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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 67 pøilehlých mìstech a obcích

Toto èíslo vylo 16. kvìtna 2003

NEPØEHLÉDNÌTE

VÝHERNÍ
KØÍOVKA
o 10 vstupenek na automobilové
závody Mistrovství FIA GRAND
TOURISMO konané 23. - 25. 5.
na Masarykovì okruhu v Brnì.

Krumlovský krizový táb
je pøipraven zasáhnout
XX/Moravský Krumlov/ Pøi
loòských povodních se pojmy
krizový táb, krizový plán jejich poslání a pøedevím
konkrétní výsledky práce
v situaci nejvypjatìjí skloòovaly ve vech pádech. Obèané
z postiených oblastí se na
vlastní kùi pøesvìdèili, jak
ve funguje v praxi, s vdìèností i pokorou pøijímali pomoc správnì cílenou, pøièem
naopak absence urèitého øádu
èi souèinnosti odpovìdných
orgánù jim zpùsobila mnohá
pøíkoøí. Nejvyí pøedstavitelé
státu si brzy po nièivých
záplavách kladli za cíl dobudování funkèního systému
ochrany obyvatel pro pøípad
jakékoli dalí katastrofy.
Zároveò se povinnost kadého mìstského úøadu vypracovat vlastní krizový plán a
mít funkèní krizový táb

ukázala jako zcela nezbytná.
XXMìstský úøad v Moravském
Krumlovì v souladu s ustanoveními zákona è. 240/2000
Sb. o krizovém øízení a zákona è. 128/2000 Sb. o obcích
v souèasné dobì vydal k organizaci vlastního krizového
tábu i jeho èinnosti tzv.
Statut krizového tábu Mìsta
Moravský Krumlov. Na radnici jsme zjistili, e po prokousání se témìø pùlmetrovou
hromadou zákonù a naøízení
se zde snaí uvést ve do
souladu s pøíslunou legislativou. Krizový táb je dle výe
zmínìného dokumentu pracovním orgánem starosty,
nebo ten odpovídá za pøipravenost mìsta k øeení krizových situací, za údrbu i
provoz informaèních, prostøedkù a pomùcek urèených MV
ÈR.
/pokr. na str.2/

Vedení krumlovského VERTEXU mlèí
XXS výstavbou a ohromnými
investicemi do výrobního podniku v Hodonicích zaèaly
v Krumlovì vznikat obavy
o osud zdejího závodu firmy
Saint-Gobain Vertex. Zamìstnanci krumlovské divize v Moravském Krumlovì, která se
specializuje na výrobu a prodej sklovláknitých materiálù
se obávají propoutìní.
XXPodle zásady na kadém
prochu pravdy trochu jsme
se zaèali pídit po vìrohodných
údajích, které by obavy lidí
potvrdily èi vyvrátily. Nejdøíve jsme se obrátili na
vedení moravskokrumlovského
závodu. Dovìdìli jsme se o
embargu na vekeré informace a o tom, e nesmí cokoli
komukoli sdìlovat. Stejné
dotazy jsme tedy vznesli pøímo na podnikové øeditelství
v Litomyli, jejich odpovìï
byla stejnì zamítavá s odkazem na valnou hromadu
konanou v novém závodì
v Hodonicích 14. kvìtna.
XXSetkání akcionáøù mìlo na
programu mimo jiné výroèní
zprávu pøedstavenstva, zprávu
k roèní úèetní uzávìrce vèetnì výsledkù auditu, schválení
roèní úèetní uzávìrky za
uplynulé období, vypoøádání
zisku, pravidla pro výplatu
dividend a podnikatelský
zámìr spoleènosti na pøítí

foto: mape

Krumlovský závod firmy Saint-Gobain Vertex, a.s.

období. Bohuel, na poslední
chvíli nám bylo øeèeno, e
pokud nevlastníme akcie,
nemáme právo se valné hromady úèastnit a navíc ani po
jejím skonèení jsme se opìt
ádných oficiálních zpráv
nedoèkali. Vichni vedoucí
pracovníci podezøele mlèí,
pøehazují si nás jako horký
brambor. V Moravském Krumlovì dokonce tvrdí, e o konání valné hromady nic neví.
XXPøes zarputilé mlèení a
nepochopení kompetentních

aloba proti rozhodnutí krumlovské radnice
XXX/Moravský Krumlov/
V polovinì loòského prosince obdrela krumlovská
radnice ádost Ekologického
právního servisu o podání informací týkající se chodu radnice,
odmìn zastupitelù, èi prùbìhu
nìkterých výbìrových øízení.
Reakce na tyto poadavky
mìly dát právníkùm odpovìï,
jak si správní orgány vykládají
zákon o svobodném pøístupu
k informacím a jestli ví, která
data jsou povinni na ádost
poskytnout a na která se vzta-

huje právo na ochranu dat.
XXRadnice na prvotní ádost
o informace nikterak do tøiceti
dnù nereagovala. V takovém
pøípadì se má za to, e oslovený orgán vydal rozhodnutí,
kterým informace odepøel.
EPS proto 10. ledna 2003
podal odvolání, kterým se
domáhal zruení rozhodnutí
radnice informace neposkytnout. Dle dopisu starosty
Pitlacha ze dne 12. února bylo
o odvolání alobce rozhodnuto na mimoøádné schùzi rady

s tím, e informace poskytnuty
nebudou a e celou záleitost
zkoumá právník. Uvedené
rozhodnutí ale nikdo neodeslal.
XXPodle alobce rozhodnutí
Mìstské rady Moravský Krumlov postrádá jakékoliv odùvodnìní a je nesrozumitelné.
Mìsto se tak dostalo s právníky do køíku, co na
zaèátku dubna skonèilo podáním aloby u Krajského
soudu v Brnì.
XXEkologický právní servis
poaduje po soudu zruení

OPRAVY POMNÍKÙ
árka Nová, Nìmèice 126, 664 91 Ivanèice








èitìní fasád
výroba cementového a terasového zboí
brouení a èitìní kamene
rovnání a vázání nahlých pomníkù a obrub
tesání a obnova starého písma
renovace starých pomníkù
výroba nových pomníkù

Na práci záruka 3 roky,
na nové pomníky 5 let.
Ukázka brouení a dovoz drtì
pro zákazníka zdarma.

Mobil: 607 146 513, 728 879 244

rozhodnutí o neposkytnutí
informací mìstskou radou.
Trvá si na svých poadavcích
a poaduje po krumlovské
radnici úhradu nákladù na
soudní øízení v celkové výi
5.650 korun.
XXMìsto tedy èeká naprosto
zbyteèná aloba a dalí èerný
puntík v oèích obèanù. A
tìch necelých est tisíc na
soudní výlohy? Zkuste hádat,
kdo je v pøípadì prohry krumlovské radnice zaplatí. Myslíte
si, e to budou radní? /mape/

osob, e lidé informace ádají
a mají na nì nárok, se nám
podaøilo zjistit následující. Ve
firmì Saint-Gobain Vertex a.s.
Litomyl, která byla zaloena
3. prosince 1990 se základním
jmìním více jak dvì miliardy
korun, pracovalo 2040 zamìstnancù, pøièem jejich stav rok
od roku klesal a na poèet
1300 - v èervnu 2002. V souèasnosti se uvádí celkem
1360 pracovníkù. V krumlovském závodì je nyní zamìstnáno okolo 260 lidí. V první
etapì (jetì letos) by mìl údajnì tento poèet klesnout na 220
a v pøítím roce se poèítá
s redukcí a na 170 zamìstnancù. Tato èísla, podle nich
pøijde bìhem krátké doby o
práci na 90 osob, jsou hrozivá
a pro moravskokrumlovskou
oblast pøímo katastrofální. Je
veobecnì známo, e práce ve
Vertexu je sice velmi nároèná,
ale pomìrnì slunì placená,
a pro ná region s nedostatkem
pracovních pøíleitostí pøedstavovala doposud pro mnoho
rodin relativní jistotu. Do
roku 2005 by mìl prý zdejí
podnik spadnout pod výrobní

závod v Hodonicích a vlastní
výrobní úsek by se mìl radikálnì omezit, ne-li nakonec definitivnì zruit.
XXNa pracovním úøadì
v Moravském Krumlovì, který jsme kontaktovali, zatím
o propoutìní ve Vertexu oficiálnì nic nevìdí. A pokud se
pøijdou proputìní vertexáci
zaregistrovat, èeká je podobnì
mizivá monost získat novou
práci, jako vìtinu uchazeèù.
XXkoda jen, e jsme nedostali pøíleitost nepøíznivì
vyhlíející situaci solidnì
vysvìtlit nebo jetì lépe
obavy lidí vyvrátit. K tomu
nám ovem chybìl dialog
s tìmi, kdo o osudech svých
zamìstnancù rozhodují. Mají
jisté zámìry, ale drí je pod
poklièkou. Zatím nevíme, co
tím sledují, jistý je pouze fakt,
e nedostatek informací
i nejistota s sebou pøináí
nervozitu, podezírání a nedùvìru. Snad tento èlánek otevøe
potøebnou diskusi a koneènì
prolomí záhadnou bariéru
ticha mezi vedením spoleènosti a okolním svìtem. To je
jeho hlavním zámìrem. /ham/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYÍ KVALITA

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ
ZDARMA:

SALAMANDER  demontá a odvoz
INDUSTRIE /// PRODUKTE

RI - TRADE MARKET, spol. s r.o.

stávajících oken
 vytvoøení návrhu
vè. cenové relace
 zamìøení
stávajících otvorù
 doprava
na místo stavby
 5 let bezplatný
záruèní servis

Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
546 425 286
Mobil:
608 505 529 Fax:
E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

A NAVÍC:
4-5 komorový profil
SALAMANDER

JARNÍ
SLEVY

A 30 % !
nám. 13. prosince è.8, 664 12 Oslavany
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Je bentonit bohatstvím?

XX/Ivanèice/ Otázka, co s bentonitem v Ivanèicích, prozatím
nemá odpovìï. Situace je taková, e mìsto vlastní pozemky
a spoleènost Bentex Bohemia tìební práva. Loisko na základì informací odboru surovinové politiky nelze odepsat, tedy
náleí státu. Právníci mìsta proto pøipravují smlouvu s firmou
Bentex Bohemia, která by zohledòovala vekeré poadavky
radnice ve vztahu k pøedmìtné lokalitì. Ta bude firmì pøedloena k dalímu jednání a pokud dojde k dohodì na oboustrannì pøijatelných podmínkách, dostane se smlouva na poøad
jednání zastupitelstva, které v celé vìci rozhodne. Ivanèice
mají dle názoru starosty MUDr. Adama nyní dvì monosti.
Vypracovat dobrou smlouvu o tìbì a rekultivaci, nebo nechat
i nadále probíhat nic neøeící patovou situaci, která mùe trvat
opìt nìkolik následujících let.
/ham/

Dalí etapa opravy zámku
v Oslavanech zahájena

Kontrolní výbor skonèil etøení krumlovské radnice
XXJetì si pamatujete na ilustraèní fotografii z titulního
èlánku letoního tøetího èísla
Zrcadla? Po více jak tøech
mìsících vám pøináíme dalí
informace o výbìrovém øízení
pøi obsazování pracovních míst
mìstského úøadu v Moravském Krumlovì.
XXZastupitelstvo mìsta uloilo 10. února kontrolnímu
výboru zaobírat se skuteènostmi týkajících se výbìrových
øízení a neexistenci platného
pracovního øádu.
XXPo tøech schùzkách doel
kontrolní výbor k jasným závìrùm. Na Mìstském úøadì bylo
evidováno asi ètyøista ádostí
uchazeèù o zamìstnání. Z tìchto vybral starosta s místostarostkou v prvním kole 59
vhodných uchazeèù. Tajemník
sice u výbìrù byl, ale dle
vyjádøení, které podal kontrolnímu výboru, se jich aktivnì
neúèastnil. Podle zákona o obcích je to ale právì tajemník,
který by výbìr zamìstnancù
mìl øídit, co potvrdil i sám
starosta na 1. zasedání zastupitelstva, kdy se sám od výbìrù
distancoval. Výbìr zamìstnancù provádí tajemník spolu
s vedoucími pracovníky.,
uvedl starosta. Pøi výbìru
svých podøízených vak byli
pouze tøi vedoucí odborù.
XXZe zápisu kontrolního

ZDE
vhoïte
své
pøihláky

Fotomontá
redakce

výboru dále vyplývá, e první
usnesení týkající se poètu pracovníkù mìstského úøadu je
datováno 18. prosince 2002.
Z toho je zøejmé, e vekerá
výbìrová øízení konaná do tohoto data nebyla podloena platným usnesením rady mìsta.
Teprve usnesením z 18. prosince 2002 byli jmenováni
vedoucí odborù MìÚ, avak v
rozporu se zákonem o obcích
platným do konce roku 2002
jim nebyla stanovena mzda.
Snad z nedostatku èasu byla
na místa schvalovaná 18. 12.

