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MINISTRA SI PØIPRAVILI BURÈÁK A KOLO
NEBOJTE SE OBLUDÁRIA, NA
XX/Miroslav/ Jediný sluneèný
mezi ostrým podzimním
PØÍERNÉ JE TO VENKU ! den
poèasím si vybrali miroslavtí

XXMìl dìdeèek kolotoè, seral mu ho èervotoè ...
Patrnì zásluhou døevokazného hmyzu u nás kolotoèe
snad úplnì a nadobro vymizely. Jak to bylo dál s dìdeèkem a èervotoèem mohou dopovìdìt tøeba dnení
prababièky, byla to nejneslunìjí rýmovaèka jejich
mládí a jistì si ji právì proto dobøe pamatují dodnes.
XXPokrok dìlá divy, a tak si v èase podzimních
venkovských hodù a zábav mùeme vimnout, jak
souèasné kolotoèe dokáí zatoèit aludkem a hlavou
i tìm, co si na nì nikdy nenasedli. Staèí se k nim pøiblíit a na nìjaké svezení rychle pøejde chu. Místo
radosti vyzaøují zlo, agresivitu a disharmonii. Pøi
vìtím soustøedìní na jednom místì mohou být a
nesnesitelné. Na lidi nevolají, ale útoèí.
XXJistì skvìlé kombajny na zábavu expandují z reproduktorù znièující rachot. Je to jako dunící sopka,
která rytmicky chrlí elezný rot! Ani hluchý kanonýr
se nemùe zbavit pocitù zoufalství a tísnì, kdy se
rozhlédne kolem. Jsou na nich bestiální obrazy.
Nemyslím výjevy rádoby kosmických pøíer, vylíhlých v mikrokosmu nemocného èlovìèího mozku.
Vdy vesmír sám je harmonickým stvoøením, je
prvotním zdrojem naich estetických kritérií, tedy
nezná ádné ohavnosti, nic takového ze své podstaty
ani produkovat nemùe.
XXílenìjí je pohled na lidské obludy! enské
polonahé atrapy s vykuchanou duí (i mozkem) mají
silikonové návnady a zadky pøihalené do roztrhaných
ubrouskù. Vedle nich tupé muské tváøe. Postavy
umìlých nafouknutých samcù. To vechno vymydlené do fosforových odstínù, proloené blikátky,
kníkátky, kvílidly a kòouradly syntetických zvukù.
Jetì èlovìka devatenáctého století, zvyklého úpìt
v manufaktuøe, by nae souèasná podoba zábavy
dokázala spolehlivì zabít zevnitø. Dají se k nìèemu
takovému vùbec vodit dìti?
XXPozitivní promìnu prodìlala za poslední století
jízda hrùzy straidelným hradem. Haraení slizkých
kostlivcù a jukání po tmì mohou být nìnou a docela
milou úlevou, únikem v samém støedu pekla. Jenom
nevím, jestli se tam dodnes platí za dìs a hrùzu pøi
vjídìní dovnitø, nebo u spravedlivì opaènì, kdy
pobaveného návtìvníka vyváejí ven ???
XXMoná u nìkde ve vysnìné budoucnosti znovu
svítá na lepí èasy, vidìl jsem jeden takový kolotoè
v paøíské ètvrti tøetího tisíciletí, ve mìstì budoucnosti La de Fann, byl to jen døevìný vyøezávaný
kýè záøící vemi esti barvami. Bìeli jsme k nìmu
a vìøte mi, dal se i pohladit.
Petr Jurák

v sobotu 21. záøí, aby slavnostnì otevøeli novou znaèenou
cyklotrasu. Spojuje region jako
Vinaøská cyklostezka od Miroslavi pøes Viòové a Horní
Dunajovice do Nového aldorfa. Koncová stanice má své
historické jméno odvozené od
významu zpívající ves a jistì
tak s vínem a vinnými sklípky
souvisí u od nepamìti.
XXV symbolice zahájení
dominovalo víno, vinaøi a
burèák, k tomu slavnostní
napeèené koláèky. Dìti je
roznáely v dobových kostýmech pøed místním kulturním
domem ji od rána. Velká
skupina cyklistù pøijela z Brna
vlakem, nìkteøí se dopravili na
start po vlastní ose. Slavnost
mìla pøímo hvìzdné obsazení
pièkami politické scény, za
resort ivotního prostøedí se jí
zúèastnil ministr Libor Ambrozek, s ním znojemský senátor Milan paèek a poslanec
parlamentu Ladislav Skopal.
Dívka v kroji pøinesla nùky

Foto: archív DDM Miroslav

k bránì ozdobené vinnou révou,
symbolickou pásku pøestøihl
ministr Ambozek, který jel na
zapùjèeném kole také v èele
asi padesátièlenného pelotonu
a do zastávky ve Viòovém.
Odtud se odebral za svým
dalím programem na hrnèíøský festival do Kuntátu. Jak
ve svém zahajovacím projevu
uvedl, povauje tento projekt

za velmi zdaøilý, byl ji u zahájení nìkolika vinaøských stezek, ale tato se mùe stát jednou z nejnavtìvovanìjích.
Vede krásnou pøírodou kolem
vinohradù a nabízí monost
navtívit kulturní pamìtihodnosti i øadu vinných sklípkù.
Vedení miroslavské radnice
doufá, e se jim podaøí pøivést
turistiku do mìsta a jeho okolí.

Bìhem posledních let zavedli
tradici øady originálních akcí,
kterými pøitahují pozornost
návtìvníkù ze irokého okolí.
Vìøí, e se jim tak podaøí podpoøit drobné podnikání, sluby,
a v dùsledku i zamìstnanost
v místì a regionu. Vinaøská
stezka je pak dalím propojením mìsta do turistických
programù.
/pj/

V. ELEZNÝ: JSEM ZVYKLÝ SI VE ODPRACOVAT
XXProè jste se rozhodl kandidovat do Senátu ve znojemském obvodì tedy i tady
na Moravskokrumlovsku?
XXAsi pøed rokem jsem dostal takovou nabídku od pøedstavitelù hnutí Nezávislí ve
Znojmì. Øíkali mi, e hledají
nìkoho, kdo by byl na jedné
stranì schopen pro Znojemsko v Senátu skuteènì nìco
udìlat, na druhé stranì kdo
by pomohl pozitivnì rozhýbat místní trochu stojaté
vody. Uvìdomoval jsem si
vechna rizika faktu, e budu
obviòován, e nejsem odsud.
Na druhé stranì jsem tu na
rozdíl od jiných investoval
svoje peníze do vinaøství
v Podyjí - pøes 130 milionù
korun - a jsem proto s rozvojem regionu spojen mnohem

silnìji ne mnozí místní, kteøí
naopak èasto chtìjí získat jen
lukrativní práci v Praze.
XXCo ale mùe senátor pøi
souèasném významu druhé
parlamentní komory pro
ná region udìlat?
XXRozumím vaí otázce.
Souèasné pravomoce senátu
jsou omezené. Na druhé
stranì je to místo, kde lze
veøejnì pojmenovat problémy, co mùe nastartovat tlak
na jejich øeení. V naich
zákonodárných sborech je
velmi hlasitì slyet zástupce
severní Moravy, Ústecka
nebo jiních Èech. O znojemských se to bohuel øíci nedá.
Lidé èasto ani nevìdí, e
nìjakého senátora mají. Já
mohu slíbit, e mùj hlas bude
urèitì slyet.

