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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 30. kvìtna 2003

NEPØEHLÉDNÌTE

VÝHERNÍ
KØÍOVKA

o 10 vstupenek na vytrvalostní
MS motocyklù - ENDURANCE
konané na Masarykovì okruhu
v Brnì o víkendu 13.-15. èervna

ZRCADLO
Redakce ètrnáctideníku pøijme

obchodního zástupce
pro pøíjem inzerce
Poadavky:








dobrá komunikativnost
dobrá znalost regionu
flexibilita, èasová prunost
vlastní automobil
ivnostenský list výhodou
souèasná obchodní èinnost výhodou

Nabízíme:

 samostatná a zajímavá práce
 pevná i provizní odmìna
 sluební mobilní telefon
Pro dalí informace a sjednání schùzky volejte
na tel. èíslo: 608 252 541.

Bolek Polívka s Èernými barony v Oslavanech
XXVojín Kefalín, Dan Smiøický, Janinka Pinkasová
nebo major Terazky. e Vám
ta jména nìco øíkají? Ano,
jedná se o hrdiny známého
filmu Èerní baroni na motivy
knihy Miloslava vandrlíka.
Tatá jména mohli v minulých dnech slýchat obyvatelé
Oslavan, kde ÈT Brno, centrum dramatické tvorby, natáèela podle stejné literární
pøedlohy 9. a 10. díl jedenáctidílného seriálu Èerní baroni.
XXOslavany byly vybrány díky
jedineènosti zdejích domù
a bytù z 50. let, které dle
architekta naprosto odpovídají potøebám filmaøù. koda
jen, e nemohl být také vyuít
oslavanský zámek, jako
povìstný zámeèek Zelená
hùrka, nebo je prý paradoxnì
ji pøíli opraven. To, co
mohou Oslavanùm vechna
okolní mìsteèka øeící problém
zámku závidìt, bylo v tomto
ohledu spíe pøítìí a pro natáèení dostal nakonec pøednost zámek v Jaroslavicích.
Ostatní díly se odehrávají i
v jiných lokalitách Jihomoravského kraje. Na kasárny se

Foto: ÈT
napøíklad doèasnì zmìnil
rajhradský kláter.
XXNa vlastní oèi jste pod
vedením reiséra Juraje Herze
v Oslavanech mohli vidìt
tøeba herce Boleslava Polívku
èi Báru tìpánovou, pøièem
v seriálu se pøedstaví té
mnoho dalích osobností èes-

kého filmu: Andrej Hryc,
Vítìzslav Jandák, Karel
Heømánek, Oldøich Kaiser,
Tomá Tõpfer, Luká Vaculík
i jiní.Z jmenného výètu je zøejmé, e toto herecké obsazení
bude naprosto odliné od
pùvodního filmu.
XXPro Oslavany nejde o pre-

miéru, nebo se zde u toèilo
nìkolik dílù divácky oblíbených Èetnických humoresek,
které bìí na obrazovkách právì
nyní. Filmaøi se také díky jejich
úspìnosti rozhodli pro podobnì zpracovaný seriál Èerní
baroni, na jeho uvedení se mùeme tìit v bøeznu 2004. /ham/

elezný je pøipraven pøispìt svìdectvím
Vydrait zámek se nedaøí Senátor
XXSenátor Vladimír elezný divnì nedùslednou obhajobu ném zpùsobu obhajoby, kte- nikdo nemìl a nemá k dispoXXMoravskokrumlovský zámek, který u pùl roku zaívá
jeden pokus o prodej za druhým, byl tento ètvrtek opìt pøedmìtem veøejné draby. Tentokráte se draební spoleènost
a místostarostka Moravského Krumlova rozjeli do jihoèeské
Bechynì. Podle slov místostarostky se pøi vyvolávací cenì
pìtadvaceti milionù oèekávali dva zájemci. Bohuel na
drabu se nikdo nedostavil. Pokud existují vìrohodní
a skuteèní zájemci o krumlovský zámek, zøejmì vyèkávají,
kam se pohne vyvolávací cena. Je zøejmé, e pìtimilionové sníení ceny zatím nikoho nenadchlo. I kdy
poadovaná vyvolávací cena je relativnì nízká, èeká
budoucího investora mnohamilionová investice do odstranìní kod zpùsobených nejen neúprosným èasem, ale
pøedevím neetrnou rukou minulého vlastníka.
XXDalí veøejná draba renesanèní stavby je pøedbìnì
naplánována na úterý 24. èervna v Èeských Budìjovicích.
Budìjovická poboèka Potovní banky je toti spolu
s Finanèním úøadem Moravský Krumlov vìøitelem
pohledávky vùèi akciové spoleènosti ZMK. Vyvolávací cena
zùstává i pro tentokrát pìtadvacet milionù korun.
/mape/

poskytl naim novinám informace o tom, e jednoznaènì
uvítal vznik parlamentní vyetøovací komise k arbitrái
CME proti Èeské republice.
Je pøipraven pøispìt osobním
svìdectvím, dokumenty a pøedevím dalími dùkazy k proetøení vech okolností arbitráe CME proti ÈR. Pøednì
chci opìtovnì pøipomenout,
e jsem nebyl úèastníkem ani
svìdkem tohoto sporu. Navíc
jsem u v ponìkud jiném postavení, nejsem vázán odpovìdností generálního øeditele
televize. Mohu dnes poloit
na stùl vechny doklady
a dùkazy, které mám v celé
kauze k dispozici. Jedná se o
dokumentaci dokládající po-

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

èeského státu, ale také o dokumentaci agresivních právních a mediálních útokù CME
vùèi mé osobì, TV Nova a
èeskému státu. Mohu øíci, e
jde také o dokumenty, svìdèící o nekorektních praktikách pionáe, nátlaku a o pokusech poruovat zákony
Èeské republiky, zdùraznil
senátor V. elezný.
XXDr. elezný je pøipraven
osobnì vypovídat pøed vyetøovací komisí parlamentu
a prezentovat soubor dùkazù,
které svìdèí o tom, e èeský
stát, ani RRTV, ani CET 21
nebo jeho spoleèníci nezpùsobili CME újmu, kterou uvádìla v arbitrái. Také vak
dùkazy o pøinejmením podiv-

rou Èeská republika zvolila.
Zároveò senátor elezný vìøí,
e komise po chladném, nelítostném a neovlivnìném jednání pomùe odpovìdìt na
rozsáhlý okruh asi deseti
klíèových otázek kolem arbitráe. Ke vem tìmto otázkám
je senátor elezný ochoten
pøedloit písemné dokumenty.
XXSenátor V. elezný osobnì, i dalí èinitelé z okruhu
TV Nova, bìhem øady let
nabízeli èeské stranì dùkazní
materiály pro obhajobu ve
sporu se CME. Ty vak byly
povìtinou ignorovány a podivnì liknavá obhajoba èeského státu je nebrala v potaz.
Odmítavé nebo lhostejné
reakce byly okující. Vdy

zici tolik dùkazního materiálu
jako my, kteøí jsme pùsobili
v televizi Nova. Ve chvíli, kdy
jsem zjistil, e o relevantní
materiály není zájem, ztratil
jsem dùvìru, e v této kauze
lo nìkomu skuteènì o obhajobu zájmù obèanù Èeské
republiky. Mám v poslední
dobì intenzívní pocit, e
neúspìch èeského státu v
arbitrái velmi vyhovoval
zájmùm urèitých skupin. e
cílem moná bylo nejen
úslunì vyhovìt CME, ale
také získat záminku k mé
skandalizaci a výhodný vydírací nástroj k ovládnutí nebo
alespoò ovlivòování nezávislého média - televize Nova.
/tisk. zpráva redakènì zkrácena/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYÍ KVALITA

SALAMANDER

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ

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

ZDARMA:
 demontá a odvoz
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

INDUSTRIE /// PRODUKTE

LETNÍ
AKCE:
SLEVY

A 30 % !

nám. 13. prosince è.8, 664 12 Oslavany
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Názory - komentáøe

Pùl roku na radnici v Moravském Krumlovì.
XXU est mìsícù ubìhlo od listopadových komunálních
voleb, ve kterých nae sdruení Koneènì nìco pro obèana
získalo ètyøi mandáty. Naím úkolem v Zastupitelstvu mìsta
je prosazovat jednotlivé body naeho programu , který nám
získal první místo mezi demokratickými stranami a sdrueními, které se úèastnily voleb. Ne vechno se nám zatím daøí,
napøíklad zpùsob informování obèanù o dìní na radnici není
dle naich pøedstav (vinou KDU a KSÈM). Dále nejsme
spokojení s prùhledností výbìrových øízení.
XXNa ètvrtém zasedání Zastupitelstva mìsta jsme uspìli
v dalím bodì naeho volebního programu, který se zabývá
cenou vody. Z naí iniciativy byli pozvání zástupci Vodárenské akciové spoleènosti Tøebíè a vodárenského svazku
obcí, kteøí se nám snaili vysvìtlit cenovou politiku. Z uvedeného jednání vyplynulo, e èím více obèané etøí s vodou,
tím se její cena zvyuje. Nejdùleitìjí dotaz o celkové
spotøebì vody v naem mìstì nebyl zodpovìzen. Získanými
ekonomickými ukazateli se budeme zabývat a bude-li to
výhodné pro obèany, budeme prosazovat, aby vodovod a kanalizaci provozovalo pøímo nae mìsto.
XXDalím dùleitým bodem naeho programu je definitivnì
vyøeit sbìr a tøídìní komunálního odpadu a cenu za jeho
odvoz vèetnì uloení. Poplatek na hlavu podle nás nemotivuje obèany k tøídìní odpadù a sniování jeho mnoství.
U víceèlenných rodin je pøímo asociální. V první fázi navrhujeme sníení poplatku na polovinu. Pro dalí období uvaujeme za urèitých podmínek o úplném zruení tohoto poplatku.
XXJe potøeba, aby si vichni zastupitelé ( hlavnì KDU
a KSÈM) uvìdomili co je prospìné pro vechny obèany a tím
pro celé mìsto a oprostili se od neproduktivního úèelového
spojení.
Stanislav Trefil a Pavel Procházka MK

Èetí pozorovatelé v EU

XXVe dnech 7., 8. a 12., 14. kvìtna absolvovali èetí pozorovatelé,
vèetnì pozorovatelù za KSÈM pøi Evropském parlamentu vstupní jednání
v Bruselu a ve trasburku. Proli základním registraèním procesem
a získali oficiální statut pozorovatelù EP, co se týká i monosti pøístupu k informacím ze vech struktur EP. Komunistiètí pozorovatelé
byli zaøazeni do frakce GUE/NGL, která sdruuje iroké spektrum
levicových subjektù, zastoupených v EP od pøedstavitelù komunistických stran po pøedstavitele zelených.
XXV rámci pracovního programu se pozorovatelé zúèastnili zasedání
frakce, na které byly øeeny otázky pøípravy dokumentu koncepce
ochrany ivotního prostøedí, zamìstnanosti a energetické politiky.
Napø. v otázce zamìstnanosti bude sjednocená levice i v souvislosti
s analýzou souèasné sociální situace v èlenských zemích (stávky ve
Francii, Rakousku, Nìmecku) prosazovat koncepci maximálního
udrení práv zamìstnancù. Tato otázka souvisí s nadcházejícím italským
pøedsednictvím, existuje toti obava, aby tzv. reformy, které prosadil
Berlusconi v Itálii, nebyly brány jako cesta pro ostatní èlenské státy.
XXNa zasedání ve trasburku se pozorovatelé zúèastnili semináøe
týkajícího se práv, povinností a systému práce pozorovatelù. Dále zde
byla øeena otázka pøístupu EP k problematice Iráku. Bylo konstatováno, e základním cílem EP musí být posílení role OSN v pováleèném
uspoøádání v této zemi a vytváøení politického tlaku na posilování
a dodrování mezinárodního práva. Komunistiètí pozorovatelé byli zaøazeni následovnì: Koneèná - výbor pro zamìstnanost, Matálka - výbor
pro otázky regionu a strukturálních fondù, Ransdorf - výbor zahranièní.
Marta Bayerová, Poslankynì PSP ÈR

V Suchohrdlech u Miroslavi øádili zlodìji

Hlídka znojemských policistù chytila poblí Suchohrdel u Miroslavi
povedenou dvojici. Zlodìj (31 let) s partnerkou (34) byli zadreni
právì ve chvíli, kdy se vraceli domù s èerstvým lupem - stavebním
materiálem i náøadím. Dalím policejním etøením se zjistilo, e oba
pachatelé jsou podezøelí té z vloupání a krádeí v obci Hruovany
nad Jeviovkou a anov, k nim dolo v prùbìhu letoního kvìtna.
Odcizené vìci zlodìji dále prodávali a peníze pouili pro vlastní
potøeby. Svým poèínáním, pokozením a odcizením rùzného zboí,
zpùsobili kodu celkem za ètyøicet tisíc korun.
/pol/

JIØÍ SLEPIÈKA

PRÁCE ZEMÌVRTNÝMI STROJI
Vrtáme

protlaky, studny, ...