Krumlovský krizový táb ...
foto: mape

XX/Oslavany/ V rámci celkové rekonstrukce zámku v Oslavanech probìhlo zaèátkem kvìtna výbìrové øízení na pokraèující práce plánované v roce 2003. Byly obeslány ètyøi firmy,
z nich nabídku pøedloily pouze tøi. Výbìrovou komisi tvoøilo
vech sedm èlenù Rady mìsta Oslavany, pøièem kadý z nich
obodoval vechna stanovená kritéria stupnicí 1 - 10 bodù dle
vlastního posouzení a uváení.
XXKomise posuzovala následující podmínky: míru naplnìní
poadavkù uvedených v závazných stanoviscích památkové
péèe a v projektové dokumentaci ve vztahu k urèení objektivní
ceny, celkovou cenu díla, záruèní podmínky a reference
uchazeèe. Souèet bodù byl vynásoben urèeným koeficientem
a vítìzem se stala nabídka, která po pøepoètu získala nejvíce
bodù. Vekeré výsledky výbìrového øízení i materiály s tím
související byly pøedloeny ministerstvu kultury, aby mohlo
dojít k èerpání finanèních prostøedkù.
XXTentokrát konkurenci nenala nabídka pøedloená firmou
Portico s.r.o. Brno, která zvítìzila a bude v následujících týdnech opravovat indelovou krytinu bánì zámecké vìe, vèetnì
krovu, i provádìt generální opravu støechy nad zámeckou
kaplí. Práce se ji rozbíhají a pro milovníky nezvyklých
fotografií se dle starosty pana Aldorfa naskytne zajímavá
pøíleitost, nebo zámeckou vì bude nìkolik dnù zdobit leení,
ze kterého by bylo jistì mono poøídit snímky pøímo unikátní.
Samozøejmì, e souèasnì s touto opravou, která probíhá
v rámci programu Ministerstva kultury ÈR, pokraèuje té
rekonstrukce západního køídla zámku, kde soukromá firma
GaC Pacific zprovozòuje zámecký pivovar a restauraci. /uè/

/pokraèování ze str.1/
XXJaké jsou hlavní úkoly
zmínìného tábu? Od zajiování obrany Èeské republiky
za váleèného stavu, øeení krizových situací a zmírnìní
jejich následkù a po koordinaci záchranných a likvidaèních prací pøi vzniku mimoøádných událostí. Starosta je
povinen napø. varovat osoby
na území mìsta pøed hrozícím
nebezpeèím, naøizuje i organizuje evakuaci lidí z ohroeného území, øídí èinnost
mìsta v podmínkách nouzového pøeití obyvatel, je
oprávnìn poádat právnické
i fyzické osoby o poskytnutí
dobrovolné pomoci apod.
XXKromì starosty mìsta,
coby velitele, krizový táb
tvoøí bezpeènostní rada mìsta
(zahrnuje 3 pracovníky MìÚ,
velitele Policie ÈR, velitele
HZS), stálá pracovní skupina
(zástupce energetiky, plynáren,
vodáren, výstavby a územního plánování, ivotního prostøedí, polikliniky, Správy a

údrby silnic, Státní veterinární správy a zástupce
Povodí Moravy). Dále skupiny
logistiky, dopravy, povodòové a ochrany zdraví. Vechny
sloky mají konkrétnì stanoveny povinnosti a odpovìdnosti, jako i pracovitì na
MìÚ èi materiálnì-technické
zabezpeèení pro pøípad akce.
XXPøi mnoha naléhavých
úkolech, které musí rady i
zastupitelstva mìst v dnení
dobì plné zmìn øeit, urèitì
není jednoduché vìnovat se i
tìmto zdánlivì nepodstatným
otázkám. Mnohokrát jsme
vak mìli monost se pøesvìdèit o tom, e rùzná nebezpeèí pøicházejí neoèekávanì a neohláenì a v tom
okamiku je kadá rada
drahá. Proto je nadmíru
prozíravé, kdy radnice problém nepodceòují, aèkoli si
jistì vichni pøejeme, abychom pøipravenost a funkènost ádného krizového tábu
nemuseli nikdy provìøovat
na vlastní kùi. /ham/

vybíráni pracovníci ji 17. 12.,
co je o den døíve, ne se o
nich vùbec rozhodlo.
XXNa základì osobního jednání jednoho z èlenù kontrolního výboru na pracovním
úøadì bylo zjitìno, e sedm
uchazeèù o zamìstnání evidovaných pracovním úøadem
nalo uplatnìní na MìÚ bez
pøièinìní pracovního úøadu.
Pracovní úøad toti o vzniku
nových míst nebyl radnicí
vùbec informován. MìÚ tak
poruil ustanovení zákona
è.1/1991 Sb, odst.2 o zamìstnanosti, kde má zøizovatel pracovního místa povinnost tuto
skuteènost sdìlit pøíslunému
pracovnímu úøadu do pìti
dnù. e se z evidovaných
uchazeèù o práci stali zamìst-

nanci mìstského úøadu, se na
pracovním úøadì dozvìdìli a
koncem bøezna z telefonního
seznamu zamìstnancù MìÚ.
XXKontrolním výborem bylo
dále zjitìno, e na MìÚ v Moravském Krumlovì chybí ji
déle jak dva roky platný pracovní øád, èím MìÚ opìt
poruuje zákon. (zákoník
práce, §73).
XXZpráva o etøení kontrolního výboru byla pøedloena
zastupitelstvu 12. kvìtna s doporuèeným usnesením. Zpráva
vak byla po více jak mìsíèní
práci výboru vzata pouze na
vìdomí, bez jediného závìru.
Proè tedy ve kontrolní výbor
etøil? Vimli si zastupitelé, e
byly nìkolikrát porueny zákony? Volièi snad ano! /mape/

Poár v prodejnì

XX/Oslavany/ V nedìli 11. kvìtna museli v Oslavanech
zasahovat hasièi. V dopoledních hodinách mezi 10.45 11.00 hoøelo v prodejnì Ovoce a zeleniny na Hlavní ulici. Na
místo dorazili hasièi z HZS Oslavany a HZS Ivanèic.
etøením bylo zjitìno, e dolo k poáru v zadním traktu
prodejny, který slouí jako atna. Vyetøovatel hasièù uvedl
jako pøíèinu poáru technickou závadu - zkrat na elektroinstalaci rychlovarné konvice, od které se vzòal døevìný
stolek pod ní a prùtokový ohøívaè vody visící na stìnì vedle
stolku. Poárem byla majitelce prodejny zpùsobena koda ve
výi 30 tisíc korun.

Podvodníci v Ivanèicích

XX/Ivanèice/ Dne 9. kvìtna o pùl tøetí odpoledne zabouchala
na vrata domu 90letého majitele v Ivanèicích neznámá ena
snìdé pleti a ádala ho o vodu, e ji potøebuje do auta. Staøík
el se enou na dvorek, kde ji napoutìl vodu do kbelíku.
Potom ho jetì poádala, jestli mùe jít na dvoøe na WC.
V tu dobu ale do domu vely dalí dvì eny snìdé pleti, co
vidìla manelka, která je ale nepohyblivá a nemohla tedy
nijak zasáhnout. Obì eny proly celý dùm a po jejich
odchodu staøík zjistil, e zmizela finanèní èástka 7.000
korun, kterou mìl v domì schovanou.

Senátor elezný kolám daruje multimediální výukový systém
XXMalý promítací sál znojemského kina Svìt zaplnili v pondìlí dopoledne zástupci vedení
kol a kolských institucí i
vedení mìsta. Nový systém
vzdìlávacích programù jim
pøedstavila za úèasti znojemského senátora Vladimíra
elezného firma LANGMeister.
Dùvod jeho osobní pøítomnosti
byl zøejmý hned od zaèátku.
Senátor se rozhodl sponzorsky
podpoøit moderní, kvalitní výukový systém ve svém obvodu,
který je mimo jiné známý velmi
nízkou úrovní vzdìlanosti.
XXJak na úvod øekl, je tøeba se
vèas adaptovat na novou situaci,

která nastane. Systém, který
vám budeme pøedstavovat, jsem
se rozhodl, e uvedeme jako
pilotní na Znojemsku. S firmou
nemám nic spoleèného a vidìl
jsem tuto záleitost poprvé,
kdy pøili v rámci senátorského
dne. Jedná se o systém zhruba
sedmdesáti a osmdesáti CD
romù pokrývající vechny základní oblasti výuky na úrovni
zaèínající a po støední koly. Je
to systém multimediální a mimoøádnì kvalitnì zpracovaný,
co mohu posoudit jako televizní profesionál. Proto jsem se
rozhodl k takovému drzému
kroku, e z vlastních prostøedkù

prosponzoruji do jedné kadé koly na Znojemsku jeden systém.
Je to nìco pøes sedmdesát CD
romù a hodnota jednoho je
kolem 33 tisíc korun. Je to asi 75
kol, které pøicházejí v úvahu.
Mne na tom pøekvapilo, e je
kompatibilní s prùmìrnou vybaveností kol. Kromì toho má
celou øadu pøídavných moností., uvedl senátor elezný.
Znojemsko by tak mìlo dostat
sponzorský dar v hodnotì asi
2,4 miliony korun. Dodal, e sám
není odborníkem na vzdìlávání,
ani na multimediální systémy,
ale nejvíce ho oslovila jednoduchost, pøehlednost a velmi snad-

né, prostì jednoduché pouití.
XXVyuití systému vyaduje od
kol notbuk a datový projektor, který je zatím v mnoha pøípadech jedinou opravdu vánou
pøekákou. Jeho cena k padesáti
tisícùm korun je pro vìtinu kol
nepøekroèitelná, ale náznak
cesty, jak takové prostøedky
získat, se objevil ji na tomto
prvním setkání. Systém nabízí
nejen výukové programy pøímo
do vyuèování, ale pojímá kolu
komplexnìji. Umoòuje internetové propojení pøímo k rodinám
ákù, tím tedy i douèování, èerpání vìdomostí i dalích informací pøímo z domova. Nabízí

a prezentuje takzvanì kolu on
line, tím se stává výbornou
pomocí také v dobì nepøítomnosti áka, napøíklad po dobu
nemoci a v dalích výjimeèných
pøípadech. Vedle "èerpání vìdomostí" má pak øadu dalích
moností propojení mezi kolou
a rodinou, napøíklad elektronickou ákovskou a dalí údaje. Pøipojení do systému bude po
zavádìcím provozu zpoplatnìné, ale jak se zástupci pedagogù na místì vyslovovali, pøi
zachování navrené ceny to pro
nì není problém. Jak nám pak
nìkteøí po jednání shodnì øekli,
je pro nì výuková èást velmi

zajímavá, ale k navrenému
propojení jiných údajù mezi
kolou a rodinou se vyjadøovali
dost skepticky. Situace u nás
k nìèemu tak revoluènímu jetì
zdaleka nedozrála a uèitelé
potøebují s rodièi o jejich dìtech
hovoøit osobnì. Navrený systém ji sám o sobì poèítá s
úsporností pøenosových èasù
pøímého spojení. Cena za pøipojování by mohla být vánou
praktickou námitkou hlavnì
meních uivatelù a rodin.
Takøíkajíc "tìká data" jsou
proto vloená do obsahu CD
nosièù a pøímá pøipojení slouí
jen k jejich oivení. /mape/
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Tøídìním odpadù mùe mìsto jen získat Stavba polyká miliony

foto: archiv redakce
XXSituace v Moravském
Krumlovì, pøedevím na Sídliti, je z hlediska ivotního
prostøedí dost zoufalá. Dle
zdejích obyvatel, jim není
vzhled mìsta lhostejný, zde
chybí kontejnery na tøídìný
odpad. Popelnice jsou brzy
plné, lidé hází odpadky kam
se dá a výsledek si jistì dovedete pøedstavit sami. Vìtinu
nádob na tøídìný a objemný
domovní odpad odvezla TASka do sbìrného dvora na

