
stanovenou pevnou cenu, která
zahrnuje vymìòovaný díl vèetnì

montáe a pomocného materiálu.
Jistì oceníte výmìnu brzdových
destièek - Favorit, Forman do
12/92 za 850,- Kè; Favorit, Forman, Felicia, Felicia Combi od
1/93 za 990,- Kè èi výmìnu brzdových destièek a kotouèù Favorit, Forman do 12/92
za 1.660,- Kè; Favorit, Forman,

Felicia, Felicia Combi od 1/93
za 1.810,- Kè. Vechny ceny
jsou vèetnì DPH. Originální díly
koda vynikají kvalitou
i spolehlivostí a získáte s nimi
vdy mnohem víc ne jen
výhodnou cenu.
Navtivte nás, Vae návtìva
se Vám vyplatí!

IVACAR 2000, a.s.

2000, a.s.

Krumlovská 30
664 91 Ivanèice
Tel. : 0502 (546) /451136
Fax: 0502 (546) /451137
e-mail: ivacar2000@seznam.cz
www.skoda-auto.cz
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OSOBNÍ PÙJÈKA EXPRES
s.r.o., Ivanèice
PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

PLASTOVÁ OKNA, DVEØE
NENÍ PÙJÈKA JAKO PÙJÈKA
XXNejsou peníze. Tak zní asi nejèastìjí
slova pøi pohledu na rodinný rozpoèet.
Známe to asi vichni - rádi bychom na dovolenou, koupili lepí auto nebo nábytek, pøípadnì se na nás kadé ráno a veèer
doaduje rekonstrukce koupelna. V bìhu
vedních dní, se vak nedaøí potøebnou
èástku naspoøit. Øeením mùe být v podobných pøípadech bankovní pùjèka.
S jejich nabídkou se v poslední dobì roztrhl
pytel. Podívali jsme se blíe na Expres
pùjèku GE Capital Bank.
XXTato banka se stala jedním z prùkopníkù
na trhu spotøebitelských pùjèek v Èeské
republice. Zaèala toti jako první na
èeském trhu poskytovat neúèelové spotøebitelské pùjèky bez poadavku na ruèitele
nebo zajitìní. Není tedy nutné pøesvìdèovat známé èi pøíbuzné, aby se za úvìr
zaruèili a není potøeba skládat ani jinou
záruku, vysvìtluje vedoucí poboèky
v Moravském Krumlovì. Expres pùjèka je
navíc hotovostní neúèelový úvìr. To znamená, e GE Capital Bank nezkoumá, na co
klient peníze pouije, doplnila.
XXPeníze banka pøevede na bìný úèet,
odkud si je klient mùe vyzvednout tøeba
v hotovosti. Jestli zaplatí øemeslníky a materiál na opravu koupelny, dovolenou na
Malorce, jazykový pobyt v USA, poèítaè
nebo vybavení domácnosti, je u jen na
jeho uváení.
Dùleitou roli pøi vyøizování úvìru hraje

pro zájemce i délka schvalovacího øízení
nebo administrativní nároènost. I tady patøí
Expres pùjèka k horkým favoritùm. GE
Capital Bank umoòuje získat rozhodnutí o
poskytnutí pùjèky na poèkání. Peníze má
klient v ruce nejpozdìji do tøí dnù a pokud je
ji klientem banky, tak dokonce do druhého
dne.
XXPøi rozhodování, zda si vzít úvìr, hraje
nepochybnì rozhodující roli to, jak splátky
zatíí rodinný rozpoèet. Platí jednoduché
pravidlo. Èím delí doba splácení, tím
mení mìsíèní splátka, øekla vedoucí poboèky GE Capital Bank, která nabízí svou
Expres pùjèku se splatností 24, 30, 40, 50
a 60 mìsícù.
XXPokud si chcete pùjèit peníze, ale máte
obavu, e v prùbìhu splácení mùete pøijít
o práci, onemocnìt, nebo by se vám mohlo
stát jetì nìco horího, mùete tyto chmury
hodit za hlavu. GE Capital Bank nabízí
k Expres pùjèce pojitìní schopnosti splácet
úvìr. Klient je pojitìn pro pøípad ztráty
zamìstnání, nemoci, invalidity nebo úmrtí.
V pøípadì, e nastane pojistná událost,
zaène pojiovna hradit splátky za klienta,
v pøípadì úmrtí splatí zbylou èást jednorázovì. Vìtina lidí, kteøí si Expres pùjèku
vyøizují, si sjednává rovnì pojitìní.
Nìkolik desítek korun mìsíènì lidem zkrátka za tu jistotu stojí, potvrdila nám zájem
klientù vedoucí poboèky GE Capital Bank
/Komerèní inzerát/
v Moravském Krumlovì.

Kurzy nìmeckého jazyka

- zajitìní kompletních slueb:
zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- plastové bazény  septiky  jímky
- prodej na splátky i s 0% navýením
z LEXANU
N O V I N K A : Zastøeení
svìtlíky, støíky pøed vchody

Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 0502 (546)/ 451 297

XXOznamujeme vem klientùm Kapitolu, pojiovací a finanèní poradenství
a.s., e jsme pro nì v uplynulém mìsíci otevøeli oficiální zastoupení
v Moravském Krumlovì, které má podpoøit oboustrannou vzájemnou spolupráci. Vae pøípadné problémy, dotazy nebo konzultace, je pøipraven s Vámi
po vzájemné dohodì øeit ná spolupracovník. Od pondìlí do pátku mezi 8.30
- 16.30 hodin, nebo i mimo tuto dobu, dle Vaich èasových moností.
XXDále Vám toto pracovitì mùe nabídnout vekerý sortiment zajiovacích
programù pro celou rodinu, vèetnì stavebních spoøení a pomoci Vám tak
vyøeit Vaí finanèní situaci.
XXKanceláø tohoto zastoupení naleznete na námìstí T.G.Masaryka 28, v zadní
èásti budovy Jednoty, v I. patøe, dveøe èíslo 16. Máte-li ji nyní jakýkoliv dotaz,
volejte telefon: 0621(515)/324640, (0)608/400768, nebo zalete fax na:
0621(515)/324774, èi e-mail: ca712122@tiscali.cz. Na Vae otázky je
pøipraven odpovìdìt Petr Polák.