Sto tisíc pro exprezidenta?
XXNa 16. schùzi Poslanecké
snìmovny byl opìt pøedloen
návrh na zabezpeèení prezidenta po výkonu jeho funkce.
Tzv. renta je funkèní poitek
vyplácený na základì výkonu
pøedcházející funkce. Má být
vyplácena pøedem na pøísluný mìsíc. Její výi èiní 50.000
Kè jako základ a dalích
50.000 Kè tzv. víceúèelová
èástka. Dále má mít bývalý
prezident nárok na pouívání
auta ve vlastnictví státu s øidièem
i bez nìho k osobní dispozici.
Renta i pauální náhrady jsou
osvobozeny od daní a rovnì
nebude mít vliv na vyplácení
dùchodu. Roèní dopad na
státní pokladnu se odhaduje
na zhruba 2,7 mil. Kè.
XXPøedchozí podobný návrh
byl snìmovnou ve 3. ètení
zamítnut, nynìjí návrh el
s finanèní výí dolù. Pùvodnì
mìl dostávat exprezident
roènì 4 miliony korun.
XXPoslanec za KSÈM
Ladislav Mlèák upozornil, e

XX/Moravský Krumlov/ To,
e byly dosud internetové
stránky mìsta Moravský
Krumlov v alostném stavu
a pøíli dlouho se jednalo
o jejich solidním fungování,
vìdìli mnozí a také na to
èasto upozoròovali. Neutìenou situaci si zøejmì uvìdomilo i vedení radnice a "ledy
se koneènì hnuly". V dubnu
byla radním pøedstavena
firma Bravissimo Znojmo,
která dostala za úkol stránky
zpracovávat i aktualizovat.
XXDle starosty Bartolomìje

Poslanecké
okénko KSÈM

XXMinulý týden jsem v rámci
poslaneckých dnù navtívila
Jeviovice. Hned úvodem musím zdùraznit, e k této obci
mám velice blízký vztah, nebo
sem u øadu let jezdím s rodinou na chatu. I z tohoto dùvodu
mnì zdejí problémy nejsou
a tolik vzdálené.
XXOd jeviovického starosty
Oldøicha Kukly jsem se kromì
jiného dozvìdìla, e obecnímu
úøadu pùsobí jeden z nejvìtích problémù místní pøehrada,
resp. její zneèistìní rùznými

POJIOVACÍ KANCELÁØ
v Moravském Krumlovì (Kníecí dùm)

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)
telefon:

515 333 785
723 927 359

Pùjèujeme

kompresory a sbíjeèky

Provádíme

práci UNC

Vodárenská 997
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 604 526 713, fax: 515 322 487

Provozovatelem DPS bude mìsto Moravský Krumlov. Objekt
DPS má projektováno 74 malometráních bytù s kapacitou 90
lùek (58 jednopokojových a 16 dvoupokojových). Z uvedených
74 bytù je 12 bytù zvlátního urèení pro zdravotnì postiené
obèany (8 jednopokojových a 4 dvoupokojové). Vechny byty jsou
vybaveny kuchyòským koutem a kompletním sociálním zázemím.
Dalí vybavení bytù si zajistí sami nájemníci. Spoleèné prostory tvoøí
spoleèenská místnost - jídelna s pøípravnou jídel a terasy. DPS je
vybaven výtahem. V rekonstruované bývalé mateøské kolce
je kotelna se sociálním zaøízením pro obsluhu, garáe s místem
pro nádoby na zdravotnický odpad, místnost pro osobní hygienu
s vanou a kabinou WC, ordinace lékaøe, denní místnost a atna personálu, rehabilitace s místností se sprchou, prádelna, ehlírna,
kadeønictví s pedikúrou a WC pro veøejnost, kanceláø a byt správce
a dalí dva tøípokojové byty pro personál.
Rada mìsta Moravský Krumlov na své 78. schùzi dne 22.10.
2002 schválila nájemné v DPS na rok 2003 pro:
 nebytové prostory - 359 Kè/m2  nájemní byty (to jsou výe uvedeny byty pro personál) - 46,53 Kè/m2  byty charakteru DPS (to je
74 výe uvedených malometráních bytù) - 21,70 Kè/m2.
Záloha pøi uzavøení nájemní smlouvy bytù a nebytových prostor
ve výi 3 mìsíèních úhrad nájemného vèetnì záloh na sluby.
Nájemné se mùe kadým rokem mìnit, v nebytových prostorách
a v nájemních bytech (to je ve výe uvedených bytech pro personál)
v souladu se zásadami schválenými pøíslunými orgány mìsta.
V bytech charakteru DPS (to je 74 výe uvedených malomatráních
bytù, které byly postaveny s pomocí dotace ze Státního fondu
rozvoje bydlení) je navíc nezbytné dodret zásady poskytnutí dotace,
stanovit ekonomicky zdùvodnìné nájemné, které nemùe pøevyovat
náklady na provoz bytù. Meziroèní zmìny nájemného v bytech
charakteru DPS obìma smìry budou zanedbatelné, v ádném pøípadì nepøichází v úvahu bìhem nìkolika let zvýení nájemného
nìkolikanásobnì.
Bartlomìj Pitlach, starosta MK

Internetové stránky se koneènì rozjedou

Èeská podnikatelská pojiovna, a.s.







100.000 Kè mìsíènì je èástka,
která je v ostrém kontrastu
s ekonomickou situací naich
obèanù. V dobì, kdy dochází
ke krachùm bank, kampelièek, lidé pøicházejí o úspory,
jsou rueny invalidní dùchody,
by se mìlo pøi stanovování
poitkù pro bývalou hlavu
státu vycházet z celkového
stavu spoleènosti. Rovnì by
se mìlo zváit, jaké je reálné
postavení exprezidenta ve spoleènosti, jak bude pùsobit na
domácí i zahranièní politiku,
jaká budou jeho práva i povinnosti, v èem tkví jeho èestná
funkce, kdy se stane reálnì
soukromou osobou. Proè by
nemohl mít exprezident napø.
kanceláø v nìjaké státní budovì, a tak by odpadla èástka na
nájemné.
XXNávrh na zamítnutí vak
nebyl schválen a snìmovna
pøikázala pøedlohu k projednávání ústavnì - právnímu
výboru.
Marta Bayerová,
poslankynì PSP ÈR

Informace o nájemném v domì s peèovatelskou slubou v Moravském Krumlovì

PROCHÁZKA
Stavební firma
Nabízíme práce:
 zednické - obkladaèské
 malíøské - natìraèské
 výstavba rodin. domù
 zateplování budov

515 333 910
606 783 448

MIROSLAV
Pøíèní 8
tel.: 604 203 678
604 410 565
Prodej materiálu:
 stavebního
 malíøského
 BAZAR
stavebního zboí

Pitlacha je cílem této aktivity,
aby ve fungovalo na standardní úrovni ku prospìchu
obèanù. Bravissimo má díky
profesionálnímu vybavení,
dlouhodobým zkuenostem
s reklamní, propagaèní, organizátorskou èinností v rámci
celého kraje zaruèit vysokou
kvalitu zpracování a také
finanèní pøínos pro mìsto.
Navíc se bude jejich zástupce
pravidelnì zúèastòovat porad
vedení radnice.
XXV souèasné dobì pøedal
MìÚ firmì pøehled osob

povìøených poskytnout informace na webové stránky
mìsta a zodpovìdných za jejich
obsah. Pøedstava starosty je
taková, e bìhem dvou a tøí
mìsícù, kdy se podaøí doladit
nìkteré nepøesnosti, bude ve
fungovat perfektnì s aktualizací minimálnì jednou za
týden, neodkladné zprávy budou zveøejòovány okamitì.
XXKteré informace se na
www.moravsky-krumlov.cz
skrývají? Doèteme se zde o
samosprávì mìsta, místních
vyhlákách, výbìrových øíze-

øasami, sinicemi apod. Náklady na komplexní vyèitìní
jsou hodnì vysoké a samozøejmì mnohonásobnì pøevyují
monosti obce. Proto jsem se
s panem starostou dohodla, e
o tomto nikoli malém problému
promluvím s ministrem ivotního prostøedí Liborem Ambrozkem. Byla bych ráda,
kdyby se pan ministr pøijel do
Jeviovic podívat a potom
bychom se snaili nalézt nìjaké pøijatelné øeení.
XXCo mì v Jeviovicích na
druhou stranu zase potìilo,
to je základní kola. Pøece jen
u mám nìco oduèeno, take

problematiku kolství snad
dokáu posoudit mnohem zodpovìdnìji, ne odstranìní øas
a sinic z hladiny pøehrady.
Spolupráce mezi kolou a radnicí je vzorná, áci dosahují
øady úspìchù  a u ve sportu
nebo tøeba na matematických
olympiádách. Momentálnì ve
kole øeí problémy, vyplývající z nové a mnohem pøísnìjí (otázkou zùstává, zda ku
prospìchu vìci samotné) hygienické vyhláky, resp. hygienických norem. V Jeviovicích se to stejnì jako v mnoha
dalích kolách okresu dotýká
nejvíce kolní jídelny. Kdy

Stavební spoleènost JOKA s.r.o.
Tiskárenská 433, Moravský Kumlov
nabízí k pronájmu
kanceláøské prostory v sídle firmy
 3 kanceláøe 19 m2
(monost vzájemného propojení)
 1 kanceláø 31m2
 parkovitì pøed budovou
Informace na tel./fax: 515 322 655,
nebo osobnì v sídle firmy.