Dìlnické ulici. Bohuel tam si
lidé dosud cestu nenali a
mnozí radìji ve nepotøebné
narvou do popelnic, pøípadnì vedle a rychle zmizí.
XXJak se k problému staví
mìstský úøad? Zøejmì si je
tohoto neutìeného stavu
vìdom, protoe letos v souladu
s novelou zákona o odpadech
a navazujícími vyhlákami
zadal firmì DPS Praha s. r. o.
zpracovat Koncepci nakládání
s odpady v Moravském

Krumlovì. Toto systémové
øeení má za úkol provést nejen analýzu stávajícího stavu,
ale té stanovení základních
cílù v této oblasti spolu s posouzením moností svozu
odpadù, manipulace s nimi
a jejich likvidace v rámci
regionu mìsta.
XXJak nám sdìlila paní místostarostka, celá studie souèasnì s vypracováním návrhu
zadávacích podmínek pro
výbìrové øízení na realizaci

svozu a nakládání s odpady v
MK by mìla být hotová do
konce èervna. Do té doby na
sídliti ani nikde jinde kontejnery nepøibudou a zùstává
tedy na lidech samotných, aby
se snaili v okolí svého bydlitì udrovat poøádek. Poté
se pøedpokládá radikální zlepení dané situace. Sebelepí
koncepce a firma ale mnohdy
nic nezmùou proti lhostejnosti a bezohlednosti lidí.
XXPravdivost této mylenky
nám potvrdil i místostarosta
Miroslavi, kde mají s danou
problematikou ji témìø dvouletou zkuenost. Mìsto je pøes
firmu Ekokom zapojeno do
systému recyklace a tøídìní
odpadu a lidé mají monost
do kontejnerù ukládat plast,
sklo i papír. Napøíklad v loòském roce zde bylo nasbíráno
4,4 tuny papíru, 4,2 tuny skla
a 3,23 tuny plastù. Pøièem do
mìstské pokladny pøibylo asi
tøicet tisíc korun. Dùleité je,
e vechny získané peníze se
znovu vrací do zlepení ivotního prostøedí - na výsadbu
zelenì, nákupu dalích separaèních nádob, apod. Dùleité
je, aby se v kontejnerech neobjevoval jiný domovní odpad,
nebo ten putuje na bìnou
skládku, kde mìsto nic nezíská, ale naopak za odvoz platí.

Památník Alfonse Muchy pomalu oívá
XXV Ivanèicích vrcholí práce
související s uvedením expozice místního rodáka Alfonse
Muchy tak, aby ve bylo dokonèeno k 24. èervenci, tedy
v den 143. narozenin tohoto
svìtoznámého malíøe. Stálá
expozice A. Muchy bude mít
vyhrazeno celé první patro
opravené budovy. V souèasné
dobì probíhají instalaèní
práce k výstavì, pøipravují se
pøedevím panely pro Muchovu tvorbu. Mimo obrazù zde
návtìvníci najdou jeho drobné osobní pøedmìty a dvì
kopie pamìtních desek, darovaných mìstem Ivanèice
Paøíi a New Yorku u pøíleitosti 60. výroèí úmrtí a 140.
výroèí narození umìlce.
XXAlfons Mucha byl jednou
z nejpozoruhodnìjích postav
èeského a svìtového umìní
konce 19. a první poloviny
20. století. Svým vestranným

nadáním zasáhl do celé øady
umìleckých oborù, do malíøství, sochaøství a pøes divadlo
té do literatury. Celý svìt jej
vak bude navdy spojovat
s jeho úasnými grafikami,
plakáty, dekorativními èi symbolickými obrazy a freskami.
Do dìjin naich zemí se vedle
toho nesmazatelnì zapsal
úchvatnou kolekcí monumentálních pláten s názvem
Slovanská epopej, kterou nyní
mùeme obdivovat v Moravském Krumlovì.
XXAni do doby otevøení stìejní expozice nezùstane
Památník nevyuit. Od ledna
2003 zde sídlí ivanèické kulturní a informaèní støedisko,
v pøízemí probìhne ke Slavnostem chøestu výstava keramiky Jiøího Seky a v hlavní
výstavní síni budou umístìny
ukázky z tvorby dìtí výtvarného
oboru
Základní

Vá hostitel

Penzion PRINC
v centru Ivanèic

Vám a Vaim obchodním partnerùm nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 apartmán
 restaurace, bar, salonek, vlastní parkovitì
Telefon: 546 452 630, Fax: 546 451 494
Mobil: 606 467 213

NEDÁ VÁM SPÁT OTÁZKA, KDE SEHNAT
VÝHODNÝ ÚVÌR NEBO HYPOTÉKU?
NABÍZÍME ØEENÍ

ÚVÌRY OD 4,5%
Bez vkladu, monost expresního
vyøízení do dvou dnù
Kontakt na tel.:
Kontakt na tel.:

607 949 608
723 110 363

umìlecké koly Ivanèice. Na
sobotu 28. èervna se pøipravuje
znovuotevøení stálé expozice
Vladimíra Meníka, dalího
významného ivanèického rodáka, k jeho nedoitým
sedmdesátým narozeninám.
Expozice sestává z osobních
vìcí, rodinných fotografií,
dokumentù i materiálù z jeho
filmové a divadelní éry. Po
celou dobu prohlídky nás
bude provázet hlas tohoto
nezapomenutelného komika,
bavièe, konferenciéra a pøedevím skvìlého herce.
XXTo, e jsou pøípravy na
otevøení expozice pro veøejnost v plném proudu, potvrzuje
i usnesení Rady mìsta Ivanèice, která ji schválila
umístìní orientaèní tabule
upozoròující na expozice pøed
budovu Památníku a také
cenu vstupenek za prohlídku.
Ze zápisu rady lze zjistit, e

Èeská podnikatelská pojiovna, a.s.

OZNAMUJE OTEVØENÍ
POJIOVACÍ KANCELÁØE
v Moravském Krumlovì (Kníecí dùm)

(vchod do prodejny Pekárna Ivanka a Zelenina Pijanová)

 výhodné povinné ruèení
 ivotní pojitìní + úraz
 pojitìní staveb a nemovitostí
 penzijní pøipojitìní
 stavební spoøení
Provoz kanceláøe:
Pondìlí a støeda 8.30 - 16.00
(po dohodì i v jinou dobu)
tel.:

515 333 785
723 927 359

515 333 910
606 783 448

dílo Alfonse Muchy mohou
shlédnout dospìlí za ètyøicet
korun, dìti od 6 let, studenti èi
dùchodci za dvacet a za výstavu Vladimíra Meníka
zaplatí dospìlí dvacet, dìti,
studenti a dùchodci deset
korun. Zároveò s pøípravou
zmínìných akcí nadále probíhá rekonstrukce budovy
stavební firmou Stavoprogres
Brno, konkrétnì oprava fasády v zatím nevyuitém
dvorním traktu a práce
v prvním poschodí.
/uè/

XXStavba bytových domù na Sídliti Zachránìná v Moravském
Krumlovì byla rozèlenìna na dvì samostatné etapy.
V první z nich, zahájené 29. øíjna 2002, se pøedpokládá výstavba 54 bytových jednotek. Pøed zapoèetím stavby se
uskuteènil záchranný archeologický prùzkum.

foto: mape

XXKteré práce dosud na stavbì probíhaly? Za úèelem posílení
stávající plynové kotelny byly stavebnì upraveny její èásti.
Následnì se budovala kanalizace pod stavenitìm a základové
konstrukce objektu zaloené na pilotech. Je dokonèena
venkovní kanalizace. Bytový dùm se dìlí do tøí oddìlených
sekcí A, B, C. Ve vech sekcích bylo vystavìno první podzemní podlaí z monolitického elezobetonu a následnì zasypáno
první podzemní podlaí. První a druhé nadzemní podlaí sekce
A i B bude rovnì stavìno z monolitického elezobetonu
z dùvodu poadavku vyí nosnosti, protoe pùjde o estipodlaní èást. Tøetí a esté patro je plánováno z cihlových blokù.
V prvním patøe sekce A jsou z poloviny hotovy monolitické
nosné stìny a pøipravuje se bednìní pro dokonèení druhé
poloviny. První patro sekce B má kompletní monolitické nosné
zdi a rovnì se chystá bednìní pro stropní konstrukce. Ve
sklepích zedníci omítají stìny. Sekce C bude provedena sestupnì - od místa pøipojení na sekci B, jako ètyø a jednopodlaní stavba se støeními terasami. Proto je ji pøízemí céèka
vyzdìno pøímo z cihlových blokù, jejich nosnost pro ètyøi
podlaí vyhovuje. Je pøipraveno bednìní na vybudování stropní konstrukce. Ve sklepích je provádìna izolace podlah. Mimo
objekt se zhotovují konstrukce na budování parkovacích ploch
a je vytyèeno pøipojení bytového domu na energetickou sí.
XXZastupitelstvo na svém ètvrtém zasedání 12. kvìtna øeilo
financování výstavby nájemních bytù Zachránìná a schválilo
výi finanèních prostøedkù, které si mìsto na stavbu v rámci
bankovního úvìru pùjèí. Kolem dvaaètyøicet milionù by mìlo
doplnit dotaci ze státního rozpoètu.
/ham/

B A Z É N Y
ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

FÓLIOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ  PLASTOVÉ
VENKOVNÍ  VNITØNÍ  ZAPUTÌNÉ  NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE  SERVIS  ÚDRBA
KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUENSTVÍ

izolace proti vodì - elektromontáe - stavební práce
Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS, o.z.

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okruní è. 394 (areál OSP)
NOVÌ OTEVØENO

KVÌTEN - MÌSÍC SLEV
PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

SLEVA - 10 %
Prac. doba: Po-Pá 8.00 - 17.00 hod.
So 8.00 - 12.00 hod.
Tel./fax: 515 324 609

smìr Znojmo

smìr MK centrum
Jatka

smìr
Rakice

AXIS
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Poloili vìnce padlým

XX/Jiøice u Miroslavi/ Dne 7. kvìtna 2003 se v Jiøicích
u Miroslavi uskuteènila vzpomínková slavnost k ukonèení II.
svìtové války. Organizátory byla základní organizace Svazu
bojovníkù za svobodu a Obecní úøad Jiøice u Miroslavi. Slavnostního veèera se zúèastnilo pøes 190 obèanù obce.
Èlenové svazu poloili vìnce u obou památníkù v obci a spoleènì s obèany vzdali hold svým padlým spolubojovníkùm
z 1. ès. brigády Jana iky v Jugoslávii a vem dalím obìtem
II. svìtové války. áci ze Z Jiøice u Miroslavi pøednesli kulturní program a slavnostní projev pøedseda OV Svazu
bojovníkù za svobodu bratr Horák. Poté se vichni, ti nejmení
s lampiony, prùvodem odebrali na místní høitì, kde byla
zapálena slavnostní vatra. Na vechny zde èekalo bohaté
obèerstvení. A kdy se pøidala harmonika s kytarou, krásný
veèer konèil a v pozdních noèních hodinách.
/MH/

koláci se v záøí doèkají

XXSotva v Oslavanech skonèili jedno výbìrové øízení, vypsala
radnice dalí. Týká se rekonstrukce sociálního zaøízení a kanalizaèního systému v nové budovì Z Oslavany, která je i pøes
pøívlastek nová v provozu nìkolik desítek rokù. Mìsto získalo
na opravu penìitý pøíspìvek ministerstva financí. Dùleitou
podmínkou pro výbìr firmy bude mimo jiné to, e vekeré
práce musí probìhnout pouze v dobì letních prázdnin, aby
nebyla naruena výuka. Vichni koláci se mohou tìit, e 1.
záøí je ve kole budou èekat i zbrusu nové, moderní WC, které
ji kola potøebuje jako sùl.
/ham/

Stavební úpravy dìlòáku

XXDìlnický dùm Oslavany je souèástí zdejího kulturního
a informaèního støediska. Zub èasu tady nahlodal a poruil
statiku malého sálu v 1. patøe, kde se v souèasnosti provozuje
restauraèní zaøízení. Aby mohly být prostory i nadále bezpeènì
vyuívány, je nutno zesílit strop, který sál nese. Dnes jsou
dokonèovány práce pøipravující montá nosné ocelové konstrukce, která zabezpeèí statiku budovy. Dokonèení oprav se
pøedpokládá nejpozdìji do poloviny èervna. Do té doby najdete
na dveøích restaurace cedulku ZAVØENO a nezbývá, ne se
obèerstvit u konkurence.
/uè/