Krajská hospodáøská komora
jiní Moravy
Výstavitì 1, areál BVV, 648 04 Brno

Okresní hospodáøská komora
Brno - venkov a mìsto Tinov

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.

pro zaèáteèníky
i mírnì pokroèilé
výuka v pøíjemném domácím
prostøedí v Moravském Krumlovì
tel.: (0)603/456 863

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.: (0)5/ 4324 2600, (0)603/ 421 691,
fax: (0)5/ 4324 2600. Uzávìrka pøihláek 20. záøí 2002.
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CANDÁTI NEPØEILI BENTONIT STÁLE ZÙSTÁVÁ ÈASOVANOU BOMBOU
XX/Ivanèice/ Pøípad ivanèického bentonitu je dalí notnì
horký problém, který spadne
do klína novému zastupitelstvu. Do jaké míry bude úplnì
nové, nebo víc staronové,
rozhodnou volièi døív, ne se
celá záleitost kamkoliv
pohne z mrtvého bodu. Je
dosud pokøivenou polopøímkou, která má jistý
jenom svùj zaèátek a tolik
oèekávaný konec se vlní
v mlhách nekoneèna.
XXJistá je pouze minulost,
která zaèínala pøed jedenácti
lety, tak dlouho u otravuje
svou otevøenou neøeitelností

a mnozí by na místì tìby
vidìli radìji mnohem romantiètìjí obrázek upravené krajiny, ne mlhavý obraz nìkolikamilionového rance.
XXPro zestruènìní pøehledu
je dobré pøipomenout, e jsou
parcely nad tímto èertovým
pokladem obecní. O pronájmu rozhoduje obecní rada,
v tomto pøípadì postoupila
svou pravomoc zastupitelstvu, uvádí místostarosta
Zdenìk Mucha, mìsto chtìlo
tìební práva získat pro sebe,
ale jednoznaènì nepochodilo.
Firma Bentex moravia, která
se dostala k tìebním právùm,

je v poøadí ji tøetí, má zájem
tìit, má vechna povolení,
ale nemá od mìsta povolen
vstup na pozemek. Toho se
domáhají soudní cestou.
K nìmu se objevila iniciativa
uspoøádat k dalí tìbì referendum obèanù a jeho osud
zatím stále èeká na koneèný
verdikt Ústavního soudu.
XXTím vechno znovu
zùstalo na mrtvém bodì a
plyne èas. Bentonit dál
zùstává vyhrazeným nerostem, tedy je chápán jako
státní bohatství, i kdyby se
s ním díra zahrnula a zrekultivovala, nikdo toto loisko

nevykrtne ze seznamù zajímavých nalezi. (Byla by to
alespoò dílèí jistota, e u
bude klid.) Stává se dál jen
èasovanou bombou, ne ji
siloèáry vlivù znovu aktivují
k tìbì. Snad by bylo lepí
loisko rychle odstranit a pokusit se z nìj získat pøíliv
penìz do mìstské pokladny,
daly by se za nì napøíklad
kompletnì upravit dvì a tøi
ulice. Zatím se zdá nejvìtí a
finanènì nevyèíslitelnou kodou dlouhodobost otevøené
rány a s ní propletených problémù, které jetì otravují
i mezilidské vztahy.
/pj/

UTAJENÁ ANKETA? STATISTIKY VARUJÍ

Atrakcí pro dìti i dospìlé se stal minulou sobotu 7. záøí výlov
dolního rybníku Vrabèího hájku v Moravském Krumlovì.
Rybáøi nejprve sníili hladinu vody a pak jim od rána v sítích
plouchali poøádnì macatí kapøi, cejni i dalí ryby. Celá osádka rybníka byla pak na bøehu poctivì ruènì pøetøídìná
a v plastových kádích putovala o patro vý do horního rybníka,
kde se zúèastní pøipravovaných rybáøských závodù. Výjimku
dostali pouze candáti, kteøí pøijdou na stùl bez ance na záchranu. Jejich mateøský rybník nezùstane dlouho prázdný.

VZNIKNE MIROSLAVSKÝ
NÁRODNÍ PARK ?

XX/Miroslav/ Ministerstvo ivotního prostøedí a mìsto Miroslav ji nìkolik let jedná o vyhláení území Miroslavských
kopcù národní pøírodní památkou. Vede je k tomu výskyt
vzácných a ohroených druhù fauny i flóry. U dva roky
mìsto spoleènì s referátem ivotního prostøedí okresního
úøadu pracuje na projektu vymýcení houevnatých akácií,
které se výraznì na celém zmiòovaném území vyskytují. Na
tuto dlouhodobou akci plánovanou a do roku 2010 zatím
padlo více jak 2,3 milionu korun.
XXMìsto Miroslav vidí v aktivitì Ministerstva P jeden
z budoucích pøínosù - rozíøení turistiky a s ní i spojené ekonomické výhody pro samotné mìsto. Jednání vak nejsou
jednoduchá. Miroslavtí radní v ádném pøípadì nechtìjí
omezit aktivity zdejího zemìdìlského drustva a statku
i ostatních majitelù pozemkù. Najít rovnováhu mezi ekologickými a ekonomickými zájmy vech stran se radní pokusí
na veøejném jednání, které se uskuteèní v úterý 1. øíjna
na miroslavské radnici. Na dotazy a pøipomínky se pokusí
zodpovìdìt nejen radní, ale i zainteresovaní odbornící Ministerstva ivotního prostøedí.
/mape/