XXVai konkurenti vás
napadají, e nemùete
vìdìt, co zdejí lidi trápí?
XXPohybuji se ve zdejím
kraji ji mnoho let. Rozhodl
jsem se také, e v rámci své
kampanì navtívím vech 148
obcí zdejího okresu, abych se
setkal se zástupci obcí a hlavnì pøímo s lidmi a osobnì
s nimi o jejich problémech
pohovoøil. Jsem zvyklý, e na
rozdíl od jiných, si svùj úspìch
musím tvrdì odpracovat.
XXZdejí lidi trápí zejména
nedostatek pracovních míst.
Je to velký problém, ale s tím
se potýká i øada podobnì
zemìdìlsky orientovaných regionù v Evropì. Vím, e v øadì
takových krajù tenhle problém úspìnì vyøeili rozvojem
cestovního ruchu, zejména

agroturistiky. Právì rozvoj
místní potravinové produkce
s pøemìnou èasto ponièených
statkù na zemìdìlské usedlosti s ubytovacími kapacitami pro turisty je jednou z cest,
jak sem pøivést investice.
XXNa Moravskokrumlovsku
jde také o podporu opravy
památek a dalích pamìtihodností, které mohou pøilákat
turisty.
XXZdejího kraje se také
výraznì dotkne vstup do EU.
Musíme nyní zamìøit vechny
nae síly na to, abychom
vyjednali co moná nejlepí
podmínky. Není moné, aby
zemìdìlec v Rakousku mìl
ètyøikrát vìtí dotace ne jeho
moravský soused, který pìstuje stejnou plodinu.
/pokraèování na str. 2/
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V. ELEZNÝ: JSEM ZVYKLÝ...
/pokraèování ze strany 1/

XXLidé vás znají pøedevím jako øeditele televize Nova.
Zvládnete v pøípadì zvolení obì funkce?
XXSvoji kandidaturu nevnímám jako politickou funkci, ale
spíe jako urèitý druh veøejné èinnosti. Nepoèítám s tím,
e bych z televize odeel. Jsem pøipraven si svùj èas zorganizovat tak, abych obì vìci zodpovìdnì zvládal. Navíc ji
nìkolik let jsem zde pravidelnì kadý týden kvùli mým
investicím. Senátor Václav Fischer také nepøestal øídit
nejúspìnìjí èeskou cestovní kanceláø a Richard Falbr
komoru odborových svazù. Já neumím dìlat vìci napùl.
Cokoliv jsem v ivotì dìlal, vdy jsem se snail, aby výsledkem byl úspìch. Stejnì tak chápu svoji senátorskou roli.
A TV Nova je mojí vizitkou.
XXNyní jste vyrovnal své závazky vùèi americké CME,
se kterou jste nìkolik let o Novu bojoval. O co vlastnì
ve vyrovnání lo?
XXO definitivní ukonèení boje o Novu. I kdy to bylo obtíné,
bezezbytku bylo splnìno rozhodnutí mezinárodní arbitráe,
která sice øekla, e jsme mìli právo se s Amerièany rozejít, ale
zruila jednu kupní smlouvu z roku 1997, na základì které
jsem mìl v pøípadì jejího zruení vrátit CME pøes 20 milionù
dolarù. To se stalo. Tím by také nejrùznìjí tlaky vùèi mé
osobì iniciované CME mìly ustat. Podle právníkù bylo
vyrovnání nepøímým potvrzením o mé bezúhonnosti.

STANE SE ZÁMEK V KRUMLOVÌ ZØÍCENINOU?
XXNá zámek se nám stal
symbolem vudypøítomné
rezignace a lidského odcizení
ve spoleènosti. Mùu nìjak
ovlivnit tunelování, patná
rozhodnutí veho druhu a existenci nevzdìlaných lidí bez
charakteru na úrovních veho
typu? Èeský èlovìk má pocit,
e to nejde. Nedá se nic dìlat.
XXNá zámek se nám tedy
zmìní v ruinu a naim vnukùm budeme pøedvádìt zøíceninu tohoto velkolepého a
ojedinìlého
renesanèního
objektu. Po vechna století
od jeho zaloení vzkvétal, byl
udrován, vyuíván, a ani
komunistický reim nedopustil jeho úplnou devastaci.
A nae doba je tak nekulturnì barbarská a zmìní historickou nádheru v hromadu
sutin. Není øeení.
XXNaí skupinì nezávislých
kandidátù se zdá, e to není
pravda. Byly opravdu vyuity
vechny monosti pro záchranu zámku? Obtìoval nìkdo
permanentnì na Ministerstvu
kultury, pøípadnì dalích ministerstvech, na Památkovém
úøadì èi Okresním úøadì?
Mìsto je dnes jediným elementem, který by mìl mít
zájem na záchranì tohoto
objektu. Nemùe se z toho
vyvléci ádnou výmluvou, ani

Foto: archiv redakce

tou, e mu zámek nepatøí. Je
to tìký úkol, ale není mono
jej zamést pod koberec. To se
rovná rozsudku smrti pro symbol naeho mìsta. Musíme se
alespoò pokusit jej zachránit.
Pøemýlím-li, nabízí se dvì
monosti øeení :
XXPrvní je vytvoøení akciové
spoleènosti, nebo spoleènosti
jiného typu s úèastí mìsta
a místních podnikatelských
subjektù. Cílem spoleènosti
by bylo odkoupení zámku a
následnì s finanèní podporou
mìsta a podnikatelù za vyuití
vech moných státních sub-

vencí, èi dalích programù,
postupné obnovení prostor
zámku. Naemu mìstu zoufale chybí smuteèní obøadní
síò, sluné prostory pro
mìstskou knihovnu. Dùm dìtí
je neustále omezován (v konírnì zámku je skvìlá velká
tìlocvièna). Nejsou sluné
prostory pro podnikatele, èi
informaèní centrum. Také
kanceláøe mìstské správy nejsou zcela uspokojivì øeeny.
XXDruhým øeením je bojovat za umístìní koly, ústavu
èi muzea do celého zámku
nebo do èásti jeho prostor.

Tedy zainteresovat stát na
koupi a vyuití jeho prostor.
Je mnoho ústavù, které byly
vysídleny restituenty a hledají
pro své umístìní prostory.
XXJistì, tento problém je
velmi sloitý, ale vyaduje
aktivní pøístup. Na jeho konci
musí být konstatování, e
jsme udìlali, co jsme mohli.
Pomozte nám tento odváný
plán realizovat. Volte aktivní
pøístup k tomuto i jiným
problémùm.
Ing. arch. Kudrová Daniela
Sdruení nezávislých kandidátù
- koneènì nìco pro obèana

POKRÁCENÝ PØÍDÌL PENÌZ KONÈÍ SEZONA RAJÈAT
NA SPOTØEBITELE TEPLA A MELOUNÙ ...
NATÌSTÍ NEDOPADNE
Ano, léto je za námi a výsledky naí úmorné práce na
X X/Oslavany/ Celkem
o milion korun se zkrátí èástka, kterou mìlo získat mìsto
Oslavany ze Státního fondu
ivotního prostøedí. Úsporný
reim po letních povodních
je citelný. Mìsto mìlo pøislíbeno celkem dvanáct milionù korun. Z toho bylo
sedm milionù ve formì
dotace na velmi nestandardní
situaci související s potøebou
urychlenì dokonèit plynofikaci mìsta a vybudovat
také úplnì novou kotelnu
pro sídlitì. Dalích pìt milionù byla pøislíbená pùjèka
z fondu. Je úroèena pouze
dvìma procenty a navíc má
i posunuté splátky.
XXJak nám øekl místostarosta Oslavan Milo Musil,
byla v pøedcházejícím týdnu
pokrácena právì èást pùjèky.