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

OF JETMAR
Pionýrská 536, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 988
mobil: 728 249 328

ních, jednotlivých odborech,
rozpoètu a hospodaøení mìsta,
projednávaných pøestupcích,
o mìstské policii i krumlovských památkách. Najdeme
tady také mapu MK a noviny.
O prázdninách se prý ji
mùeme tìit na výsledky
zmínìného úsilí a Moravský
Krumlov se nebude muset za
vlastní prezentaci stydìt.
Mìsto se nebrání ani tomu, aby
se zde po domluvì s odpovìdnými pracovníky pøedstavily
i jiné krumlovské subjekty èi
zajímavé projekty.
/ham/

jsem tady ovem vidìla tu obrovskou chu pracovat, vìøím, e i
tyto problémy úspìnì vyøeí.
XXBesedy se zúèastnili starostové okolních obcí, kteøí se
mi rovnì svìøili se svými
problémy. Spoleènou noèní
mùrou Jeviovicka je toti
nedoøeený restituèní nárok
na bývalý majetek Larisch 
Mönichù, který mimo jiné
èítá oba zámky v Jeviovicích
(v jednom z nich je umístìn
domov dùchodcù), ale pøedevím kolem dvou tisíc hektarù
lesních porostù.
RNDr. Marta Bayerová
Poslankynì PSP ÈR

PÙJÈKY DO 1000 000
BEZ RUÈITELE A ZÁSTAVY
VÝHODNÁ ÚROKOVÁ SAZBA
PRO LÉKAØE

tel.: 606 605 721
Vítá Vás nový

HOTEL PRINC

v centru Dolních Kounic
Vám a Vaim obchodním partnerùm
nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 restaurace, bar, obèerstvení
tel./fax: 546 421 977
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Miroslavské komunikace dostanou nový kabát Také názor obèana!
XXTomu, po èem právì
jedeme, v Miroslavi øíkáte silnice?, ptají se mnozí návtìvníci mìsta, které se pro vìtí
rozvoj turismu snaí dìlat
maximum a pøímo katastrofální stav silnic radnice vnímá
jako zásadní problém.
XXSamozøejmì, e tato neutìená situace nevznikla ze dne
na den, ovem øeit se musí co
nejdøíve. Jak nám øekl Ing.
Forman, starosta mìsta, je
otázka rekonstrukce komunikací, která v opravovaných
úsecích zahrne i vybudování
chodníkù, osvìtlení, nového
vodovodního øádu a kanalizací, pro radnici v daném volebním období zcela prioritní.
XXV souèasné dobì se velmi
intenzivnì pracuje na pøípravì akce. Silnièní projekt
Brno dokonèil projektovou
dokumentaci, bez pøipomínek
probìhlo územní øízení, tzn.,
e do konce kvìtna bude vydáno územní rozhodnutí nutné
k získání stavebního povolení.
Toto pondìlí navíc probìhlo
jedno z klíèových jednání

starosty Miroslavi s Ing.
Zouharem - øeditelem Krajské
správy a údrby silnic, a vedoucím provozní jednotky panem
Komùrkou. Z rokování vyplynulo, e SÚS realizaci prùtahu Miroslaví podporuje
a zaøadila jej do vlastního rozpoètu k realizaci v roce 2004.
Nadìjnì se jeví stanovené
poøadí, které prùtah staví
v návaznosti na prostøedky
ze státního rozpoètu v rámci
kraje na osmé místo, v rámci
Znojemska dokonce na místo
první. Celkové investièní náklady by mìly èinit 50 milionù korun, z nich polovinu
bude financovat SÚS a polovinu mìsto. Pøedstava radních
je taková, e pùjde o vícezdrojové financování (vyuití
státních dotací a dlouhodobého úvìru).
XXMìÚ souèasnì øeí etapovost stavby. Pøednost má dle
starosty varianta provést celou
rekonstrukci v jednom tahu
po tøech plynule na sebe navazujících etapách, aby byla
zachována dopravní obslu-

nost Miroslavi. Jetì letos
musí být realizována silnice
do Hostìradic, a v roce 2004
by mìly být zahájeny práce na
prùtahu - páteøní a prioritní
komunikaci, od ulice Brnìnská,
na Husovu a Na zahrádkách.
Nejpozdìji do konce roku 2005
by se tedy mohly stát koèièí
hlavy na miroslavských
vozovkách minulostí.
XXSamozøejmì, e se slunými silnicemi mimo jiné sou-

visí øádné odkanalizování
a výmìna dosluhujících vodovodních sítí z 50. let, take
tyto neménì palèivé problémy s èastými haváriemi
vodovodu a nesnesitelným
zápachem v okolí polorozpadlých kanálù by se mìly
øeit soubìnì s postupem
prací na komunikacích. Snad se
brzy doèkají nejen obyvatelé
Miroslavi, ale i vichni øidièi,
kteøí mìstem projídìjí. /ham/

Povodí rekultivuje bøehy
/Oslavany/ Pracovníci Povodí Moravy v tìchto mìsících
rekultivují bøehy jimi obhospodaøovaných øek. Jedná se o pravidelnou péèi, je má zlepit estetickou stránku pøírodního
prostøedí, obnovit bøehovou zeleò, aby øeky nekontrolovatelnì nevymílaly nebezpeèná koryta, a samozøejmì sníit
riziko jarních záplav, kdy se kry mohou zachytit o vyvrácené
kmeny. V minulých týdnech se pracovalo té na bøezích
Oslavy v Oslavanech. Okraje øeky byly vyèitìny, zamìstnanci povodí vysázeli nové stromy a zlikvidovali zbytky
spadlých kmenù. Cyklisté, je nedávno zahájili letoní
sezónu, a budou nádhernými údolími po cyklistických
stezkách Oslavanska, Ivanèicka i Moravskokrumlovska
projídìt, jistì ocení pøekrásnou pøírodu a monost pøíjemného odpoèinku na novì upravených bøezích.
/uè/

Co zabrání mládei ve vandalismu a trestné èinnosti ?
XXParlament se neustále zaobírá
otázkou, jak vyzrát nebo spíe
odradit nae dìti od èinù, nad
kterými mnohdy zùstává rozum
stát. Spekuluje se o otázkách sníení hranice trestní odpovìdnosti,

speciálních soudù a vìznic pro
mladistvé. V meních mìstech èi
obcích si donedávna libovali, e
se jich podobné problémy netýkají, byl zde dosud relativní klid.
Dnes se situace rapidnì mìní a ve-

Policisté nezaváhali

Ozbrojený gang lupièù a zlodìjù øádil na jiní Moravì
s neuvìøitelnou drzostí. Jeho tøi èlenové zpùsobili kodu více
ne dva miliony korun. Zaèínali krádeemi vozidel, vykrádáním prodejen a netítili se ani ozbrojených loupeí. Slabost
mìli pøedevím na vozidla znaèky Mazda 323, kterých odcizili
celkem est, pøièem sedmá loupe se jim nepodaøila. Nìkterá
auta následnì rozbili pøi haváriích, jedno dokonce ze strachu
pøed dopadením zapálili.
V dubnu povedený trojlístek ukradl ve dvou ivanèických
prodejnách elektroniku za témìø 650 tisíc korun. Záhy pøepadli
èerpací stanici v Modøicích a sebrali cigarety i alkohol. Loupené výpravy podnikali z Holasic na Brnìnsku, tam pøebývali
u dvou narkomanek - matky s dcerou. Nejstarí èlen party mìl
za sebou trestný èin loupee, za který dostal vymìøeno devìt
let vìzení. Tam ovem nenastoupil a místo toho si nael komplice podobných sklonù i raení Dominika . z Pøibic (narozen
1984) a Radka . ze Starovièek (1977).
Podle pøísloví s jídlem roste chu se poutìli do stále
nebezpeènìjích akcí. S pistolemi v rukou pøepadali prodavaèky v obchodech i na èerpacích stanicích. Scénáø byl vdy
stejný - jeden zùstal v autì, ostatní na prodavaèku namíøili pistoli, spoutali ji, zalepili ústa a uzamkli. Policisté lupièùm byli
na stopì ji od poloviny kvìtna a hodlali je zadret pøi jízdì
v autì cestou z Pohoøelic. Trojlístek se nejdøíve snail ujet,
poté do policejních vozù najídìl. Honièka skonèila mezi
Velkými Nìmèicemi a Vranovicemi v poli na okraji bain.
Pachatelé naskákali do bain, chtìli tudy prchnout, jene mui
zákona nezaváhali, chytili je a pøedali vechny tøi viníky
do rukou spravedlnosti.
/ham/

dení radnic v nekalostech mládee
a mnohdy doslova malých dìtí
vidí obrovský problém.
XXInformovali jsme se na Mìstské policii Miroslav, kde nám
stráník Milo Demuth øekl více
o èinnosti policie, preventivních
opatøeních i o typech pøestupkù
nezletilých v posledním období.
Rada mìsta Miroslavi se ji
nìkolikrát zabývala danou problematikou a mìsttí stráníci
dostali za úkol nekompromisnì
postupovat proti vem provinilcùm. Zvlátní pozornost musí
vìnovat noèním a ranním hodinám,
kontrole restauraèních zaøízení,
zintenzivnit práci hlídek, zamìøit
se na osvìtovou èinnost.
XXSamozøejmì, e nejdùleitìjí
je prevence a informovanost.
Proto MìP Miroslav s kolegy
z Moravského Krumlova poøádá
pro dìti M i Z rùzné besedy a
preventivní programy. Tuto vynikající mezimìstskou spolupráci si
miroslavtí nemohou vynachválit
a velice si jí váí. Nejde pouze
o planá slova, ale faktem je, e se
zde za pomoci MìP MK letos
podaøilo objasnit dva trestné
èiny. Policie by uvítala i lepí
souèinnost s obèany, kteøí se
mnohdy bojí podat dùleitá svìdectví a tím buï znemoní, nebo
prodlouí vyetøování.

XXJaké prohøeky mladistvých
mìstská policie nyní nejèastìji
øeí? Jsou to pøestupky proti
majetku, proti obèanskému souití,
proti bezpeènosti silnièního provozu, ruení noèního klidu, alkoholismus a toxikomanie. Podle
stráníkù se vìtinou jedná o stále
stejné jedince, kteøí jsou schopni
se provinit nìkolikrát za noc.
Zaráející je skuteènost, e jde o
osoby èasto nezletilé, které policie
zadrí v notnì podnapilém stavu,
ukáe se, e mohou být zapleteny
do rozsáhlejí trestné èinnosti,
ale tyto stále jetì dìti bohuel
v noci doma nikdo nepostrádá.
Nemluvì o tom, jak asi vypadají
ráno, kdy mají jít do koly.
XXVláda i parlament si mohou
lámat hlavu nad rùznými opatøeními, je samozøejmì mono v tomto
smìru více ádat po policistech,
po uèitelích, vychovatelích. Podle
odborníkù i vìtiny soudných lidí
jsou pøíèiny zvyující se kriminality mládee pøedevím a veskrze v nedostateèné a mnohdy
nedbalé péèi rodièù, kteøí jakoby
si neuvìdomovali, e za své ratolesti nesou odpovìdnost. Dalí
moností zlepení neutìeného
stavu by byla daleko vìtí podpora
domù dìtí a mládee, zájmových
i sportovních oddílù, dobrovolníkù,
kteøí se tisícùm dìtí vìnují. /ham/