XXV 15. èísle ZRCADLA
kritizují èlenové Komise
ivotního prostøedí Ivanèic
p. Hlávka a p. Valenta Ivanèický zpravodaj za to, e nezveøejnil výsledky ankety Co
vám vadí a co vás trápí na
ivotním prostøedí ve vaem
okolí. Vyslovují domnìnku,
zda redakce Zpravodaje neotiskla jednotlivé body ankety
úmyslnì se zámìrem nezveøejòovat materiály mající kritický pohled na souèasný stav
mìsta. Redakci IZ to pøekvapilo. Zvlátì ji proto, e
v prùbìhu posledních let
vyla ve Zpravodaji øada
èlánkù kritizujících nevary
ivotního prostøedí v Ivanèicích, které napsali nebo
sestavili pøímo èlenové redakce. Psali jsme dokonce i o nìkterých závaných problémech, které se bohuel v
anketì neobjevily. K závanému ekologickému problému mìsta - nìmèické strouze
a krásné slepencové skále
nad ní, které jsou zasypávány
popelem a odpadky - jsme
dokonce mìli vlastní anketu.
XXCenzura IZ ádná neexistuje (ani ze strany vedení
mìsta, jak nás p. Valenta
podezírá) a výsledky ankety
jsme v Ivanèickém zpravodaji
samozøejmì neutajili. V jeho
kvìtnovém èísle r. 2002 jsou
na 17. stranì zveøejnìna

v plném znìní vechna usnesení rady mìsta k této akci.
Mají nadpis Výsledky ankety
komise P a jsou uvedena
slovy: RM projednala souhrn
pøipomínek obèanù shromádìných komisí ivotního
prostøedí s tìmito závìry. Pak
následují jednotlivá vyjádøení
a body ankety jsou z nich naprosto zøejmé. Pokud vak
mìla být zpráva formulována
jinak a s obsáhlejím komentáøem, jak se domnívají èlenové komise, rádi ji v nové
podobì zveøejníme. Vzhledem k tomu, e lo o iniciativu celé komise, je tøeba její
tisková sdìlení pøedávat s písemným souhlasem pøedsedy
komise. Kadý pøíspìvek pøedsedy komise pro ivotní prostøedí vdy byl a bude vítán.
XXPokud se týká nezveøejnìní Otevøeného dopisu
mìstskému úøadu v Ivanèicích dovolujeme si pøipomenout, e dopis byl adresován
Komisi ivotního prostøedí
pøi mìstském úøadu v Ivanèicích a ta uvedené pøipomínky
v anketì zpracovala.
XXAbychom rozptýlili pøípadné pochyby o neochotì
kritizovat, mùeme se jednotlivými body ankety zabývat
podrobnìji v dalích èíslech
Ivanèického zpravodaje.
Vít Karas
odpovìdný pracovník IZ

KØÍOVKA PRO VOLNÝ ÈAS
Nápovìda:
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XX/Ivanèice/ Aèkoliv na
velké èásti èetinou mluvícího území voda pøebývá
a hanba, v Ivanèicích, svìte
div se, vodu v potoce dokonce hledají. Kam zmizela voda
z Møenkova potoka?
XXNìkteré prapùvodní útvary v krajinì ukáí celý svùj
smysl, a se znovu objeví
podmínky, za kterých vznikaly. Útvar potoka je podle
nedávného vysvìtlení pøedevím spádem pro deovou
vodu z okolních ploch. Jeho
soustavný pøítok nemá proto
velkou vydatnost a staèí
celkem malý zásah, aby byl
na èas pøeruen. Vodu pohltil
pøekop plynaøù, kteøí její

slabý pramínek v horní èásti
stáhli zkypøenou zeminou
jako nechtìnou drená podél
kabelù vedoucích napøíè.
Celá záleitost byla ji jednou øeena radnicí. Transgasnet mìl místo pøekopu pøedládit, aby zajistili prùtok
jetì døív, ne se zemina
zhutní. Tato záleitost byla
uvedená v zápise z pøedávání
stavby, ale není povaována
za
nìjakou
podstatnou
závadu. Náprava není v kompetenci radnice, ale správce
toku. Ten by mìl tuto vìc
uhánìt. Pøi vydatnìjím zásobení srákovou vodou by vak
mohly být problémy s potokem úplnì obrácené. /pj/

V tajence naleznete výrok od J. Donne: Láska ... (pokraèování v tajence).
Ch. zn.
kyslíku

Opeøenec

Písmeno
X

Stmelován

Ypsilon



Hornina

Evropská 3. díl
mìna
tajenky

zpìv. Muka

Spojka
Kód leta-

del Libérie

Léèivá
rostlina
(keø)

Biblická
postava
SPZ aut
Kromìøíe

Dívèí
jméno
Heyerdahlovo
plavidlo

Mír
Èeský
hudebník
Osamoceno

Iniciály
Janáèka
Jeskynì

Takhle
Hospodáø

Zobák
(angl.)
Brnkat

Øímsky
2505
Øada
(angl.)

Kana
MPZ aut
Nìmecka

Dutina
v horninì
Poskok
(angl.)

Kozoroec

Textilní
látka

Støevíc

Jako
(nìm.)

Lesní
zvíøe
Astat
MPZ aut
Thajska

2. díl
tajenky
Vzduch
(franc.)

Jinak
zvaný

Mnoné
èíslo
Pøíbuzní
(slov.)

1. díl
tajenky



Ukazov.
zájmeno
(slov.)

Náboen.
skupina
Iniciály

Zkratka
døívìjího
TV poøadu
Korý

oldáci

podílely nehody na vech
typech komunikací vèetnì
dálnice D1 a D2. V okrese
Znojmo hasièi vyjeli k 62
dopravním karambolùm.
XXPøi nehodách bylo od zaèátku roku 39 osob usmrceno a 641 lidí zranìno. Pøi
zásazích byl zranìn i jeden
z hasièù. Jednotky HZS
zachránily 69 osob.
XXPøi zásazích hasièské
sbory pouily kromì bìných
zásahových vozidel i tìkou
techniku, vèetnì výkonných
jeøábù.
/svot/

SUCHÝ POTOK NENÍ
VÁNOU ZÁVADOU

Pitím
omámený
Spisy

Plátek

Ozva

XXZa prvních sedm mìsícù
letoního roku na území Jihomoravského kraje zasahovaly
jednotky hasièských sborù
u 826 dopravních nehod.
Z tohoto poètu bylo 788 silnièních nehod, 22 silnièních
hromadných nehod, 7 nehod
eleznièních, 1 letecká a 2
nehody s úèastí rùzných
dopravních prostøedkù.
XXNejvíc zásahù hasièù si
vyádaly dopravní nehody
v okrese Brno - venkov (217
zásahù) a okrese Blansko (131
zásahù). Na tomto poètu se