XXFinance hýbou dìním v celém svìtì a ani my nejsme výjimkou. Umíme si ale váit penìz
a nakládat s nimi? Nabízím
Vám o tom pøevánì váné
zamylení a odpovìï.
XXJisté je, e nechat leet
peníze doma pod poltáøem,
nebo na bìném úètì není vhodné, proto se nauème investovat!
Poohlédnìme se tedy po vhodném finanèním produktu. Správný investor by mìl zaèínat
investicí do státem podporovaných produktù. Povìzme si nìco
o bìnìjích a standardních postupech, jak naloit s naimi
penìzi, které jsou pro nás dostupnìjí a mnohdy i zajímavìjí.
Státní podpora spoèívá ve tøech
základních prvcích, a to jsou:
pøímá finanèní podpora, úlevy
na daních a akciový fond.
XXPokud si zaèínající a ménì
zkuený investor neví rady, mìl
by se poradit u specialisty.
Seriózní finanèní poradce Vám
poradí zdarma. Já bych ale
doporuèil kadému, i firmám,
aby tuto slubu vyuily, a to

z jednoho prostého dùvodu.
Konkurenèní prostøedí výraznì
rozíøilo nabídku finanèních
produktù. Zahranièní spoleènosti
na ná trh pøinesly standardní
úroveò slueb obvyklých ve
svìtì. To na jedné stranì pøináí
zákazníkovi výhody v monosti
výbìru optimálního finanèního
produktu, na druhé stranì se
nabídky jednotlivých spoleèností
stávají rozmanitìjí a obtínìji
porovnatelné. Vytìit pro sebe
co nejvýhodnìjí podmínky
pøedpokládá dobrou znalost
trhu, orientaci v nabízených produktech a v neposlední øadì i
schopnost správnì stanovit své
poadavky. Nehledì na to, e
vláda plánuje èinnost finanèních
poradcù licencovat, od èeho si
slibuje vìtí kvalitu poskytovaných slueb a razantní úbytek
naèerno pracujících lidí s pochybnou úrovní. Zpravidla se
vám ani neprokáí firemní pøísluností, o ivnostenském
oprávnìní ani nemluvì.
XXVhodným finanèním produktem pro kadého je stavební

Vzácní hosté opìt v Miroslavi
XXV severonìmeckém mìstì
Recklinghausen, vzdáleném
bezmála 1200 km, funguje
A-H Schule, tedy církevní
sociálnì-pedagogická støední
kola, kde se pøipravují budoucí vychovatelé a uèitelky mateøinky. Výuka zde probíhá v souladu s projektem
kola bez rasismu, jejím
cílem je ivot bez netolerance
a zároveò pøedávání tìchto
idejí dalím generacím. V prùbìhu kolního roku navíc áci
se svými pedagogy proívají
tzv. Dny duchovní orientace,
kdy mají monost vybrat si
z jedenácti týdenních programù
- napø. pobyt ve francouzské
Taizé, v nìkterém kláteru èi
podniknout cestu do Èeské
republiky. U nás navtíví
Prahu, Terezín a pìt dní stráví
v Miroslavi, kde pomáhají pøi
úpravì a údrbì zdejího
idovského høbitova.
XXLetos k nám skupinka
esti studentek se dvìma pedagogy zavítala ji poesté. Jak
øekl jeden z profesorù, pan
Gregor Rütter, chtìjí touto
cestou mladým lidem umonit
nahlédnutí do historie a zároveò doufají, e pøi pochopení
dìjin, které nemùeme zmìnit,
lze u studentù navodit
smíølivé mylení. Dùraz
vech podobných projektù je
kladen zejména na idovskou

historii a kulturu, na kterou
nelze zapomenout, a právì
pedagogové mají monost i
povinnost tyto události zprostøedkovávat, oivovat. To
jsou dùvody, proè Miroslav a
Èeská republika nemohou
zùstat stranou.
XXMylenkou záchrany idovského høbitova v Miroslavi,
v minulosti znaènì zdevastovaného, se dlouhá léta zabýval pan Ing. Tomá Ryavý.
Jeho zámìrem bylo høbitov
zpøístupnit lidem a dát mu
odpovídající dùstojné místo v
rámci miroslavských památek
- vdy je to jediná spojnice
se zdejí idovskou obcí.
V roce 1991 zapoèaly pøípravy
a získávání lidí ochotných
v nesnadném úkolu jakkoli
pomoci. O rok pozdìji nastalo
období vlastních prací a stabilní spolupráce s cizinci. Na
høbitovì se intenzivnì pracuje
vdy 2 - 3 týdny v roce a dosud se zde vystøídali studenti
z mnoha zemí. Samozøejmì,
e stranou nezùstávají ani
miroslavtí. O letních prázdninách se ji podruhé zapojí
spolu s evangelickou mládeí
i zdejí skupina mladých MIROSA.
XXV prùbìhu deseti let se
podaøilo zlikvidovat obrovské
mnoství náletových døevin,
byly opraveny a zaregistro-

foto: archiv

Náhrobek slavného miroslavského obèana

vány vechny pomníky, zpracován podrobný plán a vyèitìn celý areál. Také letos, dle
Dr. Lii Ryavé, která se svým
manelem stála u zrodu ulechtilé mylenky a má nejvìtí
zásluhu na jejím naplnìní,
studentky odvedly neuvìøitelný kus práce a jejich nasazení
bylo naprosto úasné. Nìmci
si zase velmi pochvalovali
pohostinnost miroslavských
rodin, které je ubytovaly
a vlídnì se o nì staraly.
XXV A-H Schule se na
kadou podobnou cestu velmi

peèlivì pøipravují a po pøíjezdu,
kdy se vechny skupiny sejdou dohromady, hodnotí své
záitky z jednotlivých aktivit
duchovních dnù. Profesor
Karl - Heinz Jostmayer (na
znovuobnovení høbitova se
podílí od prvopoèátkù) nás
ujistil, e pobyt u nás a aktivity s ním spojené jsou ve
kole vdy støedem zájmu
vech studentù. Letos v rámci
zmínìného projektu navíc
chystají zajímavou výstavu,
kde nebudou chybìt ani fotografie z Miroslavi.
/ham/

Cyklistické stezky okolím Oslavan potøebují peníze
XX/Oslavany/ Místostarosta
Oslavan Mgr. Musil je zaníceným sportovcem. Vìnuje se
té aktivitám, které mají pøispìt ke zvýení turistického
ruchu a monosti sportovního
vyití v málo známé pøekrásné
pøírodì Oslavanska.
XXBìhem posledních tøí let
se usilovnì snaí o vybudování a uvedení do provozu
cykloturistických tras, které
by zaplnily bílá místa na
mapách jihozápadnì od Brna.
Do roku 1999 zde toti neexistovala jediná trasa, vechny
konèily v Moravském Krumlovì. Bylo vak jasné, e z
rozpoètu mìsta nelze tak

nároèný projekt financovat a
bude nutno sdruit prostøedky
mnoha obcí, kterými cesty povedou. To se podaøilo a dosud
se realizovaly práce za 450
tisíc korun, které sponzorsky
vìnoval ÈEZ - investorem je
Energoregion 2020, tj. sdruení obcí v okruhu 20 km od
JE Dukovany. Na projektovou
dokumentaci daly prostøedky
Oslavany, Ivanèice, Moravský Krumlov, Dolní Kounice,
Rosice a letos se k nim pøipojila i obec Øíèany.
XXVýsledky tøíleté práce
dnes vidíme pøímo na mapì.
Existuje est páteøních cyklotras, které procházejí dvìma

kraji (Vysoèina, Jihomoravský) a esti okresy (ïár nad
Sázavou, Tøebíè, Znojmo,
Bøeclav, Brno venkov, Brno
mìsto). Mají evidenèní èísla
a jsou vyznaèeny na mapì.
Jedná se o cyklotrasy 403
(Mohelno-Ivanèice-Pøízøenice), 404 (Moravský Krumlov
-Jezeøany-Syrovice-Rajhrad),
5170 (Velká Bíte-OslavanyMoravský Krumlov), 5171
(Veverská Bítýka-DomaovRosice-Hlína-Dolní KounicePohoøelice), 5172 (Rosiceúdolí Bobravy-idlochovice)
a 5173, která propojuje 4 cyklotrasy (køiovatky Biskoupky
-Oslavany-Zbýov-Rosice).

XXV terénu jsou ji realizovány, oznaèeny, opatøeny znaèkami, stojany na kola apod.
Trasy energetická (zámek Oslavany-JE Dukovany-vodní elektrárna Daleice), 5173 a 403
v úseku Mohelno-BiskoupkyHrubice-Øeznovice-Ivanèice. K realizaci zbývajících
je nezbytná dalí finanèní
podpora. Za tímto úèelem se
opìt organizátoøi obrátili na
spoleènost ÈEZ i Jihomoravský
kraj s ádostí o sponzorský
dar. Jakmile budou prostøedky
k dispozici, dojde k pokraèování prací. Radnice u nyní
plánuje nové, tématicky zamìøené trasy, napø. hornickou. /uè/

spoøení a penzijní pøipojitìní.
To jsou dva klíèové produkty.
Tøetím a neménì dùleitým je
kapitálové ivotní pojitìní.
Stavební spoøení je zajímavé
pøímou finanèní podporou a v
pøípadì úvìru i daòovou úlevou.
O èást svých výhod ovem pøijde díky oèekávané reformì,
která má být schválena letos.
25% státního pøíspìvku u
opravdu stojí za zamylení.
Proto je teï nejvhodnìjí doba

bude alespoò èásteènì podílet
na zabezpeèení dùchodu svým
zamìstnancùm, tak bude mít pøi
odepisování daní spoustu úlev,
které døív nebyly. U právnických
osob mùe být majitel spoleènosti sám sobì zamìstnancem,
take si do výplaty z firemních
prostøedkù mùe pøevádìt
spousty penìz a pøitom si spoøit
na dùchod. Firma má monost
odepsat osm tisíc korun roènì,
kdyby ale platila svým zamìst-

který je státem dotován, a to daòovými odpisy. Dá se øíct, e je
to v dnení dobì nejlepí pojiovací produkt na trhu, proto je
koda jej nevyuívat.
XXTi odvánìjí z nás mohou
dát pøednost investovat peníze
do podílových listù. Jistì se
Vám vyplatí koupit podílový list
otevøeného podílového fondu.
Kdy se bojíte rizika a spokojíte
se niím výnosem, pak investujte do dluhopisových fondù.
Jestlie se nebojíte krátkodobých propadù Vaí investice,
mùete investovat do akciových
fondù. Rizikovost investic je
vìtí ne pøedchozí produkty,
ale trh je ustálen, likvidita je
solidní a výnosy zajímavé. Výhoda fondù spoèívá v pravidelnosti nákupu investice a daòová
úleva v podobì neplacení danì
z kapitálového výnosu, pokud si
je podríme déle jak 6 mìsícù.
XXDalím produktem jsou termínované úèty. Ty jsou vzhledem k rizikovosti velmi dobré.
Nevýhodou jsou malé úroky,
dlouhá likvidita a podmínky

nìkterých bank na výi minimálního vkladu pohybujícího se
v desítkách tisíc. Naopak obchodovat na burze s cennými papíry
nebo komoditami mùe být
velmi výnosné, ale i rizikové,
proto poèítejme i s pøípadnou
velkou ztrátou.
XXA na co bychom nemìli zapomínat, jsou investice do vlastního bydlení. Postavit nebo koupit
vlastní dùm i s vypùjèenými
penìzi na hypotéku. I v tomto
bychom si mìli pospíit, protoe
nadcházející vstup do EU podstatnì zmìní nabídku a poptávku po
nemovitostech a dá se pøedpokládat, e podraí. U produktu
hypoteèního úvìrování se zmìny neoèekávají, ale co je pro
klienty pøíznivé, je stále se
sniující úroková sazba, co èiní
tento produkt stále dostupnìjí
a levnìjí. Proto velmi dobøe
zvaujme, kam vloit uetøené
finance, pøedevím vhodným
výbìrem správného produktu,
poèínaje stavebním spoøením
a konèe nemovitostí.
Martin Sklenáø

Penìní investice dnes
pro zaloení stavebního spoøení
s ohledem na budoucnost pøedevím pro dìti, kterých se reforma dotkne nejcitelnìji. Penzijní
pøipojitìní je zajímavé kombinací obou zvýhodnìní, tj. pøímé
finanèní podpory a úlev na daních, ovem za splnìní podmínek daných státem. Kouzlo
spoèívá v tom, e je výhodné
nejen pro zamìstnance, respektive fyzické osoby, ale i zamìstnavatele. Pokud se zamìstnavatel

nancùm víc, tak z èástky nad tuto
sumu nezaplatí zdravotní a sociální pojitìní, protoe v takové
pøípadì platí osvobození jednou
provdy. Doporuèil bych, aby
kadý myslel na stáøí a to i mladá
generace a pøesvìdèila své zamìstnavatele, aby jim také pøispìli. Stokoruna mìsíènì nikoho
nezabije. Státní pøíspìvek je
v tomto pøípadì nejvìtí - 50%!
XXKapitálové ivotní pojitìní
je jediný pojiovací produkt,
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ALUZIE
výroba  prodej  montá  servis

Vzorková prodejna:
tel.: 546 452 343
mobil: 602 785 313
Rùová 5, Ivanèice, 66491
Provozní doba:
po - pá 9.00 - 17.00

«
«
«
«
«

ROLETY
MARKÝZY
SÍTÌ PROTI HMYZU
VERTIKÁLNÍ ALUZIE
ROLETY A ALUZIE
I PRO STØENÍ OKNA

Nyní pøi pøedloení tohoto inzerátu sleva 10% na vechny sítì a aluzie!
Zamìøení, montá a doprava zdarma!