Fond pøi jiném zpùsobu
výpoètu rozdìlil spoleènou
poloku zvlá na kotelnu a
samostatnì na rozvody tepla
a tím dolo ke sníení finální
èástky. Zmìna ve financování se podle místostarosty
v ádném pøípadì nedotkne
koneèné ceny tepla pro uivatele bytù. Mìsto vìøí, e je
schopné se s tímto rozdílem
vypoøádat a financování
zvládnout. Vytápìní má zaèít
ve zkráceném termínu ji na
konci záøí, oproti loòské
neastné topné sezónì se
cena za jeden gigajoul tepla
sníí z 671 Kè na 399 Kè
a dalí výrazné úspory vzniknou zamezením ztrát, kdy
staré parovody dálkového
vytápìní dokázaly postrácet
ètyøicet a sedmdesát procent
dodávaného tepla.
/pj/

VADY NA IVANÈICKÉ KRÁSE

tøeba naí pozornosti. Konkrétnì v Ivanèicích: Jak vznikl
obrovský dluh mìsta, jakým
zpùsobem se splácí a jaký
bude jeho dalí vývoj? Neèeká
nás osud Rokytnice nad Jizerou? Jak si obèané a jejich zástupci v mìstské radì pøedstavují dalí vývoj mìsta
a jeho okolí ve støednìdobém
i dlouhodobém horizontu?
Jaké místo má v tomto plánu
ivotní prostøedí? (Kauza bentonit je dostateèným mementem, pøipomínající nai trestuhodnou lhostejnost i ziskuchtivost.) Jakým zpùsobem je
mìsto chránìno pøed ekologickými èi pøírodními katastrofami? Napøíklad chceme-

XXJak odpoèíváte? Máte vùbec èas na nìjaké koníèky?
XXOdpoèívám aktivnì, nesnáím lenoení. Ji øadu let
pravidelnì støílím ze sportovní pistole. A muku mám hodnì
pøesnou. V poèátcích Novy jsem chodil pravidelnì kadý
týden do posilovny, teï jsem to musel trochu omezit. Obèas
vyjedu do pøírody na kole. Na dovolené jsem byl napøíklad
a letos po esti letech. Byl jsem v Toskánsku, shodou okolností jsem byl týden ubytován v Pontassieve, který je partnerským mìstem Znojma.
XXA co Vae sportovní aktivity?
XXSport sleduji spíe pasivnì. V Praze chodím na fotbal.
Tady jsem byl ve Znojmì na extraligovém hokeji a byl jsem
doslova unesen atmosférou na stadionu. Pøestoe se hokej
hraje ve Znojmì od roku 1933, teprve místnímu podnikateli se
podaøilo dostat jej do nejvyí soutìe. To je obdivuhodné.
Dìkujeme za rozhovor.

XXV èase pøedvolebním
øíkáme si èastìji ne kdy
jindy, e politika je pinavá
záleitost, o ní sluný èlovìk
nezavadí ani náhodou. A jeliko demokracie je zpùsob
øízení obce, kdy jsou lidé
rùznými zpùsoby nuceni ke
stálému osobnímu angamá,
jeho pøímým instrumentem
jsou volby, nìkdy se zdá, jako
by té píny ve vìcech veøejných bylo více ne kdykoliv
jindy. Jako by právì v demokratickém reimu byly tyto
záleitosti pokleslejí, pinavìjí, zkrátka vhodné jenom
tak pro zlotøilce

XXAle politika - vìci obce
(z øeckého polis - obec) je
právì taková, jaká je obec
sama, proto také nic lidského
jí není (a nemùe být) cizí. Jak
známo kocourkovtí obèané
dìlali zase jenom kocourkovskou politiku. Obèané
vstøícní ke korupci, lhostejní
k pøirozenému i sociálnímu
prostøedí v nìm ijí, líní
angaovat se (nést svou kùi
na trh), vytváøejí ideální
prostor pro korupci a lumpárnu. Stejnì jako pasivní obèan,
jeho blbá nálada ochromila
do pozice stoje v podøepu.
XXMoc, její zpùsob chování -

arogance, bohorovnost, korupce apod. je v demokracii
dokonalým zrcadlem stavu
spoleènosti. V tom je jeden
z kladù demokratického zpùsobu vlády. Zde si pøípadného
zloèince musíme do vedoucí
funkce nejprve zvolit sami.
Dáme-li zlodìji pøíleitost,
krade. Nachytáme-li ho na
hrukách, nevìøme, e nám
je chtìl pøinést v koíku a
do naeho domu.
XXPozornì se dívejme na výsledky naí moci (moci nad
námi) a ptejme se, proè vznikají vady na kráse. Právì
v tomto pøedvolebním èase je

zahrádkách jsou pìknì narovnány ve sklepních kójích.
Ne ve se ovem dalo zpracovat, èi pøímo zkonzumovat.
Èást bezesporu skonèila v kontejnerech pøed naimi
domy. Proè také ne, vdy jejich svoz jsme si øádnì
zaplatili. Alespoò vìtina. Jene má to jeden háèek. Po
prùjezdu popeláøského vozu byly sice popelnice prázdné,
jene spresovaný ovocnì-zeleninový koktejl pustil své
ávy na silnici. Ty se staly útoèitìm pro veliký hmyz
a byly i zdrojem nevábného zápachu.
Nepøíjemný problém se dostal i na poslední jednání Zastupitelstva v Moravském Krumlovì. Z nìkterých názorù
byla cítit kritika na adresu místní Technické a zahradní
správy, která se o svoz odpadu stará. e mají zastaralé
auto, e samotný svoz je neefektivní a oproti profesionálním firmám draí a vùbec, e TASka by odpad
sváet nemìla, a se stará o zeleò. Jene i tato mince má
druhou stranu. Bylo by jednoduché a lákavé zadat svoz
a likvidaci jiné firmì, Bobra prodat a lidi propustit.
Jene relativnì nízké ceny slueb svozových firem
mohou být doèasné. Vdy jejich prvoøadým úkolem je
tvoøit zisk, pro který budeme muset napøesrok vichni
sáhnout hloubìji do kapsy. Tìký úkol, jak rozhodnout,
pøipadne na nové Zastupitelstvo.
/mape/

li stavìt rybníky, jsme schopni
hospodaøit na tìch stávajících? V souvislosti s letoními povodnìmi je to bezpochyby aktuální téma. Krajina
lidem neuváené kroky vrací.
Je udritelný stav komunikací
a dopravy? Mùeme být spokojeni s úrovní kulturního
ivota ve mìstì? (Je KIC
Ivanèice dobrým zázemím pro
místní kulturu? Je v poøádku
výe kadoroèní dotace pro
kabelovou televizi ve srovnání s výí dotací pro jiné kulturní a spoleèenské organizace?) Opravdu se nedá dìlat
více pro místní architektonické památky? Není mono
èerpat z grantových projektù

evropských rozvojových
fondù? Èeká i dalí památky
osud domu U tøí kohoutù?
XXUdálosti kolem petice za
ivanèické referendum z roku
2000 (v souèasnosti øeené
Ústavním soudem), kdy byl
vedením mìsta zpupnì ignorován hlas více ne tisícovky
obèanù, minimálnì napovídají, e místní politika je retardována patnou schopností
vedení mìsta komunikovat
a naslouchat formulacím
obèanských pochyb, nejistoty
èi nesouhlasu. Pokusíme se
s tím nìco dìlat? Anebo je
nám to lhostejné a nech po
nás pøijde tøeba i potopa?
Libor Vodièka
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RUPOS, s.r.o.