Samoten
Mravní
základ
Angl.
pøedloka

Pobízet se

Ch. zn.
radia

Ten, co
zametá

Druh
karet

Obdìlávati pole

Kozácký
dùstojník

Klást
otázky
MPZ aut
Norska

Japonská
lovkynì
ústøic

Váení podnikatelé,
vyuijte monosti prezentace
vaí firmy formou vlastní
køiovky v ZRCADLE,
do které Vám umístíme
tajenku, dle vaeho pøání.
Pro blií informace volejte:
(0)608/ 25 25 41

Informaèní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní a sportovní programy
Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 20.9. od 8.00 do 16.00 hod. - Bìh Terryho Foxe. Start pøed hlavní
budovou Z - ulice Tøináctky. Délka trati cca 800 m, je mono absolvovat
jakýmkoliv zpùsobem (bìh, chùze, jízda na kole, kolobìce, vozíku,
apod.) Dobrovolné startovné bude vìnováno na výzkum rakoviny. Po
skonèení akce (od 16.00 do 20.00 hod.) bude pro dìti kolou povinné
pøipravena v kulturním domì DISKOTEÈKA. Vstupné dobrovolné,
obèerstvení zajitìno. Poøádají DDM Miroslav, Z Miroslav a mìsto
Miroslav.
 21.9. v 9.15 - Slavnostní otevøení Znojemské vinaøské stezky. Akce je
celodenním cyklistickým putováním po znojemském okrese. V kadé
navtívené obci je pøipravena prohlídka turistických zajímavostí. Trasa
jízdy: Miroslav - Hostìradice - Viòové - H. Dunajovice - eletice - Vítonice - Prosimìøice - Tìetice - Kuchaøovice - Suchohrdly - Dyje - Dobice
- Znojmo - Nový aldorf - Sedleovice. Pøedbìný program: 8.42 - pøíjezd
vlaku od Brna do Naimìøic. 9.15 - Sraz úèastníkù v Miroslavi pøed kulturním domem - pøivítání starostou mìsta. Prohlídka expozice ak. sochaøe
Pavla Krbálka. Ochutnávka vín, burèáku z produkce Skupiny miroslavských vinaøù. Vystoupení dìtské kapely DDM, monost nákupu na trhu nám. Svobody. 11.30 - Viòové - obecní sklep. 13.30 - Horní Dunajovice
- obèerstvení, návtìva sklepù, prohlídka místních památek. Zámek - vodní
tvrz, farní kostel s naklonìnou vìí - odklon 1 m. 15.30 - Suchohrdly - obecní sklep. 16.30 - Znojmo - prohlídka historického centra mìsta. 18.10 Odjezd vlaku ze Znojma smìrem na Brno. Pojeïte udìlat nìco pro zdraví
a poznat krásy znojemského okresu.
 22.9. od 9.30 hod. - DRAKIÁDA. Ji 14. roèník akce se bude konat
na starém letiti (smìr Hostìradice) pro modely vlastní i koupené. Hodnotit se bude nejvyí let, nejoriginálnìjí výrobek, atd. Poøádá DDM
Miroslav a Aeroklub Miroslav.

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: (0)604/ 46 48 50, (0)605/ 73 79 24, (0)777/ 29 05 78.

Klub èeských turistù Ivanèice

 21.9. - I. roèník setkání u budované rozhledny Vl. Meníka na Hlínì.
Trasu si volí kadý sám tak, aby ve 13.00 hodin byl na místì. (Pøi prùchodu Hlínou od Mor. Bránic na konci obce vlevo za pruhem lesa.) K dispozici bude spec. razítko, pohlednice, výsuvná ploina a kult. program. Bude
uveøejnìn seznam dárcù pøíspìvkù nad 1.000 Kè. Neváhejte a pøijïte.
 28.9. - Jede Kudrna okolo Brna - 20 a 30 km, i více. Odjezd bus
z Ivanèic v 6.30 hod. Start a cíl je v Z na Vejrostovì ul. v Brnì - Bystrci.

DOLNÍ DUBÒANY POØÁDAJÍ VE DNECH 28. - 30. ZÁØÍ

VÁCLAVSKÉ HODY

v místním pohostinství. Hrají HORNOBOJANÉ.
zavádìní od 15.00 hodin, zábava od 20.00 hodin.
SRDEÈNÌ ZVOU STÁRCI

kolní klub a druina Oslavany

 Zájmové krouky KaD: Orioòáèek, Klub Sluníèko, Keramika hrou mladí a starí, ikula - mladí a starí, Volejbal - pro dìti od 6. tøídy,
Vybíjená, Divadelní klubáèek, Taneèní klub Orion, Country tance, Disco
tance, ití na sebe, Atletika, Cvièení rodièù s dìtmi, Aerobic pro eny,
Lezecký krouek, Sebeobrana. Dále v øíjnu budou navíc tyto krouky:
Jazyky, matematika, Keramika rodièe s dìtmi, Florbal. Do kroukù se
není tøeba nìkde hlásit. Pøijïte na schùzku, kde dostanete pøihláku. Informace ve KaD Oslavany na tel.: 0502(546)/423 520.
 19.9. ve 14.00 hod. - Stopovaná. Pøijïte nalézt tajnou zprávu, která se
nám ztratila. Sraz u KaD.
 26.9. ve 14.00 hod. - Jízda na kole v ikovnosti. Nachystali jsme pro
Vás pøekákovou dráhu. Pøijïte nám ukázat co umíte. Helma nutná! (Kdo
nemá, tomu pùjèíme). Sraz u KaD.
 28.9. - Den otevøených dveøí. Monost pøihláení se do vech zájmových kroukù, prohlídka budovy, ukázky z èinností.