LEVNÝ NÁBYTEK Z DOVOZU
ZVEME VÁS DO NAICH DVOU PRODEJEN
ZBÝOV

NÁMÌ NAD OSLAVOU

otevírací doba:
po - pá: 9 - 18 hod.
so: 8 - 11 hod.

otevírací doba:
po - pá: 9 - 17 hod.
so: 8 - 11 hod.

nákupní støedisko Bydo
mobil: 602 933 745

bývalý obch. dùm Oslavan
mobil: 776 631 076

VELKÉ KVÌTNOVÉ SLEVY
U VECH OBÝVACÍCH STÌN
SLEVA
U VECH SEDACÍCH SOUPRAV
1000 Kè
U VECH KUCHYÒSKÝCH LINEK
U VECH ROHOVÝCH LAVIC SLEVA 500 Kè
VELKÁ SLEVA OSTATNÍHO NÁBYTKU
POSTEL MASIV

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560

+ ROT
+ MATRACE

VECHNY SLEVY PLATÍ
DO 31. 5. 2003

splátkový
prodej

KUPÓN NA SLEVU

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

ROZVOZ ZBOÍ
ZAJITÌN
KADÝ TÝDEN
NOVÉ ZBOÍ

1000 Kè

KUPÓN NA SLEVU

Pøi pøedloení tohoto kupónu záskáte
u vybraného zboí slevu

Pøi pøedloení tohoto kupónu záskáte
u vybraného zboí slevu

ROHOVÁ LAVICE

OBÝVACÍ STÌNA

- 500 Kè
KUPÓN NA SLEVU

Platí do 31.5.2003

- 1000 Kè

KUPÓN NA SLEVU

Pøi pøedloení tohoto kupónu záskáte
u vybraného zboí slevu

Pøi pøedloení tohoto kupónu záskáte
u vybraného zboí slevu

SEDACÍ SOUPRAVA

KUCHYÒ

Platí do 31.5.2003

- 1000 Kè

Platí do 31.5.2003

- 1000 Kè

KUCHYÒSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okruní 394, tel.: 515 320 718
(bývalý areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

NOVÌ - KUCHYÒSKÉ ROHOVÉ LAVICE, STOLY, IDLE
KUCHYÒSKÝ SET:
rohová lavice, stùl a dvì idle

 KYCHYÒSKÉ LINKY vè. pracovní desky ji od 8.350 Kè
 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY zn. FRANKE (SRN) a zn. REGINOX (Holandsko)

od 4.700 Kè

A JAK NÁS NAJDETE ?
smìr Znojmo

smìr Rakice

smìr MK centrum

JATKY
Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Olbramovické ochutnávání Horké nedìlní odpoledne proili v Karibiku
XX/Olbramovice/ Souèástí kvìtnových oslav byla oblastní
výstava vín, která se konala u po dvaadvacáté. Na výstavì bylo
soustøedìno 230 vzorkù, které posoudila porota sestávající
z dvaceti osmi èlenù. Ochutnávání probìhlo v Obecním domì
v Olbramovicích, k poslechu hrály tradièní kapely - dechovka
Bohumíra Hyblera a cimbálka Polajka. ampiónem se stal
Tramín, roèník 2002 od Jiøího Rozmahela z Moravského
Krumlova a André, roèník 1999 od ing. Lubomíra Èecha
z Olbramovic. Cenu za nejlepí kolekci získalo Vinaøství
Forman z Nových Bránic, cenu starosty obce Olbramovice
získalo Chardonnay, roèník 2002, výbìr hroznù od ing. Pavla
Herka a cenu obce Olbramovice obdrel Cabernet Sauvignon
z Markových vinných sklepù. O zdaøilé akci svìdèí velká úèast
milovníkù révy, kteøí se veselili do pozdních veèerních hodin.
Také organizátoøi byli spokojeni, nejen s návtìvností, ale i s
kvalitou vystavených vzorkù a doufají, e i v pøítím roce bude
mít ochutnávka vín stejný úspìch jako letos.

Podyjí naima oèima

XX/Miroslav/ Dne 4. kvìtna
mohli návtìvníci restaurace
Slavie v Miroslavi poznat
kulináøské speciality vzdálené
zemì. Pod zátitou starostù
Miroslavi a Hostìradic zde
pod názvem Kubánský den
toti probìhla gastronomickospoleèenská akce zamìøená
na prezentaci øetìzce restaurací, které úspìnì fungují po
celém svìtì. Do Miroslavi
pøijel kuchaø, barmanka a hudební kvarteto Havana originální kubánské restaurace La
Bodeguita Del Medio Praha,
je se v Praze otevírala v prosinci loòského roku. Není bez
zajímavosti, e toto luxusní
zaøízení navtívili takové
osobnosti, jako Václav Havel,
èi souèasný prezident Klaus.
XXJi zhruba od 13 hodin
zaèala pøíprava tradièních
kubánských specialit. Paní
Rybníkáøová, éfkuchaøka
Slávie, s týmem spolupracovníkù a uèòù byla kubánskému
kuchaøi plnì k dispozici a
vichni mìli nìkolik hodin
plné ruce práce. Menu pøedstavovaly speciality latinskoamerické kuchynì a míchané
nápoje, na nich si pochutnával mimo jiné i spisovatel

Ernest Hemingway. Podávala
se Sopa De Vegetales (zeleninová polévka), Masas De
Puerco Fritas (lahodné peèené
vepøové kousky s èesnekem),
Moros Y Cristianos (rýe
s èernými fazolemi), Tostones
De Platáno (smaené zelené
banány) a Flan Al Caramelo
(karamelový puding). Barmanka namíchala nápoje Cuba
Libre a Mojito. Vekeré neob-

vyklé suroviny typu zeleninových banánù, cukrové
tøtiny èi máty peprné byly
dodány pøímo ze zemì pùvodu.
XXProstory Slavie se zcela
zaplnily zvìdavými hosty
a vech 150 místenek bylo
prodáno. Starosta Ing. Forman
v úvodním slovu øekl, e se
zrodila nová akce, snad nová
tradice, kdy by jedenkrát
roènì mohla být v Miroslavi

pøedstavena nìkterá ze svìtových kuchyní jako souèást
kulturního dìní mìsta. Ji
nyní radnice uvauje o monosti prezentace slovinských
èi italských specialit a vín.
XXGurmáni, kteøí se nedostanou do vech vysnìných
zemí, aby tam ochutnali jejich
typické pochoutky, nemusí
tedy vìet hlavu. Vdy staèí
zajet do Miroslavi.
/ham/

Ivanèické slavnosti chøestu letos u podeváté

XX/Moravský Krumlov/ Fotografie, výtvarná díla a pøedmìty
ze sbírek pracovníkù Správy Národního parku Podyjí jsou od
støedy 14. kvìtna k vidìní v Galerii Kníecí dùm v Moravském
Krumlovì. Autoøi výstavy Markéta Jelínková, Jan Kos, Antonín Reiter a øeditel správy parku Tomá Rothröckl návtìvníky
svými pohotovými fotografiemi, kresbami, ale i dùmyslnou
instalací zavedou do panenské krajiny Národního parku Podyjí.
Výstava je rozdìlena do nìkolika oblastí, které zachycují nejen
nádhernou krajinu, vzpomínky na dobu socialismu, kdy byla
naincùm tato krajina odepøena, ale i tìkou práci vech, kteøí
se o park starají. Výstava pøíjemná nejen pro oko, ale i ducha
návtìvníka, bude pøístupna do konce èervna ve vední dny
od 8.30 do 15.30 s polední pøestávkou 12.30 - 13.00 hodin.

XXIvanèice i iroké okolí ije
po celý víkend uprostøed kvìtna
nezvyklou akcí - Slavnostmi
chøestu. Vichni pøítomní si
mohou z bohaté nabídky programù vybrat podle svého moderní, dechovou èi country
hudbu, majáles gymnázia,
ochutnat víno z ivanèických
vinic, posoudit sílu elezného
Zekona èi nakoupit na triti.
Proè právì Slavnosti chøestu?
XXChøest - pùvodním názvem
nechøest, tedy hromové koøení,
které mìlo podle povìry chránit
proti blesku, tzn., aby nìco
netøasklo, nechøestlo, se zaèal
v naich zemích pìstovat jako
zelenina ji asi v 15. století. Do
Ivanèic se rozíøil z Moravského
Krumlova a vanèický pargl

VÝHERNÍ KØÍOVKA
o 10 vstupenek na automobilové závody Mistrovství FIA GRAND
TOURISMO konané 23. - 25. 5. na Masarykovì okruhu v Brnì.

melena, En
Obrábìn
imari, eel
oke, toms, Vejcovka (o eleze)
Kaván, ger

Muské
Harmonie Opuchati
jméno



Vegetaèní
pásy

Ovèák

Turecká
jednotka
hmotnosti

Dráka



Kolem

Chorus

Situace

Telefonovat

Té

Umyvadlo

1000 kg
(mn. è.)

Zábavné
podniky

jako pìstitelský i obchodní druh
zaèal pronikat mezi pièkové
druhy. Budovaly se dalí a dalí
chøestovny, pøièem velkých
pìstitelských úspìchù dosáhl
v 19. století zdejí majitel lékárny
U zlatého orla Anton Worell.
Jeho syn dokonce v roce 1875
získal dvì støíbrné medaile na
Svìtové výstavì ve Vídni, které
jsou nyní uloeny v ivanèickém
muzeu. Proto císaøský dvùr rozhodl, aby Worrel jun. obdrel titul
dvorního dodavatele zeleniny.
XXV 90. letech 20. století se
vytvoøilo znovu vhodné prostøedí pro pìstování chøestu v naich
zemích. Mìstský úøad Ivanèice
zahájil spolupráci se slovenskou
firmou Asparagus, spol. s r. o.,
je je hlavním dodavatelem této

luxusní zeleniny na zmínìné
slavnosti a zároveò poskytuje
poradenské sluby pøi obnovování tradice jejího pìstování
v Ivanèicích. Ve vinaøských
oblastech s vhodnými pùdními
a klimatickými podmínkami se
chøestu daøí, protoe vyaduje
teplé a závìtrné hlinito-písèité pùdy s vysokým obsahem humusu.
Jeliko chøest není plod, ale èerstvý výhonek, musíme vìnovat
znaènou pozornost jeho skladování. Optimální je uchování
ve vlhké utìrce pøi teplotì
2-4 °C, nesmí zmrznout. Spotøebovat bychom jej mìli
nejpozdìji do sedmi dnù. Pøed
konzumací je nutno chøest oèistit - nejlépe speciálním noem
nebo krabkou na zeleninu.