XXVáení spoluobèané mìsta Moravského Krumlova. Chtìl bych
reagovat na èlánky pana Sklenského - ÈSSD a p. Vlaína - KSÈM
v minulých èíslech Zrcadla, kde nám tito pánové dávají lekce
z demokracie a pouèují nás o tom, co je to spolupráce a hledání
shody pøi øeení úkolù správy naeho mìsta.V tom jim ale brání
jakási úèelová seskupení. Já tato seskupení (dvì kandidátky
nezávislých) vnímám jako reakci obèanù mìsta, kterým pøestává
být lhostejné, co se ve mìstì dìje za vládnutí koalice KSÈM,
KDU-ÈSL a ÈSSD.
XXZa spíe úèelové seskupení povauji vytvoøení staronové
koalice KSÈM, KDU-ÈSL, ÈSSD, kdy za pomoci nestraníkù na
svých kandidátkach a slibu lukrativních postù (místostarosta, pracovník pro styk s veøejností,...), se podaøilo koalici uhájit moc.
Zøízení trafiky pro p. Sklenského za loajalitu koalici je toho
názorným pøíkladem. Jak lze vyvodit po nahlédnutí do zápisu kontrolního výboru, který se zabýval proetøováním okolností
výbìrových øízení na obsazení pracovních míst na MìÚ. Pøitom
80% èinnosti pracovníka pro styk s veøejností by zvládla informaèní tabule. To, e p. Sklenský v ZRCADLE è.5 pouèuje pí.
Prustomìrskou a ostatní tváèe proti krumlovské radnici o demokracii a vývoji v Èeské republice, je úsmìvné. S 355 hlasy od
volièù ve volbách do zastupitelstva je v poøadí podle poètu hlasù
na 69 místì ze 126 kandidátù . Pouze díky tomu, e byl na kandidátce ÈSSD a Zákonu o volbách mùe dojít k takové situaci, e se
stává jedním z 21 zastupitelù. Na kandidátkách ostatních stran
a sdruení by neuspìl. Opravdu silný mandát od volièù.
XXK èlánku pana Vlaína v ZRCADLE è.9 (Hledat názorovou
shodu pøi øeení úkolù). Ten z velké èásti obsahuje fráze o 25letém budování prosperujícího mìsta. Výsledek vidíme na kadém
kroku. Slibovaný bazén, rozpadající se místní komunikace
(námìstí, ulice Zámecká), atlava, hradby, odpadové hospodáøství,
problémy s èistièkami odpadních vod, zadluenost mìsta.
XXTo, jak zastupitelé vládnoucí koalice hledají názorovou shodu
s ostatními zastupiteli (opozicí), pøedvedli pøi schvalování snad
nejdùleitìjího bodu, kterým je rozpoèet mìsta na rok 2003. Pøed
schvalováním rozpoètu konstatuje pøedseda finanèního výboru, e
rozpoèet mìsta tak, jak byl navren, je na hranici únosnosti. Poté
poádá o slovo pí. ing. Kalousová a oznámí zastupitelùm, e se
stala drobná chyba a do návrhu rozpoètu ve výdajové èásti opomnìla zahrnout výdaj ve výi cca 6 milionù. Na dotaz opozièního
zastupitele, proè jsou o 400 tisíc korun navýeny mzdové prostøedky
MìKS oproti roku 2002, zasvìcenì odpoví øeditelka MìKS, e by
se musela zeptat ekonomky. Po tìchto zásadních zmìnách v návrhu
rozpoètu mìsta poádala opozice o odloení hlasování. Tyto nové
skuteènosti ale nevadí vládnoucí koalici a 11 hlasy okamitì
rozpoèet na rok 2003 schválila.
XXNyní k osobnímu vyjádøení p. Vlaína k jeho bezmála 25-letému
pùsobení v zastupitelstvu za KSÈ-M. Je to bezesporu úasné, jak
se dá dlouho vydret i pøes vùli obèanù. Opìt nahlédnìme do statistik voleb. Ji ve volbách v roce 1998 podle poètu odevzdaných
hlasù p. Vlaína konèí o 30 hlasù za jiným kandidátem, ale díky
Zákonu o volbách (postavení na kandidátce) to jetì vylo. Pøi
posledních volbách v roce 2002 se situace opakuje, ale rozdíl
hlasù je jetì vìtí. I to se dá øeit, kandidát s vìtím poètem hlasù
se vzdá mandátu a jsme u moci dál. Na tìchto principech funguje
celá koalice a vím o èem píi, protoe s takto tvoøenou koalicí
mám své témìø desetileté zkuenosti jako èlen TJ Rakice.
XXNa závìr bych pouil arabské pøísloví citované panem starostou v Moravskokrumlovských novinách ,,Psi tìkají a karavana
jde dál. Psi tìkají vdy, kdy cítí nebezpeèí a to, e karavana jde
pøesto dál stejným smìrem, svìdèí o aroganci uskupení. Malý pøíklad arogance radnice je aloba Ekologického právního servisu
a ádost o úhradu nákladù na soudní øízení ve výi cca 6000 Kè.
Je to stejná èástka, jakou mìsto pøispìlo v roce 2002 na èinnost TJ.
Závìr ponechám na ètenáøi. Vybíral Josef, M. Krumlov - Rakice

Cestovní agentura PROFAG

Sunco production

nabízí levné zájezdy k moøi v letních mìsících

ALUZIE

ITÁLIE - Bibione apartmány od 3.150 Kè
CHORVATSKO - Premantura od 2.300 Kè

výroba  prodej  montá  servis

a dalí bohatý výbìr pobytù z katalogù

CA PROFAG, Palackého nám. 18, Ivanèice, tel.: 546 451 777

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

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!
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Nejmladí hasièi se AIRCOMBAT - mezinárodní soutì leteckých modelù
utkali v Jamolicích XX/Miroslav/ Ve dnech Jak nám øekl hlavní organizá- lo servo na ovládání motoru, nice modelù letadel a brou-

Na snímku drustva ákù z Jamolic.

XXJednou ze základních priorit práce èlenù zastupitelstva obce
Jamolice je zabezpeèit výchovnou náplò volného èasu mládee.
Kromì kulturních akcí, výchovných zájezdù a podobnì poøádá
a zabezpeèuje i sportovní utkání, ke kterým mimo jiné patøí Okresní
kolo hry Plamen a tradièní turnaj v nohejbalu Jamolice Cup, které
se konají v pøekrásném prostøedí pod Templtýnem.
XXVe dnech 17..-18.5. se v tomto rekreaèním areálu uskuteènilo
Okresní kolo hry PLAMEN v poárním sportu mladých hasièù.
Technické zabezpeèení této soutìe zajiuje kadoroènì od roku
2000 Sbor dobrovolných hasièù Jamolice, za nemalé finanèní podpory Obecního úøadu Jamolice. Cílem je podchycení zájmu mladých o vìci veøejné, ke kterým jistì patøí i dobrovolná práce
hasièù, smysluplný trénink jak fyzického, tak i duevního rozvoje
soutìících.
XXSoutìe se zúèastnilo 5 desetièlenných drustev mladích ákù
a 10 desetièlenných drustev starích ákù, kteøí se utkali v poárním útoku a tafetì 4x60 m, ve tafetì a poárním útoku podle
mezinárodních pravidel (CTIF). Nad regulérností soutìí bdìl sbor
zkuených rozhodèích.
XXPo velkých bojích a taktických manévrech jednotlivých
drustev závody skonèily s tìmito výsledky: Mladí áci:
1. Vítonice, 2. Stoíkovice, 3. Jamolice. Starí áci: 1. Vítonice,
2. Uherèice, 3. Skalice.
XXLze s uspokojením konstatovat, e soutì splnila své poslání
jak po stránce sportovní, tak i po stránce spoleèenské. Je tøeba
vyzdvihnout a podìkovat za pøípravu uvedeného klání a celkovou
organizaci vem dobrovolným hasièùm z Jamolic.
Karel Pochman, starosta Jamolic

16. - 17. kvìtna se uskuteènil
na miroslavském letiti aeroklubu v rámci Europacupu
mezinárodní závod leteckých
polomodelù. K vidìní byly
stíhaèky z druhé svìtové války
v mìøítku 1:12 dosahující
rychlosti a 150 km/hod.
O pøestávkách se pøedstavily
i akrobatické speciály s motory o obsahu 50 cm3.
XXDruhý roèník soutìe, kdy
loni byla akce zaøazena pouze
v rámci mistrovství republiky,
byl pro velmi dobré podmínky a profesionalitu miroslavských organizátorù zaøazen
mezi zhruba 25 soutìí seriálu mistrovství Evropy. Do
Miroslavi se sjelo 22 závodníkù z ÈR, Slovenska, Polska
a Rakouska. Bohuel dva rutí piloti uvízli s poruchou
vozu v Ostravì.
XXPravidla soutìe urèují
poèet kol tak, aby v kadém
z nich létalo najednou maximálnì 7 letadel. Vítìzové jednotlivých rozletù se poté
utkají ve finále. Jsou dána tøi
kritéria, která se hodnotí. Je to
èistý èas létání ze sedmiminutového limitu (odeèítá se doba
dobìhnutí k modelu, nastartování a vzletu), dále poèet
zásahù na soupeøovy dvanáctimetrové stuhy pøipevnìné
na ocase letadel a poslední
hledisko je splnìní podmínky,
e ádný závodník nesmí
opustit pomyslný ètverec 100
x 100 metrù a musí se aktivnì
zapojit do soubojù.

tor a zároveò aktivní úèastník
soutìe pan Petr Augusta
z Miroslavi, za poruení
posledního kritéria se strhává
nejvìtí poèet bodù, co
konkrétnì jemu pøi dvou
výletech z vytyèené zóny
v koneèném úètování sice
pøitíilo, ale radost z létání

èím se letadlo stalo neovladatelným a muselo dvacet
minut krouit ve vzduchu, ne
mu dolo palivo a mohlo
bezpeènì doplachtit na zem.
XXPøes tyto perlièky se závod
vydaøil a vichni si pochvalovali perfektní podmínky i práci
organizátorù. Zvítìzil Jakub

ené poháry, které vìnoval
Aeroklub Miroslav. Jakub
Filipský byl vyhláen smolaøem závodu. Soutìil poprvé
a kompletnì rozbil svùj stroj.
Útìchou mu byl pohár vìnovaný MìÚ Suchohrdly u Miroslavi. S prázdnou vak neodeel ádný z úèastníkù, ka-

Petr Augusta - hlavní organizátor soutìe

a zapálení do podobných akcí
urèitì neztratil.
XXV prùbìhu závodù nebyla
nouze ani o nevední záitky.
V jednom kole spadlo a rozbilo se vech 7 modelù a piloti
byli nuceni dále pokraèovat
s náhradními stroji. Navíc se
jednomu ze závodníkù zcela
záhadnì a neobvykle pøetoèi-

Skotnica z ÈR, na druhém
místì se umístil teprve dvanáctiletý Slovák Miroslav
Popivèák , který závodí zcela
bez zábran a je soupeøi nazýván malý ïábel. Bronzovou
medaili získal Alois Preisinger z Rakouska. Vichni
vítìzové dostali od firmy
Stein Pavel hodnotné staveb-

dý obdrel láhev dobrého vína.
XXOrganizátoøi srdeènì dìkují
MìÚ Miroslav za zapùjèení
lavièek a finanèní pøíspìvek.
Jejich pøáním je, aby miroslavský závod pevnì zakotvil
v kalendáøi soutìí mistrovství
Evropy a rok od roku pøilákal
stále více soutìících, divákù
i sponzorù.
/ham/

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA
BRNO-VENKOV
Nové sady 30, 602 00 Brno

Program zvýhodnìných úvìrù pro zaèínající podnikatele

START

Od 2. ledna 2002 mohou zaèínající podnikatelé získat pøi splnìní
podmínek programu výhodný bezúroèný úvìr a do výe 500.000 Kè.