TJ SOKOL PADOCHOV poøádá v Sokolovnì
výstavu obrazù padochovského rodáka

RICHARDA JANDERKY

spojenou s pøednákou RNDr. Rejla o historii
oslavanského okolí a padochovského pískovce
Sobota 28. záøí
Nedìle 29. záøí

od 10 do 18 hodin - výstava obrazù
od 16 hodin - pøednáka RNDr. Rejla
od 10 do 17 hodin - výstava obrazù

Vstupné: 10 Kè. Vechny obèany zve výbor TJ.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 30.9.-4.10. - Kamínek tìstí. Akce pro Z na podporu volnoèasových
aktivit v zatopených oblastech.
 30.9.-31.10. - Sbìr katanù aneb pomáháme prasátkùm. Vyhrává ten,
kdo pøinese nejvìtí mnoství katanù. Katany vybíráme od 9.00 do 17.00
hodin v DDM. Vyhodnocení probìhne 1.11. ve 14.00 hodin v DDM.
Fotbalový oddíl TJ Moravský Krumlov provádí nábor
do ákovských mustev. Roèníky 92 a 88. Tréninky
mustev jsou kadé úterý a ètvrtek v 15.45 hodin.
Informace u p. Brabce nebo na tel. èísle: (0)602/506 886.

Program kin

16. - 29. záøí

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 27.-28.9. - Svatováclavské trhy. Tradièní trhy, prodej burèáku, hudební
program na Palackého námìstí v Ivanèicích. Pátek 27.9.: 14.00 - Miks
Ma - GJB Ivanèice, 16.00 - Fantazie - pop. skupina, 18.00 - Ivanèický
dixieland. Sobota 28.9.: 10.00 - Bobrava - dechová hudba.
 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.
Pøipravujeme:  10.10. - Ivo Jahelka - Pojízdná soudírna, kino Réna
 26.10. - Vídeò - muzea, poznávací zájezd  4.11. - Marie Rottrová
a skupina Neøe, kino Réna.

TJ SOKOL Moravský Krumlov oznamuje:
CVIÈENÍ PRO ENY:
pondìlí od 19.00 hod. - P-CLASS, cvièí Yvona
støeda od 19.30 hod. - AEROBIC, cvièí Hanka
ètvrtek od 19.00 hod. - STEP AEROBIC, cvièí Yvona
CVIÈENÍ PRO MLADÍ ÁKY:
pondìlí od 15.30 hod. - zaèíná se od øíjna
CVIÈENÍ PRO RODIÈE S DÌTMI:
pozor zmìna - pondìlí od 16.30 do 17.30 hod.

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.
 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 zpìvaèky a kytaristky Evy Henychové.
Zámek - Slovanská epopej. Vstupné: 40 a 60 Kè.
Pøipravujeme:  9.10. v 19.00 hod. - Na správné adrese. Komedie
v podání divadelní spoleènosti HÁTA. Hrají: Lucie Zedníèková, Ivana
Andrlová, Olga elenská, Martin Zounar, Vladimír Èech, Zbyek Pantùèek. Kinosál Moravský Krumlov.

TRADIÈNÍ HODY V DOBELICÍCH

sobota 21. záøí od 20.00 hodin - TRIO SIRIUS
(pro vechny generace)

KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
18.9.

ve 20.00 hod.
TECE ZAMILOVÁN
Love story USA, èeské titulky

22.9.

ve 20.00 hod.
BLADE 2
Horor USA, èeské titulky

25.9.

ve 20.00 hod.
ROK ÏÁBLA
Hudební film ÈR

29.9.

ve 20.00 hod.
JMENUJI SE SAM
Film USA, èeskétitulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
18.9.

ve 20.00 hod.
NA KØÍDLECH VÁKY
Horor USA, v èeském znìní

21.9.
22.9.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
Z PEKLA
Histor. thriller USA, èeské titulky

25.9.

ve 20.00 hod.
PEKELNÁ ENSKÁ
Komedie USA a Kanady, èeské titulky

28.9.
29.9.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
ÚKRYT
Thriller USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY

tel.: 546 423 018
21.9.
v 19.00 hod.
PEKELNÁ ENSKÁ
Komedie USA, èeské titulky
22.9.

v 19.00 hod.
TÌCE ZAMILOVÁN
Komedie USA, èeské titulky

28.9.

v 19.00 hod.
40 DNÙ a 40 NOCÍ
Film USA, èeské titulky

29.9.

v 19.00 hod.
BULIT
Parodie USA, èeské titulky

nedìle 22. záøí od 15.00 hodin - TRBOUANKA
Srdeènì zve Dobelská chasa

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 21.9. - Slavnostní otevøení cyklotrasy Oslavany - Dukovany. Start ve
13.00 hodin z oslavanského zámku. Od 10.00 hodin vystoupení country
kapely DETO.
 28.9. ve 20.00 hod. - RELAX - rocková zábava. Dìlnický dùm Oslavany. Vstupné: 50 Kè.

EVA HENYCHOVÁ

recitály zpìvaèky, kytaristky, skladatelky a textaøky

nedìle 29. záøí v 17.30 hodin
Moutnice u Brna - kostel sv. Jiøí
pondìlí 30. záøí v 19.00 hodin
Moravský Krumlov - zámek, Rytíøský sál
http://www.evahenychova.cz

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

V ZÁØÍ ZAHÁJÍ ÈINNOST TYTO KLUBY:
 Klub Pokolák. Dìti si zde mohou zahrát hry na poèítaèi, ipky, spoleèenské hry, napsat úkoly nebo jenom posedìt s kamarády. Tìit se mùete
na nové akce v tomto klubu, které zaènou od øíjna.
 Od 10.9. 2002 zaèíná opìt cvièení TAE BO. Bude se konat kadé úterý
v sále DDM od 18.00 - 19.00 hod. Vede profi trenérka Dana Rousová.
Poplatek 20 Kè za hodinu.
 Klub Kostièky. Maminky! Opìt je tu pro vás a vae malé ratolesti.
Schùzky budou kadou støedu od 9.30 - 10.30 na DDM. Vede Hanka
tìpánová a zápisné èiní 150 Kè na pololetí.
 Keramika pro dospìlé. 24.9. 2002 bude od 16.00 - 19.00 hodin. Pøijít
mohou zaèáteèníci i ti pokroèilí do keramické dílny na DDM.. S sebou si
pøineste pracovní obleèení, hadøík a spoustu dobrých nápadù. Zápisné èiní
450 Kè na pololetí.
DDM Moravský Krumlov pomáhá DDM v Èeském Krumlovì

V sobotu 28. záøí se bude na DDM konat

TANEÈNÍ MARATON

Zveme vechny taneèní nadence, kteøí si vìøí. Soutìí se
v kategoriích dívky, kluci, dvojice. Vítìzové získají víkendový
zájezd do Èeského Krumlova. Zaèátek je v 9.00 hodin
a ukonèení akce je naplánováno na 14.00 hodin.
Vstupné 40 Kè. Výtìek z akce bude vìnován povodnìmi znièenému Domu dìtí a mládee v Èeském Krumlovì.