Redakce Zrcadla a AUTOMOTODROM BRNO, a.s. pro vás pøipravili soutì o deset
vstupenek na Mistrovství FIA Grand Tourismo. Pokud se chcete zúèastnit køíovkáøské
soutìe, zalete nejpozdìji do støedy 21. kvìtna na korespondenèním lístku správné
znìní tajenky spoleènì s telefonním èíslem, na kterém Vás budeme moci kontaktovat
v pøípadì výhry. Vstupenky si výherci pøevezmou osobnì v redakci Zrcadla.
© /ap/
Litím Zakázaná Znaèka Armádní
pomùcka kosmetic.
vyrábìn
áka
výrobkù seskupení
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Znaèka
Ch. zn.
naich
germania spotøebièù

Hømot
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Chabì
(hudeb.)
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Patøící
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abvoltu
Èeský
krajináø
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(náøeè.)
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Plti
Nádoby
na koupel

Mys
Vietnamu

Zavazadlo

Obuv
Cyklický
Silnièní
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Nièit

Samci
(ang.)

havá
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Staré
zájmeno
Tábornická
nádoba

Básník
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Nedvìda

Honza
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dusíku
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nemoc

Úhoø
(ang.)
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Donský
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Kuøivo

Tato

Japonský
porcelán
2. díl
tajenky
Ch. zn.
thoronu

Báje

Dokonèit
pronásledování

Krk

Povzdech

Pole

Také
tohle

Spojka

SPZ aut
Prahy
Èeský
kosmonaut

1. díl
tajenky



Mùe se vaøit, dusit, péct i
smait, pouít na chøestovou
polévku, krém èi koktejl.
Výbornì chutná jako doplnìk
pøi rùzných zpùsobech úpravy
vech druhù masa.
XXV Kulturním a informaèním
centru Ivanèice jsme se dovìdìli, e právì ve spojitosti
s pìstitelskou tradicí vznikly
Slavnosti chøestu. Letos probìhne ji devátý roèník. Potìitelné je, e se zde rok od roku
prodá více chøestu - loni to byly
témìø ètyøi tuny. Také Kulturní
a informaèní centrum vlastní
ukázkovou chøestovnu, kde
bìhem dubna a èervna sklízí
okolo 10 kilogramù výhonkù
dennì a ty jsou prodávány na
ivanèickém námìstí.
/ham/

Chvìní

Nìmecké
. jméno

Ch. zn.
kyslíku

Samohláska

Kufr
(zastar.)

Øímsky
1104
Ch. zn.
draslíku

Potovní
kód
Virginie

TAJENKA: V automobilovém závodu roku, který se pojede na brnìnském automotodromu 23. - 25. kvìtna, ... (dokonèení v tajence).

Informaèní servis

Miroslavské dìti v Nymburce

XXMateøinka je nesoutìní pøehlídka hudebních, taneènìsportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení,
která se letos konala pod zátitou ministrynì kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR Petry Buzkové, èeské Komise pro UNESCO
a starosty mìsta Nymburka. Ze Znojemska se jí zúèastnili také
áci M Husova z Miroslavi. Dìti s rodièi strávili pøíjemný
víkend v Nymburce, kde se akce konala. Byly vybrány, aby
zatanèily country tanec Apalaèská ètverylka a reprezentovaly
tak ve sportovním centru v Nymburce své mìsto a okres. Po
pøíjezdu, v pátek 9. kvìtna, jsme se ubytovali a li si zaplavat
do krytého bazénu, kde nebyla o veselé záitky nouze.
K sobotní pøíjemné atmosféøe pøispìla výborná organizace
poøadatelù a bohatý doprovodný program, který zde pro dìti
pøipravili. Vichni pøítomní mohli obdivovat výstavku výtvarných prací dìtí a uèitelek ze Sokolovska. K velké radosti
vech byl k dispozici skákací hrad, probíhaly sportovní soutìe
i pøedstavení Michala Nesvadby, které mìlo nejvìtí úspìch.
Samozøejmì nechybìly podpisy do památníkù a spoleèná fotka
s umìlcem. Rodièe se svými ratolestmi mohli nakupovat
hraèky, maòásky, knihy, nechat si namalovat obrázek od malíøe
Lehotského a shlédnout panelovou prezentaci jednotlivých
mateøských kol z celé republiky. Odpoledne vech 14 zúèastnìných mateøinek tanèilo, zpívalo, prostì pøedstavilo se ve své
plné kráse. Jednotlivá vystoupení slovem provázela známá
hereèka Barbora Srncová, která dovedla vytvoøit velice pìknou
atmosféru. Divadelní festival skonèil a dìtem se vùbec nechtìlo domù. Odváely si dárky, plno záitkù a myslím, e na
MATEØINKU nezapomenou ani rodièe a uèitelky. Závìrem
bych chtìla podìkovat za finanèní pøíspìvek Radì mìsta
Miroslav a pohøebnímu ústavu Musil.
Ludmila Mackù, M Husova Miroslav

Den matek ve Skalicích

XXDruhou kvìtnovou nedìli pøicházejí dìti s kytièkou pøát
maminkám i babièkám ke Dni matek. Krásné pøání pro vechny
eny pøipravili 10. kvìtna také áci M a Z Skalice. Sál zdejí
sokolovny zaplnilo pøes 130 divákù, vesmìs maminek, a v 15
hodin mohla slavnost zaèít. Samozøejmì, e jako první se na
pódiu objevili ti nejmení - pøedkoláci, kteøí pøispìli k radosti
i dojetí pøítomných pìknými písnièkami, recitací i taneèky. Po
nich vystoupili postupnì od prvòáèkù vichni áci Z.
Písnièky støídaly básnì a vechny mìly jedno spoleèné opìvovaly krásu, laskavost i pracovitost maminek a vypovídaly o lásce dìtí k nim.
XXI kdy skalická kola patøí mezi malièké, rozsah a úroveò
celého vystoupení byly opravdu mimoøádné. U jen fakt, e
vechny dìti se od mateøinky uèí hrát na flétny, leccos napoví.
Øeditelka koly Mgr. Marie Èaòková je hudebnicí tìlem i duí,
co bylo znát na celém programu, a také umìní malých interpretù jsme v prùbìhu odpoledne obdivovali mnohokrát. Zaznìly
nádherné písnì lidové i moderní, vechny s varhanním i pìveckým doprovodem paní øeditelky.
XXPo vystoupení byly maminky i babièky oèividnì pøekvapeny
dáreèky - milými fotkami svých potomkù. Úplný závìr a zároveò pozvánku na spoleèenský veèer uèinily dìti krátkou ukázkou
módní pøehlídky, která byla pøipravena právì na zahájení
veèerní zábavy. Zajímavé modely dodala firma z Moraic, je
se zabývá výrobou dìtského obleèení. Touto slavností ila nìkolik
týdnù nároèné pøípravy celá kola - ochotnì pomáhali vichni
zamìstnanci koly i kolní jídelny. Podobných akcí pøipravují
ve Skalici tradiènì v prùbìhu roku daleko více, i kdy písnièka èi
veselé pískání na flétny se z oken koly ozývá kadý den. /ham/

Den dìtí na Vrabèáku

XXV nedìli 1. 6. 2003 se v rámci oslav Dne dìtí uskuteèní
zábavné odpoledne urèené pro irokou veøejnost. Letoní druhý
roèník naváe na úspìnou loòskou akci. V mìstském rekreaèním areálu Vrabèí hájek v Moravském Krumlovì nabídnou
poøadatelé oddech, zábavu i pouèení. V bloku vystoupení na
pódiu se pøedstaví dìti z krumlovských základních a støedních
kol, dìvèata z výchovného ústavu, èlenové zájmových útvarù
DDM a oblíbená studentská kapela NAKRK. Nebudou chybìt
soutìní hry a atrakce pro dìti, na kterých se budou kromì
DDM podílet krumlovské organizace pracující s dìtmi
a mládei. Stejnì jako loni se pøedstaví nìkteré ze sloek integrovaného záchranného systému. Uvidíte psovoda mìstské
policie MK se zásahem psa, záchranu osoby z havarovaného
a uhaeného vozidla i záchranu tonoucího v podání Rychlé
lékaøské pomoci. Hasièi pøedvedou na hoøícím autì haení,
støíhání a speciální vzduchový poltáø. Uvidíte eskortní vozidlo
Vìzeòské sluby Znojmo a policisty z Moravského Krumlova
a Znojma, kteøí pøedvedou policejní potapìèe a vozidlo dopravní policie vybaveném radarem. Úèast pøislíbili i policejní
tìkoodìnci ze zásahové jednotky. Mìstská policie Brno
doveze dva policejní konì. Program zábavného odpoledne
skonèí kolem sedmnácté hodiny. Po celou dobu trvání akce se
budete moci obèerstvit ve dvou bufetech. Organizátoøi celé
akce, kterými jsou DDM Moravský Krumlov a Mìstská policie
Moravský Krumlov, vechny srdeènì zvou na Vrabèák.
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Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 24.5.- celodenní poznávací zájezd na zámek Konopitì, hrad Èeský
ternberk, rozhlednu Velký Blaník. Obsazeno.
Pøipravujeme:  7.6. - Tulln, Vídeò a její parky, Prater - celodenní
poznávací zájezd. Odjezd v 6.00 hod. od Besedního domu Ivanèice.
Cena: 300 Kè (+ 20 Kè pojitìní).  15.6. v 19.00 hod. - Èeské barvy
- Americké ètvrttóny - Mezinárodní hudební festival Concentus
Moraviae 2003. Karel Koárek - klavír, Kocianovo kvarteto. Sál
Besedního domu. Vstupné: 100 a 50 Kè.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 19.5. - 22.5. - Dopravní høitì pro veøejnost - v odpoledních hodinách
na ploe internátu SOU a SO, Zemìdìlská ulice. S sebou: kolo, cyklistickou helmu - poplatek: 20 Kè/hod.
 24.5. - 25.5. - Bambiriáda - festival dìtí a mládee v CVÈ Luánky
Brno. Prezentace èinnosti DDM. V parku CVÈ Luánky.
 30.5. od 9.00 hod. - Ju Ju pohár - sportovní den na statku
Padochovka. Koná se po celý den, vstupné dobrovolné.
 1.6. od 14.00 hod. - Pohádkový les - odpoledne plné pohádek, her,
soutìí, pohádkový jarmark, diskotéka, divadelní skupina Genus, ermíøská skupina Asmodeus, skákací hrad, country skupina Pumpaøi, aj.
V parku na Rénì.
 celý mìsíc - Ekookénko DDM - je tu vìdomostní soutì, kde uplatníte své znalosti o pøírodì a nìco se dozvíte - v DDM Tesaøovo nám. 1.
 pátky v mìsíci od 17.00 hod. - Klubové diskotéky pro náctileté
v klubu OKNO, poplatek: 15 Kè.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 29.5. od 13.00 hod. - Náramky pøátelství. V klubu Pokolák. Vyrobit si dáreèek z bavlnek, provázkù a korálkù zvládne kadý. Cena: 10 Kè.
 1.6. od 14.00 hod. - Odpoledne u rybníka - areál Vrabèího hájku.
 5.6. od 13.00 hod. - Souboj v pikvorkách - v klubu Pokolák.
 13.6. od 14.00 hod. - Netradièní trièko - Pøijïte si pomalovat trièko
textilními barvami a fixami. Poplatek: 15 Kè.
Pøipravujeme:  7.-11.7. - Pøímìstský tábor Kopretina. Po - pìí
výlet do Butkovic, opékání pekáèkù (25 Kè), Út - výlet do Brna projíïka parníkem, hrad Veveøí (150 Kè), St - archeologické nalezitì v Krumlovském lese (25 Kè), Èt - hrad Corntejn (220 Kè), Pá støedovìká osada Mstìnice (55 Kè). Pøihlásit se mùete na jednotlivé
dny i celý týden. Hlavní vedoucí Lenka Pokorná.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov
 20.5. od 19.00 hod. - Penguin quartet - Koncert KPH (smyèce).
Slovanská epopej, vstupné: 80 a 50 Kè.
 31.5. v 19.30 hod. - Carmen - zájezd na muzikál do Prahy - divadlo
Na Fidlovaèce. Cena - vstupenka: 320 Kè, doprava: 250 Kè.
 kvìten - Výtvarné práce ZU MK. MìÚ, nám. Kláterní 125, MK.
 èerven - Podyjí naima oèima - fotografie a výtvarné práce zamìstnancù Správy Národního parku. Galerie Kníecí dùm, otevøeno: Po Pá 8.30 - 12.30, 13.30 - 15.30, výstava potrvá do 30.6. 2003.
Pøipravujeme:  6.6. v 19.00 hod. - koncert skupiny Paroháèi - spojeno s køestem CD, kinosál MK.  9.6. v 17.00 hod. - koncert
Základní umìlecké koly. Zámek - Slovanská epopej.  11.6. v 19.30
hod. - Ondøej Havelka a Melody Makers. Karel Koárek - klavír.
Zájezd na koncert do Tinova (MHF).

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 31.5. od 8.00 hod. - Støelecké závody ve tìpánovì. Poøádá Myslivecké sdruení Miroslav.
 1.6. od 9.30 hod. - Den dìtí - na stadionu FC Miroslav. Poøádají DDM, Z Miroslav, FC a MKIC Miroslav.
 7.6. od 16.00 hod. - Motorkáøské odpoledne a hudební festival v
Letním kinì Miroslav. Na festivalu vystoupí kapely: Kaktus, Zlom
vaz, Tribit, Atlantis, Navzdory, Tìko øíct, Nakrk, Deep Purple
revival Brno a The Madmen Uriah Heep revival Brno. Poøádají Motoklub Brnìntí draci, DDM, MKIC a mìsto Miroslav.