Základní podmínky programu:
1. Zaèínající podnikatel vstupující do podnikání poprvé (za den zahájení
podnikání povauje program den ohláení zahájení výdìleèné èinnosti
na finanèním úøadì dle § 33 odst. 2 zákona è. 337/1997 Sb., o správì daní
a poplatkù).
2. ádost o úvìr mùe být podána nejdéle do esti mìsícù ode dne zahájení
podnikání.
3. adatel musí splòovat kriteria MSP.
4. adatel nesmí mít závazky vùèi finanènímu úøadu, ÈSSZ, ZP a dalím
státním institucím.
5. Podnikatelský zámìr patøí mezi podporované èinnosti vymezené seznamem odvìtvové klasifikace ekonomických èinností (OKEÈ).
6. Projekt musí být realizován na území ÈR.
7. Podmínkou je absolvování vzdìlávacího programu základy podnikání
a doporuèení regionálního poradenského a informaèního centra k jeho realizaci.
8. ádost vèetnì doporuèeného podnikatelského plánu pøedkládá adatel
Èeskomoravské záruèní a rozvojové bance.

Zahájení kurzu pro zaèínající podnikatele
je 3. èervna 2003.
Hlaste se ihned na OHK
Kontakt: Vladimír Nedoma, øeditel OHK Brno-venkov
tel./fax: 543 242 600, e-mail: info@ohkbv.cz, www.ohkbv.cz
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Miroslavskému kotu vévodil Ing. Mikyek aty dìlají èlovìka
XXV sobotu 17. kvìtna poøádala Skupina Miroslavských
vinaøù, OPS Marek a mìsto
Miroslav ji 7. roèník mezioblastní výstavy vín. Kulturní
dùm se promìnil v útulnou
vinotéku s vkusnou kvìtinovou výzdobou, kterou pøipravila paní Hana Beneschová
s dcerami. Pozvání pøijali
vzácní hosté druebních mìst,
ze slovenského Svätého Juru,
rakouského Langenlois a St.
Leonard.
XXK mání bylo celkem 443
vzorkù z velkopavlovické,
mikulovské i znojemské vinaøské oblasti, ale také z Rakouska, Slovenska a pan Marek

Pavlík dokonce vìnoval 9 vzorkù ze Slovinska. Pozdní termín
konání výstavy podle organizátorù zaruèuje, e vìtina
vzorkù ji získala ocenìní na
oblastních pøehlídkách.
XXV Miroslavi se odborná
degustace uskuteènila u 30.
dubna a titul ampion byl
pøisouzen vzorku Chardonnay
ze znojemského Znovínu.
Nejlepím miroslavským pìstitelem byl vyhláen Ing.
Karel Mikyek, který navíc
získal cenu za nejlepí víno
drobného pìstitele. Pro ocenìní, je tvoøil diplom a kotovaèka vìnovaná Sklárnami
Nový Bydov a.s., si vítìz

Ministr Ambrozek v parku
XXÈtyøiadvacátý kvìten se
jako Evropský den parkù ji
pevnì zabydlel v kalendáøi
ochranáøù i vech milovníkù
pøírody. Právì v tento den si
pøipomínáme 94. výroèí zaloení prvních národních parkù
na evropském kontinentì
(24.5.1909 bylo ve védsku
zøízeno 9 národních parkù).
Pracovníci správ národních
parkù a vìtiny chránìných
krajinných oblastí Èeské republiky pøipravují nejrùznìjí akce
pro veøejnost. Smyslem je
pøipomenout význam a poslání
národních parkù a vech ostatních chránìných území jako
nenahraditelného pøírodního
a kulturního dìdictví kadého
státu, území se zvlátním
ochranným reimem, která slouí zachování zbytkù pùvodní
pøírody a zároveò pro pouèení,
záitky a inspiraci návtìvníkù.

XXPo loòském úspìném programu 24 hodin v národním
parku spoleènì poøádaném
správami Národního parku
Podyjí a rakouského Nationalparku Thayatal, se u pøíleitosti Evropského dne parkù
opìt konaly na obou bøezích
Dyje dva oddìlené programy.
Na rakouské stranì v okolí
Hardeggu a na èeské stranì
na Vranovsku a Èíovsku.
Za úèasti ministra ivotního
prostøedí Libora Ambrozka
byl v okolí vranovského zámku
otevøen nový turistický okruh
pro pìí Cestami knìny
Heleny. Ministr se zúèastnil
i botanické procházky za
kvìtenou národního parku
a vzpomnìl na svoji pùvodní
profesi a spolu s dalími
odborníky - botaniky zahájil
a vedl botanickou exkurzi pro
veøejnost okolím Èíova.

Výtìz Ing. Mikyek se svým vnukem

hrdì kráèel se svým vnukem,
co mùe milovníky vína potìit, protoe vinaøské øemeslo nebo spíe umìní, se zde pøedává z otce na syny a na vnuky.
XXPo vyhláení nejlepích
vzorkù v jednotlivých odrùdách a vítìzného vína domácího pìstitele promluvil také
poslanec ÈR a pøedseda zemìdìlského výboru Parlamentu
ÈR Ing. Ladislav Skopal. Ten
vyjádøil pøání, aby nový vinaøský zákon, který právì zákonodárci pøipravují, umonil
v oblasti vysázet co nejvíce
vinic, aby se s vynikajícími
moravskými víny mohli setkávat vinaøi nejen v celé republice, ale i v zemích EU.
XXZájem o pøíjemnou akci
byl opravdu obrovský, pøilo
na 350 znalcù i amatérù a
vichni zapálenì vybírali dle
katalogu jednotlivých vzorkù.
Samozøejmì pøednost mìla
ocenìná vína, kterých se brzy
nedostávalo. Podávalo se ne-

jen dobré víno, ale i výborné
obèerstvení pøipravované personálem restaurace Slávie
pana Schlesingera. K dobré
pohodì pøispìlo hudební vystoupení øeditele ZU Pøemysla
Forsta se skupinou Orfeus.
XXV proslovu místostarosty
Romana Volfa zaznìla zajímavá slova o tom, e si vedení
radnice váí a podporuje
spolkový ivot ve mìstì.
Spolek miroslavských vinaøù
se snaí navázat na staletou
tradici pìstování vinné révy
v Miroslavi, nebo ji první
písemná zmínka o mìstì z roku
1222 je spojena s Pøemyslem
Otakarem I., který vìnoval
zdejí vinný desátek rajhradským benediktínùm. Réva je
zobrazena také na mìstském
znaku a fakt, e má Miroslav
obrovské tìstí, kdy se mùe
pynit známou i vzácnou vinièní tratí Weinperky, potvrdila
v úvodníku letoního katalogu
kotu Dr. Lia Ryavá. /ham/

XX/Miroslav/ Kadý, kdo pøiel v prùbìhu posledního kvìtnového
týdne do miroslavské základní koly a nechal se pozvat na zajímavou
výstavu dobového obleèení, ocitl se v prazvlátním svìtì. V pøízemí
hlavní budovy byla instalována neobvyklá kolekce dámských i pánských kostýmù, vèetnì vech nezbytných doplòkù, od starovìkého
Egypta, pøes gotiku, renesanci, baroko, klasicismus, empír, a po souèasnost. V roli manekýn se pøedstavilo na 100 panenek Barbie, je
pøedvádìly na míru uité a preciznì vypracované obleèení, které rùzné
spoleèenské vrstvy nosily v jednotlivých historických etapách. Pro
dokreslení a celistvost pohledu jsme se u kadé epochy mohli seznámit s ukázkami typické architektury i literatury.
XXAutorka výstavy paní Jindøika Mikoláková vechny kostýmy dle
vlastních návrhù ruènì uila, nazdobila, vyila a propracovala pøímo
dokonale. Na tìch nejsloitìjích miniaturních róbách, napøíklad
z doby rokoka, prý pracovala více jak týden. Podle jejích slov se ji
od mládí zabývala výrobou loutek, maòáskù i marionet, ale pøed tøemi
roky ji uchvátila výstava ve Svitavách, která ji natolik inspirovala, e
se rozhodla zaèít ít historické kostýmy. Cílem bylo zdokumentovat
historii, ukázat skuteènost, jak lidé v prùbìhu tisíciletí ili a jak se oblékali. Zdroj poznatkù pro tvorbu paní Mikolákové poskytuje kniha
Dìjiny odívání, ale námìty hledá i v dobových obrazech a filmech.
XXPaní Jindøika je ena opravdu pozoruhodná a nevední. V mládí
hrála loutkové divadlo, sama napsala nìkolik her, i dnes umí zajímavé
vyprávìní pøi provádìní výstavou oivit loutkovým pøedstavením.
Vystudovala pedagogickou kolu, vychovala pìt dìtí, napsala øadu
krásných básní - zvládne je také velmi emotivnì recitovat, vlastnoruènì vyrobila stovky loutek a nyní, ve svých neuvìøitelných více ne
sedmdesáti letech dovede vytvoøit tato umìlecká díla. Charakteristiku
osobnosti, na jejím díle je patrné zapálení, láska k práci i kus opravdové
profesionality, dokresluje údaj z pozvánky na výstavu, e dobrovolné
vstupné paní Mikoláková vìnuje na opravu historické budovy. /ham/

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

od 4.700,- Kè


KUCHYÒSKÉ
LINKY
VÈETNÌ
PRACOVNÍ
DESKY

 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY: zn. FRANKE (SRN)
zn. REGINOX (Holandsko)