D
N Makléøská spoleènost

Specialista na reality,
úvìry, pojitìní, spoøení
a právní sluby

pøijme obchodního øeditele - øeditelku
nejlépe s praxí v oboru bankovnictví a pojiovnictví,
dále pøijme pracovníka pro sjednávání a vyøizování
prùmyslových rizik a likvidaci pojistných událostí
v regionu Jihomoravského kraje.
Zájemci se mohou hlásit do 10. øíjna na sídle firmy:
Palackého nám. 10, Ivanèice, nebo na mobilním
telefonu: 602/ 513 286.
JSME VÁ BEZPLATNÝ FINANÈNÍ PORADCE

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546/ 43 43 70
tel.: 546/ 43 72 10
mobil: 603/ 83 35 60
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

UHLI

 STAVEBNINY

Ing. Vladimíra Hladíková

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 98
 515/ 333 121, 334 276
nabízíme:
krbová kamna
døevìné brikety
doba hoøení 2 hodiny

nejkvalitnìjí hnìdé uhlí z Bíliny
Mor. Krumlov
Obchodní dùm
515/ 324 587

Ivanèice
Oslavanská ul.
546/ 452 232

dvoulùka od 5.425,-  válendy od 1.880,sedací soupravy od 12.990,-  matrace
kuchyòské linky (délka 180 cm) od 7.990,obývací stìny  velký výbìr levných kobercù
Rozvoz zboí zajitìn

S NÁMI NA TO MÁTE

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV
Nové sady 30, 602 00 Brno, tel.: 543 242 600, fax: 543 242 600

Máte zájem získat úvìr ?

 Kontaktujte se na OHK Brno-venkov

Komu je tento úvìr urèen ?  Malým a støedním podnikùm
 Stávajícím i zaèínajícím podnikatelùm
Co úvìrový program nabízí ?  Mikro úvìry od 100 tis. do 1 mil. Kè
 Malé úvìry od 1 mil. do 4,3 mil. Kè
Jaké jsou výhody úvìru ?







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

START
zvýhodnìný úvìr pro zaèínající podnikatele a ivnostníky
KREDIT
program úvìrù pro malé podnikatele a ivnostníky
TRH
program podpory malých a støedních podnikatelù
VESNICE
program podpory malého a støedního podnikání v obcích do 2999 obyvatel
PROVOZ
Program provozních úvìrù pro malé podnikatele na území vybraných regionù
Kontakt: Vladimír Nedoma, øeditel OHK Brno-venkov
tel.: 543 242 600, 603 421 691, e-mail: info@ohkbv.cz, www.ohkbv.cz

GE Capital Bank
Pøináíme dobré vìci do ivota






Pùjèíme Vám a 150 000 Kè
Bez ruèitele
ádné dlouhé papírování
Pùjèku si mùete pojistit

www.exprespujcka.cz

800 10 30 60
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ZÁMECKOU EXPOZICI SI STÁRKOVÁ TONIÈKA VYTÁÈELA ELEZNÉHO
XXOlbramovické hody mìly
ZAØÍDILI HASIÈI SAMI
letos netradièního hosta. Stal
XX/Oslavany/ Novou expozici si mohou prohlédnou od poloviny záøí návtìvníci oslavanského zámku. V pøízemních
prostorách na nì èekají unikátní exponáty z historie hasièské
techniky. Velkému sálu vévodí novì zrestaurovaná ruèní
hasièská støíkaèka z roku 1904. Tento koòmi taený stroj
dokázal ruènì napumpovat a tisíc litrù za minutu a pohánìli
ho pøes mohutné páky vdy ètyøi statní chlapi, ale i ti se museli tak po deseti minutách vystøídat za èerstvou sílu. Ve své
dobì nejmodernìjí stroj mìl i vyrovnávací vzduchojemy, aby
voda z proudnice tryskala rovnomìrnì bez pøeruování. Jak
nám øekli místní hasièi, skládali historickou støíkaèku teprve
v samotném sále tak, jak bylo moné její jednotlivé díly
pronést úzkými dveømi, nebo oknem. Expozici si vybudovali

se jím øeditel Novy Vladimír
elezný. Ten v tìchto dnech
objídí vechny obce znojemského okresu, a tak zavítal i do
Olbramovic na tamní vyhláené hody. Jeho pøítomnost
vzbudila mezi místními lidmi
doslova pozdviení. Jakmile
se objevil na návsi v centru
oslav, stal se na více ne pùl
hodiny zajatcem davu. Odpovídal na otázky, podepisoval
fotografie, rozdal i nìkolik
výtiskù své knihy. Je to milé,
e se k nám pan doktor
elezný pøijel podívat, øíká
Jaroslav Martiòák, doufám,
e se tu jetì zastaví.
XXPak si u Vladimíra
elezného vzala do parády
místní omladina. Stárková
Olbramovických hodù Tonièka Malá si Vladimíra elezného odvedla k máji a vyzvala jej k tanci. Omladina vytvoøila kolem tanèících kruh a
za hlasitého zpìvu sledovala,
jak stárková vytáèí Dr. elez-

ného v kole. Polku vystøídal
valèík a stárkovou v náruèi
Dr. elezného nìkolik dalích
taneènic. Pan elezný mì
mile pøekvapil. Je to pøíjemný

MAÙVSKÉ TRIDIUM
NA TÉMA ZLO A NÁSILÍ

sami ve volných chvílích a spolu s opravou vnitøních zámeckých prostor vznikala ji od dubna. Pøedstavuje mìøeno
èasem neuvìøitelných 1.250 hodin obìtavé dobrovolné práce
a k ní jetì 35 tisíc korun z vlastní hasièské pokladny vyprodukovaných sbìrem a odvozem kovového odpadu. Stálá výstava ukazuje originální dokumenty od zaloení sboru v roce
1895. S nimi i dobové fotografie, na nich jetì mnozí
návtìvníci poznali své pøíbuzné a známé. U jednotlivých
nástrojù a spojovacích dílù je dobøe vidìt vývoj technologií
s nimi vznikaly. Mosazné hydranty i tøeba do zlata vyletìné
proudnice jsou hotovým umìleckým dílem. Dokladem
o koloritu doby je i ústøední obraz z roku 1956, kde budovatelským pohledùm vévodí slièná usmìvavá ena drící soku
Svatého Floriánka. Není novou místní patronkou hasièù, jak
se mùe zdát z výrazu tváøe, ale snad prý manelkou samotného malíøe Langa, autora tohoto díla. Stoletý Floriánek se
také objevil po ètyøiceti letech právì v den zahájení výstavy
a stal se tak poslední ozdobou nové trvalé expozice. Ta je pøístupná po ohláení, nebo vdy ve dny, kdy se zámek otevírá
veøejnosti k prohlídkám interiérù.
/Text a foto: Petr Jurák/

pod mohylou padlých pøizdoben prý neodstranitelným,
ale u dávno nestoudným
symbolem zabíjení v podobì
pravého váleèného kanónu
s hlavní otoèenou na západ.
XXSedmibolestná tématika
je stále pøítomná také v
dnení dobì. Vyjadøuje trápení celých národù pod vládou tyranù i osudy bìencù
i al matky. Pro jednotlivce je
pøíleitostí, jak skrze tyto
symboly a obrazy nalézat
cestu k vnitøní vyrovnanosti.
Ji staøí køesané vìdìli, e
v trápeních lidská bytost zraje,
nachází jiné hlubí hodnoty.
Øeèeno velmi zjednoduenì,
je pochopení a proití této
symboliky nejen duchovním
prohlubováním èlovìka, ale
u nás tøeba tolik potøebnou
oèistnou kùrou pro utrápenou
dui, léèivou meditací, nebo
chcete-li psychoterapií. /pj/