Klub èeských turistù Ivanèice

 21.5. - Návtìva botanické zahrady v Brnì. Sraz v 15:30 pøed vchodem do Pøírodovìdecké fakulty MU (roh ulic Kounicovy a Kotláøské).
 24.5. - Pochod Námì - Èuèice. 25-35 km do Ivanèic. Start: Sokolovna v Námìti nad Oslavou v 7-10 hodin. Informace ve skøíòce KÈT
nebo u paní Bednáøové.
 25.5. - úèast na pochodu v Námìti (probíhá od pátku do nedìle). Kdo
má zájem, a se ozve J. Flíèkovi do 20.5., sdìlí podrobnosti.
 31.5. - Boovský pochod a cyklomaraton. Pìí: 10-50 km, cyklo: 60,
100 km. Pøihláky u paní Bednáøové do 28.5.
 Pøipravujeme: 7.6. - Zájezd na Øíp - vedoucí akce p. J. Flíèek.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 25.5. v 15.30 hod. - Jarní koncert z dramaturgické dílny
Jaroslava Hadravy. Úèinkuje Milan Kauba - svìt. tøída ve høe na
kytaru, spoluúèinkují: Klára Zavadilová a Ale Komanec. Zámecká
kaple, vstupné dobrovolné. Poøádají KDU-ÈSL a KIS Oslavany.
 29.5. v 16.30 hod. - Vystoupení ákù taneèního a hudebního
sboru Z Oslavany. Dìlnický dùm, vstupné dobrovolné.

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

 22.5. od 14.00 hod. - Závody na koleèkových bruslích v ikovnosti.
Umíte jezdit na kol. bruslích? Zvládnete nìco podjet, pøejet atd.?
Pøijïte si vyhrát nìkterou z krásných cen! Sraz u K. HELMA nutná!
(Je monost si helmu pùjèit na místì), nákoleníky vhodné. Èlenové SK
a D zdarma, ostatní 10 Kè.
 29.5. od 14.00 hod. - Sportovní odpoledne. Zacvièíme si, zabìháme
a nìco si i zahrajeme. V pøípadì pìkného poèasí venku, jinak ve
velkém sále K. Sraz u K. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
 1.6. od 14.00 hod. - Mezinárodní den dìtí - malování na chodník,
od 14.15 do 16.00 hodin se vydáte po skupinách cestou plnou pohádek
kolem øeky Oslavy, dostanete se zpìt ke K, kde na Vás bude èekat
odmìna, dalí program a obèerstvení. V 16.00 hod. probìhne vyhodnocení kreseb na chodníku a vyhláení vítìzù literární a výtvarné
soutìe poøádané sdruením Oslavany bez drog.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV

 515 322 618

 stø 21.5. ve 20.00

KRYSAØ
Filmová balada ÈR

 so 24.5. ve 20.00
 ne 25.5. v 17.30, 20.00

TEST
Thriller USA, titulky

 stø 28.5. ve 20.00

SOLARIS
Sci-fi film USA, tiltulky
 so 31.5. ve 20.00
KURÝR
 ne 1.6. v 17.30, 20.00 Akèní komedie Fr., USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 21.5. ve 20.00

KRUH
Thriller USA, titulky

 ne 25.5. ve 20.00

BRAK
Komedie ÈR

 stø 28.5. ve 17.00

DRUHÁ KNIHA DUNGLÍ MAUGLÍ A BALÙ
Dobrodruný film USA
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 so 24.5. v 19.00

KRUH
Thriller USA, titulky

 ne 25.5. v 19.00

FEMME FATALE
Erotický thriller USA, titulky

 so 31.5. v 18.00

NEZVRATNÝ OSUD
Akèní film USA, titulky
________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

 515 333 538

 pá 23.5. ve 20.30

MOJE TLUSTÁ ØECKÁ
SVATBA

 so 24.5. ve 20.30

SEXY PTÁCI
Komedie USA, titulky

 pá 30.5. ve 20.30

KRUTÉ RADOSTI
Drama SK, ÈR

 so 31.5. ve 20.30

KAMEÒÁK
Èeská komedie Zdeòka Troky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Váení sportovní pøátelé, pøíznivci nohejbalu. TJ Jamolice si
Vás tímto dovoluje pozvat na V. roèník velkého nohejbalového
turnaje tøíèlenných drustev neregistrovaných hráèù

JAMOLICE CUP 2003
ve dnech 14. - 15. èervna 2003 v údolí øeky Jihlavy
v areálu Letního tábora pod Templtýnem.
V pøípadì zájmu o úèast na tomto turnaji kontaktujte do 31. kvìtna:
p. Zdenìk Novák - 777 805 734, p. Lubomír Brázda - 604 522 267
Jste srdeènì vítáni, a u jako hráèi, fanouci, èi turisté.

Chovatelská organizace Suchohrdly u Miroslavi poøádá

JUBILEJNÍ DESÁTOU VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍØECTVA
v sobotu 31.5. od 12.00 hod. do nedìle 1.6. do 11.45 hod.
V sobotu od 18.00 hod. hraje cimbálová muzika ze ardic.
Obèerstvení zajitìno. Zvou chovatelé.
Ivanèický pìvecký sbor zve veøejnost na koncert

ZPÍVÁME PRO RADOST
nedìle 8. èervna 2003 v 19.30 hod. v Besedním domì
v Ivanèicích. Spoluúèinkují dìti ze Z - TGM Ivanèice.
Vstupné dobrovolné.
OREL UMICE poøádá IV. roèník

TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
sobota 24. kvìtna, zaèátek v 9.00 hodin
Doprovodný program:
Vítìzná Tatra Karla Lopraise s posádkou, pro dìti koòský
povoz a jiná pøekvapení. Obèerstvení zajitìno, vstup zdarma.
Srdeènì zvou poøadatelé.
Obecní úøad a Èeský zahrádkáøský svaz v Dolních Kounicích
poøádají

17. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
nedìle 1. èervna 2003 od 13.00 hodin na fotbalovém høiti
Zahájení prùvodem od budovy Obecního úøadu ke høiti.
V programu vystoupí: Lesanka, Olovìnka, Vysoèanka,
Zlaanka, Dubòanka, Amatéøi, Budìjovanka a maoretky
pohybového studia Simony Kohoutové. Uvádí: Milan oba.
Slosovatelné vstupenky o hodnotné vìcné ceny sponzorù.
Soukromá M POHÁDKA v MK oslavuje 10. výroèí koly

Víkend rodièù a dìtí pod Templtýnem
pátek 30. kvìtna - nedìle 1. èervna

Hlavní program v sobotu 31.5. od 9.30 hodin - divadelní pøedstavení
v podání dìtí ze SM Pohádka s názvem: Jak dìdeèek s babièkou
vyprávìli aneb pøíbìh normální rodinky, ukázka z èinností klubù dìtí,
slavnostní pasování a rozlouèení s naimi prvòáèky. Odpoledne
Templtýnská makaráda plné soutìí a zábavy, tombola a veèer
poklad templtýnského straidla. Po celý den bude hrát hudební
skupina Merllin. Obèerstvení zajitìno. Blií info na tel.: 515 322 571.
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Do Brna u nepøijede
XXPrvní dubnový víkend
zaèal 55. roèník MS silnièních
motocyklù v Japonské Suzuce, jeho desátým závodem je
Velká cena Èeské republiky
na Masarykovì okruhu v Brnì
/letos 15. - 17. srpna/.
XXPøed zahájením sezóny
dolo k mnoha pøestupùm
jezdcù. Loòský mistr svìta
ve tøídì Moto GP Valentino
Rossi sice setrval v týmu
Repsol Honda, ale jeho krajan
a dlouholetý rival Max Biaggi
odeel od Yamahy k Hondì
s nadìjí, e s tímto motocyklem
se mu podaøí sesadit Rossiho
z trùnu. K Yamaze naopak
pøeel loòský ampion tøídy
250 ccm Marco Melandri /It/
a Alex Barros /Br/. Suzuki
zùstal vìrný Amerièan Kenny
Roberts, ale druhý jezdec Sete
Gibernau /Sp/ odeel i s hlavním sponzorem Telefonica
Movistar do týmu Honda
Gressini. Do ampionátu se
po 32 letech vrátila italská
Ducati s jezdci Capirossim
a Baylissem. Dalí italská
znaèka Aprilia sází na Japonce
Hagu s Amerièanem Edwarsem. Zelené Kawasaki budou
pilotovat Garry McCoy a
Andrew Pitt z Austrálie.
V týmu Proton Roberts zùstávají Nobu Aoki a Jeremy
McWilliam, kteøí jetì pojedou
na dvoudobých tøíválcích.
XXPo tøech závodech se nejlépe daøí Rossimu, který vede
klasifikaci /70 bodù/ pøed

Biaggim /56 bodù/ a Baylissem
/40 bodù/. Tragicky skonèil
první závod této tøídy, kdy
Japonec
Dajdiro
Kató
/Telefonica Movistar Honda/
havaroval v rychlosti pøes 200
km/h a utrpìl váná zranìní.
Po tøinácti dnech v nemocnici
zemøel, ani by se probral
z kómatu. Dajdiro Kato
/narozen 4. 7. 1976/ se stal
v sezónì 2001 mistrem svìta
tøídy 250 ccm. První GP
absolvoval na domácí trati
v roce 1996, kde o rok pozdìji
vybojoval první vítìzství
v MS. Od roku 2002 startoval
ve tøídì Moto GP. V loòském
závodì v Brnì skonèil na
druhém místì.
XXDo tøídy 250 ccm pøiel
mistr svìta stopìtadvacítek
z roku 2001 Manuel Poggiali,
který nastoupil na místo po
Melandrim v týmu MS Aprilia. Prùbìnou klasifikaci vede
s 63 body. Druhý je Roberto
Rolfo /Fortuna Honda/, který
nasbíral 40 bodù. O tøetí
místo se dìlí Randy De Puniet
z Francie /Aprilia LCR/ se
Sebastianem Portem z Argentiny na Hondì, kdy mají po
36 bodech. V této tøídì startují
nai jezdci Jaroslav Hule a
Jakub Smr. Jarda opìt startuje
v týmu Yamaha Kurz, ale na
body jetì nedosáhl, kdy jednou dojel sedmnáctý a dvakrát esnáctý. Kuba získal
jeden bod v Japonsku, jednou
byl také sedmnáctý a jeden

Dalí úspìch olbramovické
národní házené

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
K o m e r è n í ø á d k o v á i n z e rc e : 2 0 0 , - K è
(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

 Finanèní poradce Martin
Sklenáø. Tel.: 724 246 387, email:
financni.kancelar@volny.cz
 Èitìní osobních a nákladních vozidel, kobercù a èalounìného nábytku. Ivanèice Ivacar. Tel.: 737 713 696.
 Zajistím pùjèku bez ruèitele
20.000 a 100.000 Kè. Tel.: 721
452 924.
 Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
aluzie vertikální, horizontální,
pøedokení rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

Koupím
Foto: Kvìtoslav Adam

závod nedokonèil.
XXTitul ve tøídì 125 ccm
obhajuje Francouz Arnaud
Vincent, který odeel od Aprilie
na nový stroj KTM, ale dosud
získal pouze 4 body. Nejvìtími favority jsou Daniel
Pedrosa /Telefonica junior
team/, Lucio Cecchinello

Dajdiro Kato

/Aprilia LCR/ a Steve Jenkner
s Aprilií. V této tøídì mìl
absolvovat celý seriál Luká
Peek, ale bohuel se mu
nepodaøilo zajistit angamá.
Proto letos startuje v ME na
Yamaze 250 ccm a v MS by
se mìl objevit na tzv. divokou
kartu.
/Ctibor Adam/

Policisté støíleli o závod

XX/Prosimìøice/ Na støelnici obecního úøadu v Prosimìøicích
se v pátek 9. kvìtna seli policisté z celé republiky. Pøeboru ve
støelbì ze sluební zbranì se zúèastnilo na dvì desítky
smíených policejních drustev (vèetnì Policejní akademie ÈR,
útvaru rychlého nasazení a zásahové jednotky) a devìt vojenských drustev (vèetnì velitelství vzduných sil, brigády rychlého nasazení a vojenské akademie). Drustvo vyslala i Mìstská
policie Znojmo a vìznice Znojmo. Pro dobrou pohodu hrála
country skupina kriminalistù erifové. Støílelo se ve dvou disciplínách. Na terè vzdálený 25 metrù i na nekrytì leící figury v
nìkolika variantách. Po nìkolikahodinovém souboji byly známé
výsledky. Nejlepí drustvo ve sloení Lenka Komárková,
Lubomír Galbavý a Josef Smutný reprezentovali PÈR Okresní
øeditelství Znojmo. Za nimi skonèila drustva Vojenské akademie
Brno a Vazební vìznice Znojmo. Mezi enami si zlato vystøílela
Lenka Komárková z vítìzného znojemského týmu a nejlepím
støelcem se stal Radomír Pokorný z Vazební vìznice Znojmo.