JI OD
8.350,- Kè

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Mezinárodního hudební festival Vzpomínky na kvìtnovou mobilizaci
13 mìst - Concentus Moraviae XXTato vzpomínka je vìnována nebylo patné stavit se ve sklepì Plachého z Rybníkù, stranu rozpomíná se Bednaøík. Co je,
65. výroèí kvìtnové mobilizace pro pár lahví vína. Ïásek i Faj- druhou obývala také nìjaká co se stalo?, znìly dotazy. Ale
VIII. roèník
6.6.- 3.7. 2003 roku 1938. Vichni úèastníci jsou man byli ale k tìmto nápadùm skupina. Asi hodinu po rozes- raboval ve mlýnì, tak ho jdeme
 pá 6.6. - Boskovice, zámek, nádvoøí, 19.30 hod.
Slavnostní zahajovací koncert. Praská filharmonie, Ludmila
Peterková - klarinet, Michel Swierczewski (Francie) - dirigent.
 so 7.6. - Slavkov u Brna, zámek, 19.30 hod.
Pocta Pavlu Haasovi a Godeinu Kleinovi. Jana Broková - hoboj,
Alice Flajingrová - klavír.
 ne 8.6. - Hustopeèe, hotel Centro, 20.00 hod.
Tanec Bruttopýra. Milan Svoboda - jazz group.
 ne 8.6. - Velké Meziøíèí, kostel sv. Mikuláèe, 19.30 hod.
Varhany ve svìtle devíti svící. Adam Viktora - varhany.
 po 9.6. - Bystøice nad Perntejnem, hrad Perntejn, 19.30 hod.
Bezbøehé promìny kytary. Denisa Vekrnová - kytara.
 út 10.6. - Tøebíè, Zadní synagoga, 19.30 hod.
Klezmer v Zadní synagoze. Di Naye Kapelye (USA, Maïarsko), Bob
Cohen - umìlecký vedoucí.
 st 11.6. - Tinov, Sokolovna, 19.30 hod.
Pocta Gershwinovi. Ondøej Havelka a jeho Melody Makers, Karel
Koárek - klavír.
 èt 12.6. - Mikulov, vstupní prostor hrobky Dietrichsteinù, 19.30 hod.
Souboj. árka Èurdová - flétna, Martin Oprál - bicí, Luká Daòhel basklarinet, Percussion Ensemble JAMU.
 pá 13.6. - Rájec-Jestøebí, zámek, 19.30 hod.
Ukolébavka v americké krajinì - Epoque Quartet.
 ne 15.6. - Ivanèice, Besední dùm, 19.30 hod.
Èeské barvy - americké ètvrttóny. Karel Koárek - klavír, Kocianovo kvarteto.
 ne 15.6. - Kyjov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.30 hod.
Job. Radovan Lukavský - recitace, Tomá Thon - varhany.
 út 17.6. - Boskovice, zámecký skleník, 19.30 hod.
Exotické tance. Renata Ardaevová - klavír, Igor Ardaev - klavír.
 st 18.6. - Tøebíè, aula katolického gymnázia, 19.30 hod.
Hebrejské melodie a písnì mrtvých. A. Besa - viola, Petra Besa - klavír.
 èt 19.6. - Velké Meziøíèí, synagoga, 19.30 hod.
Nová hudba pro osm strun. Renate Eggebrecht (Nìmecko) - housle,
Friedemann Kupsa (Nìmecko) - violoncello.
 pá 20.6. - ïár nad Sázavou, zámek, 19.30 hod.
Trojitý kontrast. Ludmila Peterková - klarinet, Yair Benaim (Izrael) housle, Irina Kondratìnko (Lotysko) - klavír.
 so 21.6. - Moravský Krumlov, Slovanská epopej, 19.30 hod.
Dva svìty romantiky. Alexander Besa - viola, Wihanovo kvarteto.
 ne 22.6. - Lysice, zámek, 19.30 hod.
Nìco amerického z obou bøehù Atlantiku. Jan Talich - housle, Jaromír
Klepáè - klavír.
 po 23.6. - Mikulov, Salla Terena, 19.30 hod.
In memoriam. Trio Martinù.
 po 23.6. - Tinov, velký sál MìKS, 19.30 hod.
Rarity pro pìt prstù. Alexander Varro (Maïarsko).
 út 24.6. - Lomnice, synagoga, 19.30 hod.
Pocta Ernestu Blochovi. Jiøí Bárta - violoncello, Jan Talich - housle,
Jaromír Klepáè - klavír.
 st 25.6. - Kyjov, Milotice - zámek, 19.30 hod.
Èeské a americké nálady. Trio Formidable
 pá 27.6. - Námì nad Oslavou, zámecká jízdárna, 19.30 hod.
Lexikon pro zamilované jazzmany. Jiøí Suchý a Hot & Sweet orchestra.
 so 28.6. - Riegersburg (Rakousko), zámek, 19.30 hod.
Requiem pro Fanny. Kvarteto M. Nosticové.
 ne 29.6. - ïár nad Sázavou, zámek, 19.30 hod.
Mystika a virtuosita. Sybille Tschopp (výcarsko) - housle, Isabel
Tschopp (výcarsko) - klavír.
 po 30.6. - Hustopeèe, evangelický kostel, 19.30 hod.
Biblické inspirace z Nového svìta. Roman Janál - baryton, Karel
Koárek - klavír, Praské klavírní duo.
 út 1.7. - Bystøice nad Perntejnem, velký sál KD, 19.30 hod.
Stvoøení svìta v jazzovém rytmu. Piano duo Adrienne Soós a Ivo
Haag (výcarsko), Ivo Hagg - klavír, Adrienne Soós - klavír.
 èt 3.7. - Rájec-Jestøebí, zámek, 19.30 hod.
Závìreèný koncert festivalu. Jascha Nemtsov (Rusko), klavír.

u mrtví. Popisuji, co jsem vidìl, zail, èi slyel od pøímých úèastníkù.
XXDo toho dne, 21. kvìtna, se jaro
1938 nièím neliilo od jar pøedchozích. Snad jen jedna událost
rozèeøila klidnou hladinu malomìsta. Pan Neuhauser, tiskaø, v té
dobì nezamìstnaný, byl vyhotìn z republiky za údajnou pioná ve prospìch Nìmecka. Nás
kluky to ale nijak zvlá nezajímalo a dál jsme hráli fotbal na
trávníku pøed mìankou a v Sokole nacvièovali sletová prostná,
pøestoe jsme vìdìli, e na Slet
do Prahy stejnì nepojedeme.
XXHlasité zabouchání na okno
a ostrý komisní hlas naøizoval:
Pan Vale, okamitì na èetnickou
stanici! Otec poslechl a my kluci
jsme zase usnuli. Procitli jsme
opìt, a kdy se táta, u ve vojenské uniformì, pøiel narychlo rozlouèit. Pak spolu s asi tøiceti
chlapy nasedl na náklaïák a odjeli.
XXDruhý den ve kole nám dolo,
kam ná i ostatní otcové odjeli.
Teprve teï se nám rozbøesklo
a uvìdomili jsme si, proè od zaèátku jara vdy v nedìli dopoledne
tatínek nìkam zmizel a vrátil se
a po poledni. To probíhal výcvik
jednotky SOS (strá ochrany
státu) na støelnici. Vojáci ze
Znojma pøivezli puky, kulomety,
pistole, granáty a prohánìli 30 40leté chlapy po louce.
XXByl to vlastnì velmi dobrý
nápad naeho MNO, které peèlivì dbalo nato, aby si Nìmci
nemohli stìovat, e obsazujeme
hranice vojskem. Formálními
veliteli mìli být èetníci, skuteènì
velet mìl vdy jeden ze sosákù.
Po vyfasování uniforem, ale bez
zbraòových oznaèení, mìli být
k ruce finanèní strái. Vojenské
uniformy byly nutné, to aby se na
nì v pøípadì války vztahovaly
zákony o zacházení se zajatci.
XXNasedli jsme do náklaïáku
starého abaty a øidiè Fajman
opravdu práskl do koní. Jel jako
èert, a ho musel èetník Ïásek
mírnit. Klukùm zrovna moc do
zpìvu nebylo. e se nìco chystá,
to u nám bylo jasné podle kvapného výcviku. Ale v koutku srdce
kadý spoléhal na to, e se Hitler
zaútoèit neodváí.", vzpomíná táta.
Náklaïák projel Pøímìticemi.
Zaèali se ozývat návrhy, e by

VÝHERNÍ KØÍOVKA
o 10 vstupenek na vytrvalostní MS motocyklù ENDURANCE
konané na Masarykovì okruhu v Brnì o víkendu 13.-15. èervna.
Nápovìda:
akbal, RL,
laba, oak,
epidot, pail

Aèkoliv

Straiti

Atom

3 den

Mléèný

Mayského
výrobek
mìsíce



Pøedloka

Divadelní Mongol.
závìs
pastevec

Leknutí

Iniciály
Zápotockého

tavìní polní stráe zaèali teprve
nastupovat Nìmci. Táta se strýcem se vraceli z obhlídky, pøes
uniformu pøehozený edý gumák.
Pøes øeku nás vzornì pozdravil
nìmecký oficír. Asi nás taky
povaoval za dùstojníky."
XXBìhem dopoledne pøestalo
pret, ukázalo se slunce a chlapi
se zaèali seznamovat s okolím.
Zbranì, samozøejmì, s sebou. K
poledni, kdy u sosáci odpoèívali, se ozval ohluující výstøel
a kulka se zaryla pár centimetrù
za tátovými zády. Ani se neohlédl a pratil chlapa sedícího za

foto: archív autor

Dùvod
(zastar.)

èi kantýna, ale monost ubytování ádná. Nouzové øeení se
nabídlo samo po zbìném prozkoumání terénu. A tak se ploina
ve stráni, kousek od hradu,
bìhem chvíle promìnila ve stanový tábor. Èeta, tvoøená krumlováky, byla vyzbrojena úplnì
novými pukami vz. 24 a tøemi
kulomety vz. 26. Tyto byly pozdìji vyrábìny v Anglii v licenci
pod názvem Bren. V kadé èetì
byl jeden starí èety. Musel to
být èlovìk, který u ve válce byl.
Tady se jím stal ná tatínek,
Vladimír Vale.
XXKdy se ubytovali vydal se
otec se svým vagrem obhlédnout rajón. Proli okolo Dyje
hezký kus cesty. Jednu stranu
øeky obsadila èeta tvoøená mui
z Vémyslic, Dobelic a Rybníkù
pod velením starího pana

ním pøes hubu. Promiò, Laïo,
jen jsem zkouel jestli mám
zajitìno., omlouval se. Vale
mìl tenkrát poøádné tìstí!,
smìje se desátník Bednaøík.
Sluba byla celkem klidná. Jen
obèas bylo slyet støelbu. Sudeáci, co utekli do Rakouska se
snaili pøes øeku støílet, ale asi to
moc neumìli. Jen jednou zasáhli,
poruèíka Chlupa do krku. Ten to
nepøeil.
XXTìch pár drobných pøíhod
dávalo tuit, e se blíí patné
èasy. Dole pod Hrádkem byl
starý mlýn a mlynáø, nacista
Weininger, se bál, e v rámci
obrany Èei vypustí vranovskou
pøehradu a proto utekl a nechal
na místì celý majetek. Jednoho
dne jsme zaslechli neobvyklý
halas a uvidìli vémyslièáky, jak
vedou nìkoho pod bodákem,
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XXByli jsme tehdy vybráni starostou s tím, e jsme vichni
spolehliví Èei. Skoro se trefil.,
pøipojuje se ke vzpomínkám pan
Brauner. Pak, kdy to Hitler
zabral, se z nás tøiceti ponìmèili
jen oba Pátci a Natych. To byl
takovej chudák, neumìl se snad
ani podepsat, ale proè Pátci?
XXByla to doba, kdy vìtina lidí
byla ochotna se bránit. Na hranicích u byly betonové kryty,
chlapi byli dobøe vyzbrojeni a o
jejich bojeschopnosti dostateènì
mluvil jejich bleskový nástup.
Bohuel, pak na podzim, nám
nai spojenci Anglie a Francie
jakoukoli obranu zakázali. Jestli
prý následkem naí obrany vypukne válka, jsme tím vinni a budou nás povaovat za útoèníky.
A tak nás v Mnichovì prodali
a rozhodli o nás bez nás.
/V/

Redakce Zrcadla a AUTOMOTODROM BRNO, a.s. pro vás pøipravili soutì o deset
vstupenek na Mistrovství svìta ENDURANCE. Pokud se chcete zúèastnit køíovkáøské
soutìe, zalete nejpozdìji do pátku 6. èervna 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/

1. díl
tajenky



zastøelit. V dobì války byl za
rabování trest smrti. Tenkrát jetì
válka nebyla, ale moc do ní
nechybìlo. Svìtlo baterky odhalilo osobu bledou, jako køída.
Nechte ho, dejte mu pár facek a
polete ho domù!, zavelel desátník Bednaøík znechucenì. Byl to
èepièáø Zwedler z Krumlova.
Chlapi neochotnì svìsili puky,
zato mu vak velmi ochotnì
nafackovali. Asi jsme mu tenkrát
zachránili ivot, taky se nám za
Rajchu odmìnil. Stal se úøedníkem Stadtanetu a zatopil nám,
kde mohl., dodává Bednaøík.