/Hluboké Maùvky/
XXTøídenní program nabízelo zájemcùm bìhem pøedposledního záøijového víkendu jedno z nejvýznamnìjích
poutních míst jiní Moravy
v Hlubokých Maùvkách.
Farní správa spolu s obecním
úøadem a Diecézní Charitou v
Brnì uspoøádali Tridium
k svátku Panny Marie Bolestné.
XXProgram obsahoval pùldenní semináø, poutní odpoledne, diskusní setkání úèastníkù, duchovní èást i prostor
pro vlastní meditaci. Páteèní
zahájení vrcholilo ehnáním
novì opraveného Památníku
obìtem zla a násilí, který
vznikl za poutním areálem ji
po minulé svìtové válce. Ústí
k nìmu nová sedmibolestná
cesta stavìná v minulém roce
zahranièními studenty a dobrovolníky.
XXKupodivu a dodnes je

KØÍOVKA PRO VOLNÝ ÈAS
Trier, lebt,
somma,
Chad, ZMS

Støení
roury

tamprdle

Jinak
(hovor.)

Rozpou- SPZ aut
tìl se Olomouce



Alkoholem
omámeno

Neoblíb.

Stoka

Zkr. mìny
Zambie

Zástìra
u kroje

Dramatik Ochotni

MPZ aut
Tuniska

Obdìláván

DALÍ BUDOVA PRO OKRES
/Ivanèice/ Originální
sochy z morového sloupu
a jiné kamenné exponáty
z muzejního depozitáøe
budou veøejnosti zpøístupnìny pod støíkou arkády
historické radnièní budovy
v Ivanèicích.
XXMuzeum postupnì vyklidí
obývanou èást dvorního køídla, aby uvolnilo i tyto prostory pro radnici, která se pøipravuje na plnìní funkce
malého okresu. To zahrnuje
sluby dosavadní státní správy pro region s 22,5 tisíci
obyvateli a úpravy k tomu
potøebné si mají vyádat na
pìt milionù korun.

XXVekeré úøady novì utváøených okresních správních
center pøedstavují a osmdesát procent funkcí dosavadních okresù, a tak se ani
v Ivanèicích nakonec do
jedné budovy nevejdou.
XXSídlit budou po svém
dokonèení a soustøedìní
celkem ve tøech objektech,
pøitom je patrná snaha
pøipravit vyøizování podobných úøedních záleitostí pro
obèany vdy v jedné budovì.
XXV místì dosavadních výstavních a skladových prostor
muzea bude zøízeno kontaktní informaèní centrum pro
pøíchozí veøejnost.
/jp/

V tajence naleznete moudré pøísloví: Proti naemu narození a smrti ... (pokraèování v tajence).
Zbabìlec Pozabíjet

Odìv
(expr.)

Tropická
døevina

SPZ aut
Ostravy

Patøící

Výskot

a
(ital.)

Nakrájej

Mýt
(rozkaz)

Sopeèný
kuel

Soudce
(angl.)

Cupido

do rohu
Rozsekni

Vznik
Ch. prvek
zn. V

Tvoji

Uzbecký
hudební
nástroj
Pøedloka

S urèitým
poètem
Konfeta
(angl.)

2. díl
tajenky
3. díl
tajenky

Ponìvad

(hovor.)
Kmín
(slov.)
Psaní

MPZ let.
Sýrie



celý den doprovázel starosta
Olbramovic Vlastimil Èerný.
Po oficiálním pøijetí spolu
u sklenky vína pohovoøili
o místních problémech. Dr.
elezný se zajímal o nae
problémy v zemìdìlství, nezamìstnanost a dopravní infrastrukturu, øekl starosta Èerný,
který Dr. elezného upozornil
i na to, e se obci kvùli povodním pozdrí dotace na výstavbu kanalizace a domu
s peèovatelskou slubou.

Pocit
harmonie

spoluák

Letopis



èlovìk a dobrý taneèník,
pochválila taneèní vystoupení
øeditele Novy Tonièka Malá.
XXTaneèní umìní Vladimíra
elezného nakonec ocenili
bouølivým potleskem vichni
pøítomní. To u se ale Dr.
elezný nesl na ramenou
místních mladých a pøipíjel
si z opentlené láhve tradièním
burèákem se stárkem Olbramovických hodù Markem
abakou.
XXVladimíra elezného po
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enské
jméno
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Anglická
pøedloka
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jódu

Dívèí
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Váení podnikatelé,
vyuijte monosti prezentace
vaí firmy formou vlastní
køiovky v ZRCADLE,
do které Vám umístíme
tajenku, dle vaeho pøání.
Pro blií informace volejte:
608 252 541

Informaèní servis

STÌHOVÁNÍ MUZEA ZAÈÍNÁ

XX/Ivanèice/ Pøelom letoního záøí a øíjna se stává dalím významným mezníkem v ivotì ivanèického muzea. Opoutí svá dosavadní
pracovitì v historické radnièní budovì a zaèíná velké stìhování
celého inventáøe do nové budovy na rohu iroké ulice. Od poloviny
záøí ji bylo vidìt, e se nová budova, patøící ivanèickému Retexu,
vyklízí a stìhuje. Muzeum má na její dalí uívání podepsanou smlouvu, ale mnoho dalích vìcí zùstává v této záleitosti jetì nevyjasnìných a nedoøeených, uvedl Mgr. Reèek, øeditel muzea. Nikdo
zatím nedokázal spolehlivì sdìlit, kdy bude provoz pro veøejnost
na novém pùsobiti v plném rozsahu. Jistì je to ale pro muzeum ance
vyuít dominantní budovu na frekventovaném místì a zkusit probudit
zájem obyvatel o svou práci.
/pj/

HENYCHOVÁ V KRUMLOVÌ
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 3.10. v 8.30 a 10.30 hod. - Mokrá øíe. Divadelní výpravná pohádka
pro M, Z a maminky s dìtmi. Úèinkuje Mladá scéna Ústí nad Labem a
Èerné divadlo. Kino Réna Ivanèice. Vstupné: 40 Kè.
 10.10. v 19.00 hod. - Ivo Jahelka - Pojízdná soudírna. Recitál
známého písnièkáøe. Sál kina Réna Ivanèice. Vstupné: 120 Kè.