DDM Moravský Krumlov vyhlauje výtvarnou a literární soutì pro dìti
z M, Z a S s tématem Co mi chybí v naem mìstì. Uzávìrka soutìe
bude 31. øíjna 2002. Práce vyhodnotíme, nejlepí v kadé kategorii
odmìníme a výsledky pøedáme novým zastupitelùm mìsta.

5

Zmìna programù vyhrazena

Správce konkurzní podstaty vyhlauje
veøejné výbìrové øízení
na prodej nemovitostí zapsaných na LV è. 599,
okres Znojmo, obec Bohutice,
bývalý penzion ADRIA
Podmínky prodeje: Nejvyí nabídce, platba nejpozdìji pøi podpisu smlouvy. Písemné nabídky
nutno doruèit do 30. listopadu 2002 na adresu SKP
v zalepené obálce s vyznaèeným textem:
výbìrové øízení 40 K 93/2001
Správce si vyhrazuje kdykoliv zmìnit podmínky prodeje, odmítnout vechny dolé nabídky bez udání
dùvodu, nevybrat ádného zájemce, èi prodej
zruit. Blií informace poskytne správce
konkurzní podstaty JUDr. EVA ONDRÁÈKOVÁ,
advokát, Mendlovo nám. 17, 60300 Brno, tel./fax:
05/43246787, email: eva ondrackova@quick.cz.

Hotel EPOPEJ
v Moravském Krumlovì

pøijme:
KUCHAØKY - KUCHAØE,
SERVÍRKY, ÈÍNÍKY,
RECEPÈNÍ
Poadavky:
 USO
 cizí jazyk a praxe výhodou
tel.: 0624 (515)/ 267 207
nebo (0)602/ 436 415
e-mail: bode@volny.cz
Struèný ivotopis zasílejte na adresu:
GOLD BODE s.r.o.,
Dukelských bojovníkù 135, 671 81 Znojmo
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Na brnìnském okruhu zvítìzil Biaggi, Rossi nedokonèil
XXVe dnech 23.- 25. srpna se
na Masarykovì okruhu v Brnì
uskuteènil desátý závod
mistrovství svìta silnièních
motocyklù
GAULOISES
GRAND PRIX Èeské republiky. Závodù se zúèastnilo
také pìt domácích jezdcù.
XXV nedìli se jako první
na start seøadili jezdci tøídy
do 125 ccm. Nejlepí pozici
na startovním rotu zaujal
Alex De Angelis ze San
Marina, za ním z tréningu
skonèili Sanna, Pedrosa a
Poggiali. Z naich byl Luká
Peek 25., Matìj Smr 34.
a Igor Kaláb 36.. Nestartoval
pravidelný úèastník MS
Jakub Smr, který po operaci
kolena není jetì zdráv.
XXNejlépe odstartoval De
Angelis, ale do cíle prvního
kola u vedl jezdecké pole
panìl Pedrosa. Velký obdiv
si vyslouil teprve patnáctiletý panìl Hector Barbera,
který jednu chvíli vedl celé
pole jezdcù. Cílem jako vítìz
vak projel Ital Cecchinello,
druhý skonèil Pedrosa a tøetí
Francouz Vincent. Ná Kaláb
dojel na 28. místì a Smr
tøicátý. Peek, který si z naich vedl v závodì nejlépe,
nedokonèil, kdy havaroval
ze 24. pozice pìt kol pøed
cílem závodu.
XXVe tøídì do 250 ccm
tréninkùm vévodil panìl
Fonsi Nieto na aprilii pøed

Melandrim, Portem a Locatellim. Z naich jezdcù si
v této kubatuøe odbýval premiéru Jaroslav Hule, který
døíve startoval v nií tøídì.
Druhým naím jezdcem byl
Radim Rous z klubu RA-

Foto: Kvìtoslav Adam

V prùbìhu závodu se do vedení
probojoval Roberto Rolfo na
hondì, ale za nedlouho z druhé pozice havaroval. Do vedení se dostal Marco Melandri
a vítìznì projel cílem pøed
Sebastianem Portem a Toni

Max Biaggi pøemýlí, jak porazit Rossiho.

CING TEAM ZNOJMO,
který bohuel do hlavního
závodu z technických dùvodù
nenastoupil.
XXPo startu se na pici usadil
Nieto pøed Portem, Melandrim, Rolfem a Eliasem.

Eliasem. Nietova jezdecká
chyba pøi nájezdu na stadion
ho stála nìkolik míst a po
tìkém boji ho od stupòù
vítìzù dìlila desetina sekundy. Melandri zvítìzil v této
sezonì po esté v øadì. Jaros-

lav Hule odstoupil z 20. místa kvùli porue motocyklu.
XXV letos novì vypsané tøídì
MOTO GP vyhrál trénink Ital
Biaggi na yamaze, který jako
první v historii Masarykova
okruhu zajel na motocyklu
èas pod dvì minuty. Druhý
skonèil Japonec Kato a tøetí
nejvìtí favorit závodu
Valentino Rossi. Vichni tøi
startovali na strojích se ètyøtaktním motorem.
XXStart nejlépe zvládl Biaggi pøed Rossim a Katoem.
V prùbìhu závodu jezdil Rossi
v tìsném závìsu za Biaggim.
V poslední tøetinì závodu,
kdy se Rossi chystal zaútoèit
na první pozici, dolo na jeho
stroji k defektu zadní pneumatiky. Dojel do boxù, kde si
nechal zadní kolo vymìnit
a pokraèoval v závodì na
posledním místì. Dvì kola
pøed cílem odstoupil ze závodu definitivnì. Pro vítìzství
si tak bez problémù dojel
Biaggi pøed Katoem a Ukawou. Biaggi vybojoval premiérové vítìzství pro yamahu
v této tøídì. Dalí vítìzství
pøinesl tento jezdec obci
Doudleby v okrese Èeské
Budìjovice, nebo vichni
jezdci uspoøádali sbírku pro
postiené povodnìmi a losovali, který z nich za jakou
obec bude startovat v nedìlním závodì. Na Biaggiho pøipadly Doudledby. Ctibor Adam