Alespoò chvíli prezidentem

XX/Oslavany/ Touíte se na okamik vít do role hlavy státu ?
Pøihlaste se na závod kolobìek! Nádvoøí Praského hradu
vám sice zaruèit nemùeme, zato jste srdeènì zváni na
kolobìkový závod dospìlých, který organizuje Èeský svaz
kolobìhu Oslavany. Startuje se 18. kvìtna v 9.00 hodin
v Oslavanech u hlavní brány spoleènosti Neumayer, na ulici
Padochovská. Øízení dopravy ve mìstì bude po dobu závodu
zajitìna ve spolupráci s pøísluníky mìstské policie. Místní
kolobìhové prý jezdí tak rychle, a se tají dech, proto
neváhejte a pøijïte s nimi zmìøit síly!
/ham/

Výcvik sluebních psù
mìstských policií
XXFinalista loòského celostátního Èeského poháru starích
dìvèat v národní házené,
drustvo Z Olbramovice, nic
neztratilo ze své výkonnosti
a nadále úspìnì soutìí
v naem národním sportu.
Dne 3. kvìtna 2003 zvítìzila
dìvèata z Olbramovic ve
ètvrtém roèníku Memoriálu
Z. Kuby v Miroslavi a získala
velmi pìkný putovní pohár.
Za stálého detì a na tìkém
blátivém terénu dìvèata
vechny své soupeøe porazila
a dosáhla následujících
výsledkù:

ZRCADLO

Olbramovice  Mor. Slávie
Brno 16 : 0, Olbramovice 
Miroslav 7 : 2, Olbramovice 
Draken Brno 5 : 1. Drustvo
získalo est bodù a impozantní skóre 28 : 3. Za své
vítìzství dìvèata pøivezla
putovní pohár ji potøetí
z dosavadních ètyø roèníkù.
Navíc nejlepí brankáøkou
turnaje byla vyhláena árka
Kolková, nejlepí obránkyní
Denisa Suchánková, nejlepí
útoènicí a hráèkou se stala
Jana Martináková, vechny
z Olbramovic.
Mgr. Boøivoj Ziegler, øeditel koly

Dne 7. a 8. èervna se bude konat v Moravském Krumlovì
výcvik sluebních psù mìstských policií, kterého se zúèastní
MP Brno, Prostìjov, Kromìøí, Olomouc a Moravský
Krumlov. Výcvik probìhne ve stylu atestu psa obranáøe a je
koncipován tak, aby byly maximálnì odhaleny povahové
rysy kadého zúèastnìného psa v podmínkách co nejvíce
pøiblíených praxi. Nìkteré ukázky z výcviku sluebních
psù mùe veøejnost slédnout dne 7. èervna od 13.00 do 14.30
hodin v dolním zámeckém parku. Ukázky z výcviku se
budou týkat:  poslunosti,  zadrení nebezpeèného pachatele - protiútok,  zadrení pachatele na 150 metrù (pøed zákusem
zazní dva výstøely a figurant bude obleèen v ringovém
obleku),  pøepadení stráníkù pøi obchùzce,  revír v terénu.
Zveme obèany ke shlédnutí práce sluebních psù a psovodù mìstských policií, kde mùete posoudit nároènost
práce psovodù.
/MP/

 byt 2+1 v Ivanèicích na Novém
sídliti, standardní, ne v pøízemí.
Tel.: 737 479 300, 737 975 277.
 obytný pøívìs polak s SPZ v
dobrém stavu. Tel.: 723 982 379.
 cihly z bouraèky nebo si
nabourám sám. Tel.: 515 324 267.
 prahy a lemy zadních blatníkù
na  Favorit. Tel.: 608 708 848.
 trafo sváøeèku. Tel.: 604 713 982.
 trafo svaøeèku MEZ Brumov,
RTB 3, kolem 3.000 Kè, odvoz
zajistím.Tel.: 604 579 862 i SMS.
 Sbìratel hledá stará rádia, repro,
souèástky, lampy a literaturu z
poèátku rozhlasu. Tel.: 737 465 956.

Prodám

 DB 3+1 cihlový, etá. topení,
zahrada 300m2, jinì od Brna.
Tel.: 608 616 417.
 RD v Oslavanech, vìtí. Tel.:
728 264 272.
 RD 3+1, starí v Dolních
Kounicích, koupelna, suchý záchod,
plyn, voda, hosp. budovy, vinný
sklep, zahrada 200 m2, vinohrad 1,2
ha, meruòkový sad, les. Cena
950.000 Kè. Tel.: 604 988 667.
 chatu zdìnou v Mohelnì.
Cena dohodou. Tel.: 604 262 026.
 zdìnou gará v Oslavanech,
cena 60.000 Kè. Tel.: 728 883 637
 zahradu 774 m2 v OV v MK u
býv. Lakrumu. Tel.: 515 323 395.
  Favorit 136L, r.v. 90, nový
èervený lak, nová autobat. a pneu,
STK do 04, v dobrém stavu.
Tel.: 723 224 165.
  105 r.v. 86; Fiat Uno 1,5i,
r.v. 89, 5dveø.; Opel Kadett 1,7 D,
r.v. 90, 5dveø., - díly z rozebraných
vozù. Tel.: 608 738 616.
 Jawa 50(20) - 1.500 Kè; Jawa
50(21) - 1.500 Kè; Jawa 50(555)
- 1.500 Kè. Ve bez dokladù.
Tel.: 728 844 577.
 Jawa 350/638, r.v. 87, pøedìlaná
na street, èerná metalíza s oran.
doplòky, super vzhled i zvuk. Za
9.000 Kè. Tel.: 728 913 388.
 Jawa 175 ccm - kývaèka, r.v.
53, bez TP, nepojízdná, sklápìcí
jednolùko do vestav. skøínì.
Tel.: 607 981 634.
 dìtskou motokrosovou motorku
Kawasaki KX 60, r.v. 99, 7-12
let, spìchá. Tel.: 515 322 187.
 dvoukolový vlek za frézu
nebo malý traktor, rozmìr loné
plochy 150x85x30 cm, velká
kola, ruèní brzda, zadní svìtla.
Cena dohodou. Tel.: 515 323 102.
 na  Favorit pravé pøední
a zadní dveøe luté barvy. Tel.:
736 289 282.
 3 ks letní pneu 6.40 - 15, vzorek
80%, vhodné na  1203. Cena
300 Kè/ks. Tel.: 721 412 848.
 motor, kola 80% vzorek,
portály s pøevodovkou, ve na
RS 09. Tel.: 776 556 096.
 alternátor, startér na Fiat 125P,
cena 500 Kè. Tel.: 736 289 282.
 loï Maòásek, d 4 m, 2 vesla.
Cena dohodou. Nìmèice. Tel.:
737 671 723 odpol. do 18.00 hod.
 kanoe ebrované, délka 4,9 m,
íøe 0,85 m. Nìmèice. Tel.: 737
671 723, odpol. do 18. hod.
 horské kolo na vyí postavu.
Cena 6.500 Kè, pøi rychlém jednání - sleva. Tel.: 607 981 634.
 jídelní rozkl. stùl a 6 èaloun.
idlí; praèku se dímaèkou Romo;
kamínka Petry a el. troubu + el.
dvoukolový vaøiè; nové trek.

dámské kolo. Tel.: 605 776 380.
 nerozkládací sedací soupravu.
Sedaèka + 2 køesla, komb. svìtle
a tmavì hnìdé. Pìkná. Cena 1.500
Kè. Tel.: 606 533 593 (Miroslav).
 kompletní podstavce od
starých lapacích strojù Singer,
Minerva vhodné pro zahradní
stolky - 8 ks; plechové skøínì
4ks. Cena dohodou. Tel.: 546
423 284 od 9 - 19 hod.
 stavební materiál: køidlice
dvoufalcovka - lapanice, nová,
500 ks, PC 17,90 Kè nyní 15 Kè;
høebenáèe Gerno 40 ks, 80 Kè/ks;
okna støení - bublina, 2 ks, starí;
levnì vrata garáová i s rámem,
190x250 cm, plechová; suák
na prádlo otoèný, prùmìr 3 m.
Tel.: 728 128 153.
 støení taku bobrovku, 600
ks á 2 Kè.Tel.: 606 255 806.
 PC AMD 550, VGA 32 MB,
CD-ROM 32x, RAM 64 MB, sí.
a zvuk. karta 10/100, floppi 3,5,
HDD 3,5 GB, monit. 14, kláv.,
my s kol., win, ATX. Cena 8.000
Kè. Tel.: 603 424 110.
 videokameru Panasonic NVRZ
10 E6, rok v provozu, rok záruka,
22x op. zoom, 250 dig. zoom,
stabilizátor obrazu, noèní vidìní,
dig. efekty, spec. programy AE,
stmívaèe, poh. senzor, monost
vlast. titulkù + nap. titulky, dálk.
ovl. a lion baterie, adaptér pro
pøehrávání do videa, nabíjeèka,
manuál, zár. list, cena 7.000 Kè,
v cenì 2 kazety +1 ks lion
baterie nová v cenì 1.500 Kè.
Tel.: 724 157 030.
 jateèní pistoli, rýn na prase,
kopek na maso i se roubem.
Tel.: 515 338 431.
 novou estikotcovou králíkárnu. Tel.: 546 423 061.
 el. øezaèku kopøiv, domácí
výroby, cena 1.500 Kè. Tel. 606
581 533 po 18 hod.
 4lùkový stan s pøedsíní a
kuchyòkou. Cena do 4.000 Kè.
Tel.: 737 844 926.
 ulticar - magnetic. terapie,
známé a klinicky test. úèinky.
K pouití doma i v autì. 230 V/12V,
nové, cena 11.000 Kè; laser softlight pro domácí léèbu, cena
2.500 Kè; el. odhánìè krtkù a
hryzcù, 350 Kè; svìtlo bílé, 2x
18W, d 68 cm, 260 Kè; TV antena èt 2 - 47 k.a 45 k., 20 prvkù
+ pøedzesilovaè, cena dohodou;
velká TV, cena dohodou, jen pro
opravdové zájemce, odbìr v MK.
Tel.: 737 470 689, ne SMS.
 èistec (inulín), podobný malé
topinamburce. Diabetikùm. Návod na pìstìní zalu. 10 Kè/3ks.
Tel.: 732 628 415.
 sklenice èisté 3 l, ks/2 Kè.
Asi 100 ks. Tel.: 732 628 415.1
 sklenièky od dìt. výivy s víèkem,
0,50 Kè/ks. Tel.: 546 451 258.

Rùzné

 Hledám upøímného mue pro
pìkný, trvalý vztah. Jsem romantická blondýnka 160 cm vysoká,
60ti letá mladího vzhledu. Tel.:
604 262 026.
 41/180 S, fin. zajitìný, klidný
a romantický mu hledá hodnou
enu. SMS 728 023 779.
 45/178 enatý, nevyuitý hledá
sympat. fin. zaj., hodnou, ne lakomou enu k obèasným erot.
schùzkám. V pøípadì zájmu zavolej, diskrétnì. Tel.: 723 900 748.
 Úplnì normální 44/174,
sport. zaloený kutil, hledá úplnì
normální enu. Tel.: 605 306 749.
 Pomalu zaèínám myslet na
sluneènou dovolenou, ale chybí mi
stále to nejdùleitìjí - sympatická
bezdìtná dívka mení postavy ve
vìku do 30 let. Tel.: 602 977 252.
 Hledáme schopné a aktivní
spolupracovníky pro region MK,
Ivanèice a Oslavany. Nabízíme
zázemí velké spoleènosti, kolení zdarma, garance výdìlku.
Zájemci volejte: 724 246 387.
 Pøijmeme prodavaèe elektro,
znalost prodeje PC, kamer vítána. Tel.: 546436338.
 Nová èeská spol. se sídlem v
Ostravì hledá spolupracovníky
pro roziøování své èinnosti na
jiní Moravì. Velká pøíleitost
pro vybudování Vaí kariéry.
Info na Tel.: 607 667 915.
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