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: 602/506 886.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

PREVENCE PROTI DROGÁM

XX/Moravský Krumlov/ Od poèátku kolního roku bìí soutì
zamìøená na protidrogovou prevenci. Nese výstiný název Den proti
drogám. Poøadatelem je sdruení Rodièe proti drogám spolu s Mìstskou policií Moravský Krumlov. Stejnì jako v pøedcházejících pìti
letech se soutìe zúèastní áci, studenti a uèni ve vìku 14ti a 16ti let.
Na zadané téma Já a svìt, ve kterém iji se mohou vyjádøit libovolným literárním útvarem, nebo kresbou. K tomu je vyhláena
i hudební soutì. Celá akce vyvrcholí zveøejnìním vítìzù v pátek 15.
listopadu v Moravském Krumlovì. Vítìz bude vyhláen pro kadou
vìkovou kategorii zvlá. Kadý z nich získá hodnotnou cenu, nìkteøí
mimo jiné sadu mobilního telefonu.
/mape/

PLOINA MÍSTO ROZHLEDNY

XX/Hlína/ Pøíznivci turistiky mìli pøíleitost se za sluneèné soboty
21. záøí vydat na místo budoucí rozhledny Vl. Meníka v obci Hlína.
Témìø 150 úèastníkù prvního pochodu k místu rozhledny slyelo
slavnostní fanfáry, zpìv ivanèického pìveckého sboru a úvodní slova
zástupce KÈT a starostù Ivanèic a Hlíny.
XXPozornost vech pøítomných na sebe poutala výsuvná ploina,
z ní bylo mono vidìt to, co z vyhlídkového patra budoucí rozhledny. Zájemci u organizátorù získali pamìtní list a otisk speciálního
razítka. Mohli si zakoupit barevnou pohlednici s leteckým snímkem
obce Hlíny. Výtìek z prodeje tìchto pohlednic, které pro dritele
mimo jiné znamenají volný výstup pøi otevøení rozhledny, poputuje
na speciální sbírkové konto, na kterém se shromaïují prostøedky
na stavbu rozhledny. Jak nám øekl jeden z organizátorù setkání,
v souèasné dobì se dokonèuje projektová dokumentace
a shromaïují se peníze. K polovinì záøí byla vybrána èástka více jak
300 tisíc korun z potøebného milionu.
/abé/

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.

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.

KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
2.10.

ve 20.00 hod.
KÓD NAVAJO
Film USA, èeské titulky

6.10.

ve 20.00 hod.
KRÁL KORPION
Film USA, èeské titulky

9.10.

v 17.00 hod.
ASTERIX A OBELIX:
MISE KLEOPATRA
Pohádka USA, v èeském znìní

13.10

ve 20.00 hod.
NEVÌRNÁ
Film USA, èeské titulky

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 30.9. v 19.00 hod. - Recitál Evy Henychové. Epopej na zámku v MK.
 5.10. v 17.00 hod. - Poézie, jak si poøád krásná IV. - vystoupení
recitátorù. Epopej na zámku v Moravském Krumlovì.
 7.10. v 18. hod. - Pøednáka Úspìchy letecké archeologie na jiní
Moravì. Pøednáí ing. Miroslav Bálek. Galerie Kníecí dùm.
 8.10. - Pøednáka o drogách. Pro koly v kinosále. Zaèátky v 8.00, 9.45
a 11.30 hod. Bezplatný poøad.
 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 MK.
 10.10. v 17.00 hod. - Afrikou domù na kole. Beseda s cestovatelem
J. Tomíèkem. Sál MìKS. Vstupné: 20 Kè.

XX/Moravský Krumlov/ Pro milovníky pohodové a romantické
hudby, kteøí nepohrdnou ani milým a upøímným slovem, pøipravila
zpìvaèka a kytaristka Eva Henychová svùj recitál v prostorách Slovanské epopeje na zámku v Moravském Krumlovì. Smyslné texty
vlastních písnièek a zvuèné tóny kytary si zájemci budou moci
vychutnat v pondìlí 30. záøí od 19.00 hodin.
/abé/

Program kin

Kulturní a sportovní programy
30. záøí - 13. øíjna

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 6.10. v 15. hod. - Komorní koncert barokní hudby. Úèinkují: Klára
Zavadilová - flétna a Ale Kamenec - kytara. V zámecké kapli, vstupné
dobrovolné. Poøádá Místní org. KDU-ÈSL.
 11.10. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinami LUSY
a SPIRITH. V Dìlnickém domì, vstupné 50 Kè.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
2.10.

ve 20.00 hod.
AMÉLIE Z MONTMARTRU
Komedie Fr., èeské titulky

5.10.
6.10.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
PAVOUÈÍ MU (SPIDER MAN)
Dobrodruný film USA, èeské titulky

12.10.
13.10.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
VANILKOVÉ NEBE
Milostné drama USA, èeské titulky

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.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

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.
 30.9. - 4.10. - Týden otevøených dveøí na DDM. Pøijïte se podívat
a pobavit. Mùete navtívit zájmové krouky a nemusíte mít vyplnìnou
pøihláku. Dveøe máme otevøeny i pro rodièe a dospìlé.
 od 1.10. kadé úterý od 14.00 hod. - Magi Knight. Fantazy klub plný nadpøirozeného tajemna s novou hrou, vhodnou pro vechny vìkové kategorie.
 4.10. od 14.00 hod. - Turnaj v elektronických ipkách. Probìhne
v klubu Pokolák. Registrovat se mùete v prùbìho celého týdne. Vlastní
ipky jsou vítány. Vítìz obdrí diplom a sladkou odmìnu.
 5.10. - Uherské hraditì a Buchlovice. Autobusový výlet pro vechny dìti a jejich rodièe. Odjezd od DDM v 9.00 hod., pøíjezd asi v 18.00 hod. Cena:
dìti 290,- Kè, rodièe 350,- Kè (v cenì vstupné na zámek a do Slovác. muzea).
 7.10. v 15.00 hod. - Malování na silonky. Tvoøivá dílna pro ikovné
ruce. Zájemci, pøijïte v pondìlí na DDM a ozdobte si své punèochy,
ponoky èi podkolenky vlatnoruènì malovaným vzorem. Cena 15,- Kè.
 Èinnost zájmových útvarù bude zahájena v øíjnu. Na dotazy Vám rádi
odpovíme osobnì, telefonicky na èísle: 515/322770, elektronicky na adrese: ddmmk@mboxzn.cz nebo ddm.mkrumlov@zn.orgman.cz.

Zveme vás na ètvrtý roèník minifestivalu poezie s názvem

Poézie, jak jsi poøád krásná IV

Vystoupení pøedních èeských recitátorù se uskuteèní v sobotu
5. øíjna v 17.00 hodin v Epopeji na zámku v Moravském Krumlovì.
Uvidíte a uslyíte Otakara Blahu, Radima ípa, Julii Goetzovou, Alee Kubíka,
Radovana Pláka, Janu Machalíkovou, Duana Utinka, Ivu Uhlíkovou a Petra
Rakuana. Jako hvìzdy veèera vystoupí Hana Kofránková a Libor Vacek.
Duan Utinek
Hudební doprovod: Michal Hubáèek. Vstupné dobrovolné.