Nový Hrádek v Podmolí, r. 1938

Unavit
k spánku

Medvídek

Jinak
zvaný

hluí. Auto uhánìlo dál. V Bezkovì Ïásek znejistìl, nechal
zastavit. Neznal cestu. Kam to
vlastnì jedeme?, otázal se otec.
Sem., zamumlal Ïásek a ukázal
na mapì zøíceninu Nový Hrádek.
Támhle ve kole mám vagra
a ten to tady zná, jako svoje
boty., nabídl se táta. Pøibyl tedy
dalí pasaér, za jeho navigace
se vùz ubíral nejblií cestou
k cíli. Kvùli rozmoklé vozovce se
poslední tøi kilometry musely
absolvovat pìky.
XXCelý hrad sice zøíceninou nebyl, bylo zde nìco jako hospoda

litic. strana
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Pøitakání

Tajenka výherní køíovky z èísla 10 znìla:
uvidíte jezdce Tomáe Engeho. Výherci: Martin Kvasnièka - Ivanèice, Miloslava Schreierová - Olbramovice, Alena Nezvalová - Ivanèice, Zdenka Coufalová - Viòové,
Jakub Jarata - Olbramovice, Milo Roupec - Ivanèice, Tomá Kosov - MK, Eva Vaníèková - MK, J. Chládek - Ivanèice, Eva Zahradníková - Ivanèice.

TAJENKA: Ve vytrvalostním mistrovství svìta motocyklù - Endurance na brnìnském automotodromu pojede, ... (dokonèení v tajence).

Informaèní servis

Krumlovem znìl sborový zpìv

XX/Moravský Krumlov/ V nedìli 18. kvìtna Moravský
Krumlov ji podvanácté pøivítal pìvecké soubory z Èeské
republiky i Slovenska. Zaznìly nádherné skladby naich i svìtových mistrù, klasické a lidové písnì, spirituály i dalí hudební
ánry. Na závìr sbory spoleènì zazpívaly Ave Maria skladatele
C. Franka. Poøadem provázela Lucie Krausová. Starosta
Moravského Krumlova a zároveò sbormistr Pìveckého sboru
Karla Nìmeèka Bartolomìj Pitlach pochválil vysokou úroveò
vech vystoupení, ocenil obdivuhodnou mravenèí práci uèitelek M i Z s jejich svìøenci, podotkl, e dìti jsou vdy
kouzelné, ale pøiznal, e ho nejvíce uchvátil emotivní zpìv
Hornosúèanu ze Slovenska. Radost mìl pøedevím z vìtího
zájmu veøejnosti ne v pøedchozích letech, protoe posluchaèùm jsou podobné koncerty urèeny a jejich potlesk je
úèinkujícím vdy nejvìtí odmìnou.
/uè/

Den plhounù
Ve støedu 7. kvìtna se na Z Kláterní v Moravském Krumlovì
plhalo. Nesoutìilo se (jak by se z názvu zdálo) v nejrychlejím podáním pera èi tøídní knihy, ale v tom, kdo má nejlepí
a nejhbitìjí svaly. Dìti plhaly na tyèi. Této soutìe, která se
konala v rámci výchovy ke zdravému ivotnímu stylu, se
zúèastnilo na 120 dìtí z obou krumlovských základních kol
a gymnázia. lo o první roèník a doufáme, e se z této soutìe
stane pøíjemná tradice. A kdo se tedy mùe pynit titulem
plhoun roku? V kategorii I Jana védová (Z Kláterní)
a Tomá Drápela (Z Kláterní). V kategorii II Dita Novotná
(Z Ivanèická) a Krytof Novotný (Z Ivanèická) a v kategorii
III Jana Smejkalová (Z Kláterní) a Petr Sobotka (Z Kláterní).

Odpoledne s cimbálem

XX/Ivanèice/ V sobotu 10.5. odpoledne ji tradiènì zaznìly na
Rénì v Ivanèicích tóny cimbálu. Slovácký krúek, cimbálová
kapela pod vedením pana Pokorného hrála nádherné lidové
písnì a do veèera. Mnohý z návtìvníkù výletní restaurace se
podivil: Komu to hrají? Odpovìï je jednoduchá. Tak jako
kadý rok, druhou kvìtnovou nedìli, i letos si paní Zdeòka
Stránská se svými kolegynìmi Jiøinou Nehybovou, Marií Pitrasovou a Vìrou Hekovou pøila popovídat a zazpívat se enami
- matkami. Mnohé enì se vloudila malá slzièka, kdy navíc,
ostatnì jako kadý rok, dostala krásnì vonící rùi. Za to ve
bych jim moc ráda podìkovala. Marie Coufalová, Nová Ves
Obecní úøad a Èeský zahrádkáøský svaz v Dolních Dubòanech
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.

Mistrovství v pojídání paget

XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a mládee v Ivanèicích pøipravil
na nedìli 18. kvìtna na Palackého námìstí Mistrovství Ivanèic
v pojídání paget a prezentaci èinnosti. Soutì sestávala ze
ètyø disciplín. V kadé soutìilo est dìtí a est dospìlých.
Úkolem prvním bylo vcucnout do sebe dané mnoství paget.
Kadý mìl stejné mnoství paget a soutìící si je mohli
ochutit keèupem. Druhým soutìním úkolem bylo v limitu
jedné minuty naházet na urèitou vzdálenost co nejvíce paget
na desku. Poèítaly se jenom ty kusy, které se na podloce
udrely. Dospìlí házeli ze vzdálenosti tøí metrù a dìti dvou
metrù. Pøedmìtem tøetího soutìního úkolu bylo za jednu minutu navázat co nejvíce paget na tyè. Jedlíci si pøili na své
zejména u ètvrté disciplíny. Bìhem deseti minut museli závodníci sníst co nejvíce paget. V dìtské kategorii do 15 let zvítìzil
Radim Vokerua, který snìdl 410 gramù. Vyhrál velice pìknou
otoènou idli. Vítìz dospìlé kategorie Václav Koneèný dokázal spoøádat 1340 gramù a získal poukázku na veèeøi. Vichni
soutìící byli díky sponzorùm odmìnìni.
XXJednotlivé soutìe byly prokládány ukázkami èinnosti
kroukù Domu dìtí a mládee. Bìhem odpoledne se pøedstavili
maoretky Kopretina, country tance Virginia a A je to,
diskotance, cvièení rodièù a dìtí, karate, pohybové cvièení,
flétny, kytary a krouek angliètiny. Probíhal zde také doprovodný program jako jízda na koních a v elektrokárách. Pro nejmení byl pøipraven skákací hrad. U stánkù si mohli vichni
zakoupit obèerstvení a blíe se seznámit s èinností DDM. Celá
akce se velice vydaøila. Pøilo se podívat hodnì divákù, kteøí
bouølivì fandili.
/DDM Ivanèice/
Gymnázium Moravský Krumlov, Rodièovská organizace pøi GMK
a pøípravný absolventský výbor poøádají v sobotu 7. èervna 2003

Setkání prvních absolventských roèníkù
Gymnázia Moravský Krumlov (1953-1955)
Program:

12.00-14.00 Setkávání v hotelu EPOPEJ, obìd
14.00-16.00 Návtìva gymnázia
19.00-22.00 Spoleèenský veèer v sále hotelu EPOPEJ

(hudba M.R. SWING Brno)
Srdeènì zveme uèitele, absolventy a vechny pøátele GMK
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Program kin

Kulturní programy
2. - 15. èervna 03´

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 7.6. - Tulln, Vídeò a její parky, Prater - celodenní poznávací zájezd.
Odjezd v 6.00 hod. od Besedního domu. 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

 1.6. od 14.00 hod. - Pohádkový les. Èeká na vás odpoledne plné
pohádek, her, soutìí, pohádkový jarmark, diskotéka, divadelní skupina Genus, ermíøská skupina Asmodeus, skákací hrad, country
skupina Pumpaøi a jiné zajímavosti. V parku na Rénì.
 celý mìsíc - Ekookénko DDM - je tu vìdomostní soutì, kde uplatníte své znalosti o pøírodì.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

 5.6. od 13.00 hod. - Souboj v pikvorkách - v klubu Pokolák. 5 Kè.
 13.6. od 14.00 hod. - Netradièní trièko - Pøijïte si pomalovat trièko
textilními barvami a fixami. Poplatek: 15 Kè.
 20.6. od 17.00 hod. - Diskotéka pro náctileté. Rozlouèení se kolním rokem ve víru tance, hudby a netradièních soutìí. Vstupné 20
Kè.Na DDM Moravský Krumlov.
 Pøímìstský tábor KOPRETINA. Termín: 7. 7. - 11. 7., Po - pìí
výlet do Budkovic, opékání pekáèkù (25 Kè), Út - výlet do Brna projíïka parníkem, hrad Veveøí (150 Kè), St - archeologické nalezitì v Krumlovském lese (25 Kè), Èt - hrad Perntejn (220 Kè), Pá støedovìká osada Mstìnice (55 Kè). Pøihlásit se mùete na jednotlivé
dny i celý týden. Hlavní vedoucí Lenka Pokorná.
 Letní aerobic camp - JANOV 2003. Termín: 20. 7. - 27. 7., cena: 2.103
Kè. LDT Janov u Slavonic. Ubytování ve 4 a 5 lùkových pokojích
s pøísluenstvím. Týden plný her, zábavy a samozøejmì aerobiku.
Sportovní tábor urèený nejen pro èleny kroukù aerobiku. Hlavní
vedoucí: Yvona áková.
 Letní tábor PUTOVÁNÍ za SEVERKOU. Termín: 26. 7. - 2. 8., cena:
2.300 Kè. Turistická chata Severka (Beskydy), pokoje po 4 - 6. Hry, sport,
turistika, záitky a dobrodruství. Hlavní vedoucí: Lenka Pokorná.
 Tábor pro teenagery TAPETA. Termín: 22. 8. - 30. 8., cena: 2.300 Kè,
RS tíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Ubytování ve
4 - 6 lùkových pokojích. Na tapetì budou outdoorové a cyklo aktivity,
sportování, koupání a aerobic. Od 14-ti let. Hlavní vedoucí: Yvona áková.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 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.
 èerven - Výtvarné práce ZU, práce dìtí M - výtvarná soutì.
Mìstský úøad, nám. Kláterní 125, MK.
 2.6. ve 13.00 hod. - Malování na námìstí, nám. TGM MK.
 2.6. - Politické haraení aneb s politiky stále netanèíme - zájezd
do Tøebíèe na divadelní pøedstavení - obsazeno.
 6.6. v 19.00 hod. - koncert skupiny Paroháèi - køest CD, kinosál MK.
 9.6. v 17.00 hod. - koncert ZU. 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

 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. Od 15.00 hod.
vystoupí maoretky Z Miroslav a poté motocyklový kaskadér.
Poøádají - Motoklub Brnìntí draci, DDM, MKIC a mìsto Miroslav.
 10.6. - Pøijetí nejlepích ákù Z na radnici.
 12.6. - Pøátelské fotbalové utkání kol Miroslav a Langenlois (Rakousko) na høiti FC Miroslav - poøádá Z Miroslava FC Miroslav.
 13.6. - Bìh Terryho Foxe - poøádá DDM, Z, MKCI a mìsto Miroslav.
 13.6. v 17.00 hod. - Akademie Základní koly Miroslav v letním kinì.
 14.6. - Kolobìka 1. - Soutì pro dìti na dopravním høiti - poøádá DDM
 13. - 14.6. - Referendum o vstupu ÈR do EU.