Ivanèický idovský høbitov - probuzená historie
XXSnad jenom starí rodáci
si vzpomenou, e pøímo
v Ivanèicích v areálu souèasného Retexu se v dobì II.
svìtové války nacházel
idovský internaèní tábor.
XXTento tábor vznikl v dubnu
1938, kdy z Nìmci okupovaných území utíkali idé
k pøíbuzným do vnitrozemí.

tedy zaloil ji výe zmínìný
tábor, ve kterém bylo na
poèátku ubytováno 58 fyzicky i duevnì zbìdovaných
lidí. Koncem roku 1938 bylo
v táboøe ji 300 uprchlíkù,
o mìsíc pozdìji témìø 500.
Po obsazení zbytku Èeskoslovenska v bøeznu 1939
pøevzali správu tábora Nìmci

Foto autor: idovský høbitov v Ivanèicích

idé prchající z Rakouska,
ale i nai idovtí spoluobèané z Jihomoravských
mìst byli èeskými èetníky
zahánìni zpìt do Reichu,
odkud utekli. Protoe tito lidé
zpìt k Hitlerovi nechtìli,
zùstávali mezi hranicemi
Èeskoslovenské republiky a
Velkonìmecké øíe na území
nikoho. Nocovali i s malými
dìtmi a starými rodièi pod
irým nebem nebo ve stozích
slámy. Poslední pøedstavený
idovské náboenské obce
v Ivanèicích Moøic Goldmann
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a zmìnili jej na tábor internaèní s velice pøísným a tvrdým reimem. Tímto táborem prolo 692 osob, z nich
mnozí v dùsledku patných
ivotních podmínek také
zemøeli. Celkem edesát obìtí
tábora bylo pochováno na
ivanèickém idovském høbitovì. Památku zemøelých pøipomínalo edesát vztyèených
kamenù se jmény obìtí a hebrejskou symbolikou.
XXV prùbìhu následujících
desetiletí vak nebyl nikdo,
kdo by se o údrbu tìchto

kamenù, celého høbitova,
jako i dalích idovských
památek staral. V nìmeckých
koncentraèních táborech bylo
vyvradìno bezmála 6 milionù idù, mezi nimi i idé
z Ivanèic. Ivanèická idovská
obec, která pøeèkala staletí,
pøestala po válce existovat.
idovský høbitov postupnì
chátral, zarùstal plevelem
a stal se terèem nejrùznìjích
vandalù. Za obì tomuto
øádìní padlo i výe uvedených edesát náhrobních
kamenù, které byly povaleny,
ponièeny, rozlámány a rùznì
poházeny. Vechny postupnì
pøikryla vrstva listí, zeminy,
plevele a eï zapomnìní.
XXNatìstí díky nìkolika
místním nadencùm (panu
irokému, paní Dvoøáèkové,
paní Jelínkové) ve spolupráci
s idovskou obcí v Brnì se
zaèíná idovský høbitov probouzet a mlèenlivé kameny
vydávat svá svìdectví. Na
obnovì høbitova se podílí
také studenti ivanèických
støedních kol (gymnázia a
SOU mechanizaèní). Tito
studenti pod vedením uèitele
Mojmíra Kráèmara vykonali
obrovský kus práce pøi
odkrývání, údrbì, opravování a usazování ponièených
kamenných náhrobkù. O jejich práci výmluvnì svìdèí
souèasný stav høbitova a já
bych chtìl i touto formou za
sebe i za dalí vanèáky vem
výe uvedeným podìkovat.

To, co se odehrává na
idovském høbitovì, je o to
cennìjí, e vekerá èinnost
byla provádìna ve volném
èase, bez jakékoli finanèní
èi jiné materiální odmìny,
dobrovolnì a se zájmem.
XXAno, zní to neuvìøitelnì,
v souèasné dobì, kdy se ve
pomìøuje pøedevím penìzi,
byla jedinou odmìnou monost seznámit se pøímo
a hmatatelnì s historií
prostøednictvím mrtvých
kamenù s jejich skrytou
hebrejskou symbolikou. Pøitom je tøeba zdùraznit, e studenti, kteøí na idovském
høbitovì pracovali, pocházejí
i ze vzdálených moravských
obcí (Velká Bíte, Bystøice
nad Perntejnem, Velké Meziøíèí). Tato skuteènost je
sympatická a pro nae mladé
rodáky by mìla být výzvou
k zamylení, co mùeme my
udìlat pro své mìsto, aby
bylo krásnìjí a pøitalivìjí
pro nás i pro cizí návtìvníky.
XXidovský høbitov je pøedevím dokladem toho, e kdy
je chu a zájem nìco dokázat,
tak lze udìlat opravdu hodnì
i s minimem finanèních
prostøedkù. Pokud èlovìk
hledá cesty a monosti, jak
nìco uskuteènit, svého cíle
dosáhne a potíe pøekoná.
XXPokud vak se nìkdo
pouze schovává za problémy
a hledá výmluvy proè nìco
nejde, neudìlá se nic.
Ing. Pavel Valenta

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: 515 322 388, fax: 515 322 722
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

Komerèní inzerce

 Ronìní selat v pøíjemném sklípku v Biskoupkách u Oslavan.
Poøádáme rodinné oslavy, kolní
srazy, prezentace firem, kolení.
Velký sál 300, sklípek 55 osob.
Pouze pro uzavøenou spoleènost.
Vladimír Husák (0)606 892 975.
 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.: (0)724/ 14 75 57.
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
(0)547 352 287.