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.
1.10.-31.10. - Kdo jsem? Zábavná vìdomostní soutì v DDM.
9.10. v 18.00 hod. - Uète se lépe s psychowalkmanem. Semináø o audiovizuální stimulaci. Poplatek: 20,- Kè.
13.10. - Velká pardubická. Odjezd od DDM v 7.00 hodin do Pardubic,
poplatek za dopravu: 250,- Kè.
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KINO OSLAVANY

tel.: 546 423 018
5.10.
v 18.00 hod.
VZOREC PRO VRADU
Film USA, èeské titulky
6.10.

v 18.00 hod.
MUSÍM TÌ SVÉST
Film ÈR s Ivanou Chýlkovou

12.10.

v 18.00 hod.
CROSSROADS
Film USA, èeské titulky

13.10.

v 18.00 hod.
PERNÍKOVÁ VÌ
Film ÈR
Zmìna programù vyhrazena

HYPOTÉÈNÍ ÚVÌRY
BEZÚÈELOVÉ PÙJÈKY
BEZ RUÈITELE
OD RENOMOVANÝCH BANK

mobil: 606/ 605 721

PRODÁM
KODA FELICIA COMBI GLXi,
motor 1.3, r.v. 1995, TK 2004
výborný stav, RMG, elektrony,
tané zaøízení, støení okno,
nová baterie, výfuky a starter
tel.: 602/ 696 702
POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

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

V BRNÌ JEZDIL DAVID COULTHART S MONOPOSTEM F1
XXV sobotu 21.9.2002 nastal
historický okamik pro Masarykùv okruh v Brnì. K testovací jízdì tam nastoupil
David Coulthart, jezdec týmu
West Mc Laren Mercedes.
XXDavid Coulthart do Brna
pøiletìl v pátek pøímo z oficiálního testování v Barcelonì. Stal se prvním jezdcem
formule 1, který tento okruh
vyzkouel. Po trati jezdil
s loòským modelem vozu
McLaren Mercedes MP4/16
a zajel neoficiální rekord na
jedno kolo 1:36,76 min, èím
pøekonal rekord stávající o 15
sekund. Maximální rychlost
vozu v cílové rovince dosahovala 300 km za hodinu.
XXJe to velice rozmanitá
tra, okruh je nároèný k zapamatování, ale na druhé stranì
poskytuje dostateènou bezpeènost pro ménì zkuené
jezdce. V hodnì zatáèkách se
nemusí témìø ubírat plyn, co
umoòuje jezdit rychle a
plynule. Pro testování má
okruh pøíznivé parametry.

Bìeli proti rakovinì
V pátek 20. záøí se v Miroslavi poøádal veøejnosti
dobøe známý Bìh Terryho
Foxe. Poøadatelem a nositelem licence (udìlované
velvyslanectvém Kanady
a Èeskou obcí sokolskou)
byl Dùm dìtí a mládee.
Akce, která se v Miroslavi
konala poprvé, se i pøes
zhorující se poèasí zúèastnilo na 650 bìcù. Na podporu výzkumu rakoviny
bylo vybráno a odesláno
témìø 12 tisíc korun.

Foto: Kvìtoslav Adam

David Coulthart po testovací jízdì

Musím upøímnì øíct, e
brnìnský okruh je lepí, ne
polovina evropských tratí,
kde se jede formule 1, uvedl

vítìz dvanácti závodù ef
jednièek David Coulthard.
XXTestovací jezdec týmu
Alex Wurz øekl: U nyní

bojuji za to, abychom zde
pøítí rok testovali. Okruh má
rychlé i pomalé zatáèky, ale i
pøevýení. Technicky je
velmi nároèný. Velice se mi
tu líbí.
XXPavel Hanák, øeditel automotodromu, nám k úvahám
o budoucnosti F1 v Brnì øekl:
Myslím si, e je to urèitì
jeden z krokù, který výraznì
posunul hranici k tomu, aby
se formule 1 mohla v Èeské
republice jet.
XXTestování probìhlo spoleènì s mezinárodním finále
akce West RACE DAY,
bìhem které amatéøi ze sedmi
zemí bojovali o monost
pilotovat monopost formule
1. Èeský zástupce Richard
Kába se probojoval mezi
ètyøi nejlepí. Vítìzem této
akce se stal maïarský zástupce Tamas Foeldi, který si
splnil svùj ivotní sen, kdy
v sobotním odpoledni objel
ètyøi okruhy s formulí 1,
pøestoe se jednalo o loòský
model.
/Ctibor Adam/

OSLAVANTÍ SI LAPÁNÍ NEZKRÁTILI
XX/Oslavany/ Na padesát
cyklistù se v sobotu 21. záøí
za poledne vydalo z oslavanského zámku smìrem k dukovanské jaderné elektrárnì,
kde se následnì pøipojili ke
stovkám dalích, aby první
spoleènou jízdou symbolicky
otevøeli novou znaèenou
Energetickou cyklotrasu. Nalapali tak do pedálù celých
56 kilometrù, oproti symbolickým pìtadvaceti z krátkého
okruhu od elektrárny.
XXK této slavnostní pøíleitosti byl od sobotního rána

otevøený oslavanský zámek
na prohlídku i s prùvodcem.
Zpøístupnìné byly obì dosavadní expozice, tedy energetiky a hornictví i s novou
hasièskou expozicí a v zámecké kapli instalovaná výstava obrazù Emanuela Petrely. Zámecký park oivila
vyhrávající kapela Deto.
XXTrasa byla vybudovaná
v rekordnì krátkém èase a je
dílem za ètvrt milionu korun.
Investorem cyklotrasy se stali
energetici ÈEZu. Zaèíná
v Oslavanech, v místì nej-

starí elektrárny, vede pøes
obì pøehrady po silnicích
i lesních cestách pozoruhodným pøírodním prostøedím,
je zaokruhována k infocentru
jaderné elektrárny. Jak nám
øekl na oslavanské radnici
místostarosta Milo Musil,
který byl hlavním iniciátorem
cyklotras v tomto regionu,
vìøí, e se jim v pøítím
roce podaøí vyznaèit a otevøít
na letní turistickou sezonu
pøinejmením jednu dalí
cyklotrasu z dosud pøipravované pìtice.
/pj/

PRAHA NA KRUMLOVSKÉ HASIÈE NEZAPOMNÌLA
XXVojenská hasièská jednotka z Moravského Krumlova byla o srpnových povodních vyzvána krizovým tábem v Praze, aby se podílela
na záchranných pracích v samém centru povodòového
dìní. Byli tak jedinými hasièi
z jihomoravského regionu,
kteøí se ocitli uprostøed bìsnícího vodního ivlu.
XXV pøekotných událostech
zatopené Prahy se neztratili,
nesplynuli v øadì dobrodruných pøíbìhù, na které se pro
mnoství výjimeèných událostí jednotlivì moc nevzpo-

míná. Jetì dodateèné upøímné podìkování jim poslal za
Hasièskou stanici è.7 kpt.
Petr Bøíza a osobní dìkovný
dopis pøiel také od Ladislava
upanièe, øeditele Hudebního
divadla v Karlínì. Jako výraz
díkù za výjimeènì obìtavou
pomoc divadlu je vechny
pozval na pøedstavení.
Jejich dramatický pøíbìh
zaèínal ji 13. srpna odpoledne, kdy zachraòovali ètyøi
starí osoby ze zatopeného
domu, veèer a celý následující den pomáhali vyváet
na èlunu dalí lidi ze zaplave-

Foto: VHZS Moravský Krumlov - Chvilka pro spoleèné foto po zásahu
na Karlovì mostì. zadní øada zleva: Karel Proke, Jiøí edrla, Jiøí Kastner,
vpøedu: Zdenìk Coufal a Jan edrla

ZRCADLO

ného Karlína. Pak byli vysláni na Karlùv most, kde
nasazením trhacích hákù a
záchranných lan odstraòovali
pøekáky plovoucí po øece.
Veèer odjídìli k èerpání
podzemní trafostanice na
Staromìstské námìstí umístìné ve ètyømetrové hloubce.
Následovalo èerpání vody z
podzemních skladù potravin,
pak z podzemních krytù a
skladù civilní obrany. Pátý
den veèer zasahovali podobným zpùsobem v suterénu
Karlínského divadla, odkud
byli a druhý den odpoledne
kvùli naruené statice okolních budov staeni na dalí
záchranné práce. V mnoha
pøípadech museli jetì pøi
èerpání vody pouívat pro
velké zakouøení prostor také
dýchací pøístroje.
XXTeprve po sedmi dnech
byli ètyøi z pìtice neúnavných muù vystøídáni a zùstává jen velitel drustva
Karel Proke. Následovalo
dalích est dní ve vodì
a kolem vody, beze zbytku
vyplnìných od èasného rána
a do pozdní noci, mnohdy
ztíeným a riskantním odèerpáváním záplavové vody

z druhých spodních suterénù
mnoha praských budov.
XXJednotka byla po celou
dobu zaøazená do hotovostního systému OPIS (Operaèní informaèní støedisko)
Praha. Z Krumlova vyjídìla
pøed polednem a jetì tý den
za nimi do pùlnoci zùstal
poøádný kus práce a sotva pìtihodinová pøestávka na chvíli
odpoèinku, moná i spánku
pøed dalím pùlnoèním návratem na základnu.
XXKrumlovská
jednotka
sloená z místních chlapù
vznikla v roce 1997. Od
zaèátku letoního roku ji
pøímo spadá pod ministerstvo
obrany, základnu Daice.
Jejich celoroèním úkolem je
ochrana civilního skladu v
krumlovské Oboøe, ale podle
potøeby vyjídìjí také k civilním poárùm, jsou-li o to
ádáni. Zvlátní pozice jednotky je dána tím, e nejsou
zapojeni do Integrovaného
záchranného systému. Mùe
se tak paradoxnì stát, (jednou
se tak skuteènì stalo), e
hoøící objekt poblí Obory
pøijedou hasit jejich civilní
kolegové napøíklad z Krumlova, nebo Ivanèic.
/pj/

DVÌ NEHODY ZA TØI HODINY

Hned ve dvou dopravních nehodách figuroval tøicetiletý
øidiè nákladního automobilu Scania. V noci na 23. záøí
nejprve najel pøíli ke støedu vozovky a levým venkovním
zrcátkem se støetl s protijedoucím autobusem. koda zpùsobená pøi nehodì dosáhla ètvrt milionu korun. Øidiè zaplatil
pokutu a pokraèoval v pro nìj smolné jízdì. Jetì pøed
rozednìním zavinil dalí nehodu. Na celniti u hranièního
pøechodu Hatì pøi couvání s nákladní soupravou pokodil za
ním stojící nákladní vùz. Ani v tomto pøípadì nedolo ke
zranìní osob, ale hmotná koda byla odhadnuta na edesát
tisíc korun. I podruhé policisté odmìnili øidièovu nepozornost uloením blokové pokuty.
/pol/

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, sms: 608 252 541

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, tel.: 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.: 724 147 557.
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
547 352 287.
 Provádíme vekeré stavební,
klempíøské, zámeènické a sádrokartonáøské práce, zateplování
domù a budov. Klempíøství
Michal Fiala, Bohutice 22. Tel.:
515 337 075, 723/ 237 692.

Øádkovou inzerci
mùete nyní zadat
i prostøednictvím

sms

na tel.: 608 252 541

Koupím

 DB nebo byt v OV 2+1 nebo
3+1 v Mor. Krumlovì. Platba
ihned. Tel.: 515/323912, veèer.
 ornou pùdu v KÚ Nìmèice,
Alexovice, Budkovice. Tel.:
602/526749.
 el. motor 1380 ot., 0,75 kW,
nebo 1,1 kW. Do 1400 ot., pøírubový i patkový. Tel.: 737/884165.
 kotel k ústøednímu vytápìní,
starí. Tel.: 602/526749.
 Sbìratel hledá stará rádia, elektronky a ostatní vìci z poèátku
rozhlasu. Tel.: 737/465956.

Prodám

 RD 4+1 v Miroslavi. Celý
podsklepený, zahrada 200 m2.
Tel.: 608/462785, po 19. hod.
 gará v Ivanèicích na Malovansku. Tel.: 777/782803.
 trakt. Zetor 4011 bez TP, cena
38 tis. Kè. Tel.: 776/726067.
 pøívìs valníkový BSS PV
16.12 po èást. GO, zaplachtovaný,sluný stav, cena dohodou.
Komplet. kola Barum 10x20

Radial All Stel, 11x20 NB60
Chemlon, 11x20 NR53. Cena
3500 Kè/ks. Tel.: 601/501481.
 komplet 4x zimní pneu SAVA
155/70 R13, disky Volkswagen,
málo jeté. Cena: 6000 Kè. Tel.:
602/569196.
 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 
Favorit a Forman do r.v. 1993.
cena 500 Kè. Tel.: 606/507088.
 nové sedadlo s opìrkou do NA.
Cena 2200 Kè. Tel.: 601/504032.
 voj. vysoké boty è.10, uvnitø s
umìl. koeinou, cena 300 Kè.
Plast. bílý sud 100 l s víkem
cena 200 Kè. Pro  Favorit
zapalovací svíèky G8Y - 4 ks,
uzávìr benzín. nádre s klíèi,
diskové rouby. Ve za 100 Kè.
Tel.: 546/451656.
 dìtskou autosedaèku do 25 kg,
polohovací, málo pouívanou jako nová. Cena: 1200 Kè. Tel.:
723/982379.
 chladnièku Calex 170R, cena
1800 Kè. Tel.: 601/501481.
 sudy od oleje 200 l, cena 200
Kè/ks. Tel.: 601/504032.
 nádr na vodu 1m3 se stojanem. 15 ks pøepravek na ovoce.
Nevybalené radiátory 600x900,
1100, 1200, 1400, 1600 a 1800.
Stroj na výrobu tvrárnic 29x45x
22,5 cm. 8 m2 èerný kabøinec 10
x20 cm. 2 píst. kompresory.
Malotraktor na dodìlání. Vozík
50x70 cm, nové plátì i due,
prùm. kol 30 cm. 8 ks plech.
sudù od vápna na stavbu. 4 ks
staveb. výsuvné kozy, 2 ks døevìné, 8 ks z jöklu 80x100 cm.
Novou horkovzd. troubu. Motor.
pilu Solo. Postøikovaè 10 l,
um. hmota. Tel.: 737/884165.
 barytón znaèky V. Èervený,
Trombón znaèky Liedel a køídlovku B znaèky Muzikáø. Ve v
bezvad. stavu. Tel.: 602/881505.
 thuje na výsadbu ivých plotù
Tel.: 568/888283.

Oznámení

Co bylo práce, co bylo krokù,
ne ubìhlo tìch 102 rokù ...
Dne 26. 9. 2002 se doila v Domovì dùchodcù Skalice v plné
svìesti 102 rokù paní Terezie
Krotká. K tomuto ivotnímu
jubileu ji pøili poblahopøát
vichni zamìstnanci a obyvatelé
DD Skalice, ve kterém proívá
podzim ivota bezmála 12 rokù.

t
á
r
e
z
n
i
í
n
è
r
e
m
y
Ko
k
v
o
t
s
za dvì

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

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