Koupím

 Sbìratel koupí ve týkající se
starých motocyklù do r.v. 1945,
napø. jakékoliv náhr. díly, platné
doklady (OTP, TP), starou literaturu, plechovky od oleje, reklam.
smalt. cedule, aj. Moná i výmìna za jiný sbìrat. materiál. Dìkuji za nabídky. Tel.: (0)723/013578.
 krmnou øepu. Vavøík Josef,
H. Kounice 59. Tel.: (0)606/
575472, 0621(515)/339551.

Prodám

 RD 4+1 + jídelna v øadové
zástavbì v Mor. Krumlovì. Po
celkové renovaci obytných prostor a sociál. zaøízení. Gará,
zahrada, skleník. Cena: 1,7 mil.
Kè. Tel.: (0)603/ 254385.
 RD 2+1 v Petrovicích po celkové rekonstrukci. Koupelna +
WC, el., vlastní studna, plyn na
fasádì, pozemek 230 m2. Cena
500 tis. Kè. Tel.: (0)603/232352.
 koda 120 s 5. stup. pøevod.,
na náhr. díly, ve v celku, auto
po havárii, cena dohodou. Tel.:
0502(546)/437149 po 19. hod.
 koda Favorit r.v. 89, STK
6/03, 1. majitel. Zachovalý stav,
nové èepy, lemy a brzdy. Cena
37 tis. Kè. Tel.: (0)723/428420.
 VAZ 2105, pohon LPG, STK
12/03, závìs, rádio, potahy.
Sluný stav. Tel.: (0)604/403045.
 Suzuki GSX 600F, r.v. 90,
najeto 40 tis. km, udrovaná.
Nové náplnì a filtr, ladìný
výfuk. Cena: 65 tis. Kè. Tel.:
(0)732/740120.
 kultivátor MS16 s pøísluen.,
cena dohodou. Tel.: 0502(546)/
437149 po 19. hod.
 zahradní náøaïový systém
Fortschritt (obdoba TERA)
s dvoukolovým vlekem a pøísl.
(ací lita, brány, hrobkovaè,
pluh, pleèka, vyorávaè). Cena
dohodou. Tel. 0621(515)/323102.
 cirkulárku s podavaèem, seèkovici, dvoukolový vozík na velkých kolech. Tel.: (0)728/921466.
 maringotku, pojízdnou, vhodnou na stavbu, chatu, vèelín.
Rozmìr 7x2,5 m, cena dohodou.
Tel.: (0)732/382813.
 105 ks cihelných blokù Supertherm 44 P+D za 4000 Kè.
K. Hladík, Petrovice 99. Tel.:
(0)723/804740.
 selský vyøez. stùl, rohovou
lavici a 4 idle - masiv, modøín.
Otoman zachovalý - 150 Kè.

Pozink. koryto, 100 cm - 200 Kè.
Radiátor el. olejový na koleèkách, 16 eber - 500 Kè. Kamna
na tuhá paliva, atyp - 600 Kè.
Daruji zavaø. sklenice Omnia 0,7l
i jiné. Tel.: 0502(546)/452089.
 vymìním velkou praèku AEG
Lavante za malou (pro jednu
osobu) pøípadnì prodám za 3000
Kè. Tel.: (0)737/407461, nebo
(0)5/47383954 - záznamník.
 zánovní klávesy KORK X5D.
Tel.: (0)604/580871.
 PC pentium II 450 cel., 128
(192) MB RAM, 20 GB disk,
GK 8MBi, zvuk, vypalovaèka
TEAC 40x8x8, Flopy 1.44,
klávesnice, my, sí.10/100, SW
Win98SE, Office 2000, Cena
12.800,- Kè Monitor. EIZO 17".
Cena 2.800 Kè. Tisk. Canon
BJC 250 Cena 1800 Kè. Dohoda
moná Tel.: (0)777/ 878660.
 Ulticar - magnetoterapie.
Známé a klinicky testované jsou
úèinky u onemocnìní: artróza,
revmatismus, atd.. K pouití
doma i v automobilu (220V/
12V). Cena 11000 Kè (sleva
4000 Kè). Dále leser softlight
pro domácí léèbu. Cena 2500
Kè, spìchá. Tel.: 0621(515)/
323326, støeda 18-18.15 hod.
 el. odhánìè krtkù a hryzcù 350 Kè. Svìtlo bílé 2x18, délka
68 cm - 260 Kè. TV anténa ÈT2
- 45 a 47 kanál, 20 prvkù + pøedzesil., cena dohodou. Velký TV cena dohodou. Tel.: 0621(515)/
323326, støeda 18-18.15 hod.
 hliník. odavòovací hrnec,
cca 6 l, cena: 50 Kè. Tel.: 0502
(546)/451656.
 zavaøovací sklenice omnia,
keèupové a pøesnídávkové, cena
0,50 - 2 Kè. Vyívací bavlnky,
4 Kè/ pøadénko, 8 Kè/ klubíèko.
Tel.: (0)737/407461.
 thuje na výsadbu ivých plotù
100-130 cm, cena 130 Kè/ks.
Tel.: 568/888283.
 brambory na uskladnìní, cena
5 Kè/kg. Tel.: 0621(515)/321160.
 tìòata bernardýnù a bíglù
bez PP po rodièích s PP, velice
pìkná, oèkovaná a odèervená.
Tel.: (0)728/842674.
 Jsme ètyøi èerná koátka a ukáme vám na vrátka. Kdo si nás
vezme? Tel.: (0)607/112608.

Rùzné

 Speologická skupina AGGA
Ivanèice hledá nadené zájemce
o pøírodu, geologii a jeskynì.
Jedná se o dobrovolnou neplacenou èinnost ve svém volném
èase (so a ne). Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 0502(546)/
452268, p. Bene.

Podìkování

 Zastupitelé mìsta Moravský Krumlov vyslovují podìkování hasièské jednotce VHJ
Moravský Krumlov za obìtavou pomoc pøi srpnových
dramatických povodòových
událostech. Tato jednotka se
jako jediná z Jihomoravského kraje zúèastnila záchranných a likvidaèních
prací v Èechách. Po nìkolik
dní byla nasazena v Praze.
XXV pøítím èísle Zrcadla vám
pøineseme blií informace.
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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

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
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