Klub èeských turistù Ivanèice

KINO MOR. KRUMLOV

 515 322 618

 stø 4.6. v 17.30

KNIHA DUNGLÍ II.
Dobrodruný film USA

 so 7.6. v 17.30 a 20.00
 ne 8.6. v 17.30 a 20.00

JOHNY ENGLISH
Mr. Bean v komediiVB, titulky

 stø 11.6. ve 20.00

OPILÍ LÁSKOU
Komedie USA, titulky

 so 14.6. v 17.30 a 20.00 8 MÍLE
 ne 15.6. v 17.30 a 20.00 Hudební film USA, SRN, titulky
_________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 4.6. ve 20.00

KRYSAØ
Drama ÈR

 ne 8.6. ve 20.00

DAREDEVIL
Thriller USA, titulky

 stø 11.6. ve 20.00

25. HODINA
Drama USA, titulky

 ne 15.6. ve 20.00

FEMME FATALE
Thriller USA, Fr, N, titulky
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 so 7.6 v 19.00

8 MÍLE
USA, pøíbìh rappera, titulky
 ne 8.6. v 19.00
25. HODINA
Drama USA, titulky
 so 14.6. v 19.00
LOÏ DUCHÙ
Film USA,titulky
 ne 15.6. v 19.00
KURÝR
Akèní komedie USA, FR, titulky
____________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

 515 333 538

 pá 13.6. ve 21.30

JOHNY ENGLISH
Mr. Bean v komediiVB, titulky
 so 14.6. ve 21.30
DNES NEUMÍREJ
Film USA, titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

DDM Moravský Krumlov a Mìstská policie Moravský Krumlov
poøádá pro irokou veøejnost zábavné odpoledne

DEN DÌTÍ NA VRABÈÁKU

nedìle 1. èervna 2003 od 14.00 hodin ve Vrabèím hájku v MK
Vystoupí: dìti z krumlovských základních a støedních kol, dìvèata
z výchovného ústavu, èlenové zájmových útvarù DDM a NAKRK,
psovod mìstské policie MK, Rychlá lékaøská pomoc, Vìzeòská sluba
Znojmo, PÈR Moravský Krumlov a PÈR Znojmo, Mìstská policie Brno.

Kemp a koupalitì Vémyslice

PROGRAM NA LÉTO 2003
 13.6.
 21.6.
 28.6.
 5.7.





12.7.
19.7.
26.7.
2.8.







9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
31.8.

od 20. hod. - ZAHÁJENÍ SEZÓNY.
TANEÈNÍ ZÁBAVA, hrají skupiny Nakrk, Nexsus a S.R.O.
od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod. - TANEÈNÍ ZÁBAVA,
Hraje country skupina Vlakvous. Na prodej peèené makrely.
od 9 hod. - nohejbalový turnaj trojic, od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod - DISKOTÉKA
od 9 hod - nohejbalový turnaj dvojic, od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod. - TANEÈNÍ ZÁBAVA,
hraje country skupina Paroháèi. Na prodej peèené makrely.
od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 9 hod. - nohejbalový turnaj trojic, od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod. - DISKOTÉKA
od 20 hod. - DISKOTÉKA
UKONÈENÍ SEZÓNY

Informace na tel. è. 776 094 250, 515 323 388 po 20 hod.,
nebo na e-mailu kempkoupání@znojemsko.com

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov poøádá koncert skupiny

PAROHÁÈI

 4.6. - výstava Øímané za humny. Sraz zájemcù v 15.30 pøed
vchodem do areálu hradu pilberka z ul. Husové. Vede p. Flíèek.
 7.6. - zájezd na Øíp. Pojedou dva autobusy (z Ivanèic a M. Krumlova) a z Brna. Mimo Øíp návtìva Roudnice, Libìchova, Mìlníka.
Vede p. Flíèek. Vichni pøihláení jsou podrobnì informováni.
 14.6. - Západní Bílé Karpaty. Odjezd rychlíkem v 7.52 z Brna
do Velké nad Velièkou, návrat do Brna v 19.25. Chùze asi 15 km (hora
Háj, lokality Zahrady a Búrová). Vede p. Polák.
 14.6. - Putování za amotovým plátkem. Start v Letovicích nebo
Velkých Opatovicích. Trasy 15-50 km. Odjezd z Ivanèic BUS 6.30,
vlak z Brna do Letovic v 7.43. Zájemci se pøihlásí u p. Bednáøové
do 12.6. (tel.: 737 840 958).

U pøíleitosti 80. výroèí zahájení pravidelného rozhlasového
vysílání v Èeskoslovensku se uskuteèní výstava

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

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

 5.6. od 14.00 hod. - Stopovaná - Umíte najít stopy, orientujete se
v lese, dokáete splnit rùzné úkoly? Pøijïte. Sraz u kolního klubu.
Èlenové M, K a D zdarma, ostatní 10 Kè.
 12.6. od 14.00 hod. - Závody na kolobìce v ikovnosti. Pøijïte
si zasoutìit. Èekají na vás pìkné ceny! HELMA nutná! (Je monost
si helmu pùjèit na místì), nákoleníky vhodné. U K. Èlenové M,
K a D zdarma, ostatní 10 Kè.
 14.6. v 7.30 hod. - Plavání v Hrotovicích. Odjezd od budovy K.
Návrat v 11 hod. Cena: dospìlí 75 Kè, dìti 65 Kè (sauna a víøivka v cenì).
Pøipravujeme:  19.6. ve 14.00 hod. - íala - Zábavná hra pro vechny kluky a holky, kteøí se nebojí pohybu a rádi nìco vyhrají. U K.
Èlenové K a D zdarma, ostatní 10 Kè.  20.6. v 16.00 hod. KLUBÁK 2003 - Ji tradièní oficiální hodnocení a odmìòování kolektivù a jednotlivcù z kroukù a skupin M, K a druiny. Akce je urèena
pro nominované èleny ze vech kolektivù M, K a D, uèitele a sponzory, kteøí dostanou osobní pozvánku. Hlavní cenu darovala cestovní
kanceláø PROFAG  zájezd do Chorvatska v cenì 3.300 Kè. V sále klubu.

6. èervna 2003 v 19 hodin, kinosál Moravský krumlov
Pøedprodej vstupenek: IC, Smetanova 167, MìKS, Bøízova 254.
Vstupné: 80 Kè, (plné), 50 Kè (sníené).

KOUZELNÝ SVÌT ROZHLASU
dne 8. èervna od 10.00 - 18.00 hodin
sál Obecního úøadu v Tavíkovicích, vstupné dobrovolné

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 6. èervna:
p. Zdenìk Novák - 777 805 734, p. Lubomír Brázda - 604 522 267
Jste srdeènì vítáni, a u jako hráèi, fanouci, èi turisté.

TJ Oslavany a Divadlo Na Mýtinì poøádá tradièní

POHÁDKOVÝ ZÁMEK

14.6. 2003 ve 13 hodin v prostorách oslavanského zámku
Vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 10 Kè, dìti do 3 let zdarma. Pøedprodej
vstupenek 6.6. - 12.6. od 17 - 19 hodin na zámku. Poslední vstup
do pohádek je v 18 hodin. Pozor zmìna: vstup katanovou alejí.
Tìí se na Vás pohádkové bytosti.
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Enge a Pergl v Brnì bodovali
Na Masarykovì okruhu
v Brnì se o uplynulém víkendu
uskuteènil ètvrtý závod desetidílného seriálu LG SUPER
RACING VEEKEND - Mistrovství FIA GRAND TOURISMO.
Nejlepí treninkový èas si
zajistila posádka Konrad /D/,
Seiler /CH/, Gounon /F/ s vozem Saleen S7-R. Druhou nejlepí pozici na startu získali
Britové Campbell, Walter a
Kinch /Lister Storm/. Domácím
jezdcùm týmu MenX Tomái
Engemu a Robertu Perglovi
s vozem Ferrari 360 Modena
patøilo dvacáté místo, ve slabí
tøídì NGT vak byli ètvrtí.
Hned v úvodu závodu, který
byl vypsán na 93 okruhù /max
3 hod./ si zaèal budovat náskok
Jean - Marc Gounon. Z naich
jezdcù rozjídìl závod Pergl.
Po první hodinì vedl Campbell
-Walter pøed Italem Gollinem.
Po 80 ti minutách vystøídal
Pergla Enge a do závodu se
vrátil na devátém místì ve své
tøídì. Postupnì se probíjel dopøedu. Po druhé tøetinì závodu
byli ji v èele lídøi tohoto seriálu Biagi s Bobbim na voze
Ferrari 550 Maranello z Itálie.
Enge byl absolutnì sedmnáctý
/estý NGT/. Bobbi s Biagim si
dojeli bezpeènì pro první místo
a zvítìzili ji po ètvrté v této
sezonì. Na druhém místì dojeli

Deletraz /CH/ Piccini /It/
s vozem Lister Storm. O pouhou desetinu sekundy za nimi
dokonèili na tøetím místì dalí
Italové Cappellari s Gollinem
se stejným vozem jako vítìzové.
Slabí tøídu NGT vyhrála
monacko - nìmecká posádka
Ortelli, Lieb s Porsche 996.
Tomá Enge s Robertem Perglem dojeli na pátém místì
a získali dalí body.
XXPo tøíhodinovém maratonu
se uskuteènily dva závody
Mistrovství Evropy Cestovních
vozù. Tìmto závodùm zcela
jasnì dominovaly vozy BMW.
První závod vyhrál Dirk Müller
z Nìmecka, druhý skonèil panìl Antonio Garcia. Na tøetím
místì dojel italský jezdec
Fabricio Giovanardi.Ve druhém
závodì byl nejlepí Andy Prialux z Británie pøed Giovanardim a Dirkem Müllerem.
Prùbìné poøadí tohoto seriálu
vede Gabriele Tarquini z Itálie
na voze Alfa Romeo. Bìhem
víkendu byla pøedstavena maketa vozu koda Superb, který
pøipravuje spoleènost AUTOSPEKTRUM 2000 z Mariánských Lázní. Na místa jezdcù
byli vybráni Petr Koláø a
Ondøej Navrátil. Protoe dolo
k èasovému zpodìní, nebylo
pøesnì uvedeno, kdy budou vozy
do tohoto seriálu nasazeny.

Mezistátní utkání vyhrála
Kristýna Páleová
Dne 18. kvìtna se v Praze konalo mezistátní utkání juniorek
ve sportovní gymnastice mezi Èeskou a Slovenskou republikou. Tento závod byl jako zkouka pøed reprezentací jak
slovenských závodnic, tak naích dìvèat na mistrovství
Evropy juniorek, které se bude konat pøítí rok v Holandsku.
Naí velkou nadìjí je teprve dvanáctiletá Kristýna Páleová
z Ivanèic, startující za Sokol Brno I, ale také její oddílová
kolegynì Eva Verbová. Obì závodnice jsou v uím výbìru
naí juniorské reprezentace.
Výsledky drustev:
1. CZE A ( Páleová, Verbová, Kaparová) - 127,950 bodù
2. SVK - 119,500 bodù a 3. CZE B - 113,900 bodù
Výsledky v jednotlivcích:
1. Kristýna Páleová, CZE A (Sokol Brno I) - 33,050 bodù
2. Eva Verbová, CZE A (Sokol Brno I) - 32,900 bodù
3. Markéta Kaparová, CZE A (Sparta Praha) - 30,900 bodù
Dìvèata èeká ve dnech 30. kvìtna - 1. èervna mezinárodní
závod ve Slovinské Ljubljanì. Po tomto závodì bude následovat pøíprava na mistrovství Èeské republiky v jednotlivcích.

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: 777 769 815

POZOR

777 769 815

Komerèní inzerce

 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.
 Zajistím pùjèku bez ruèitele
20.000 a 100.000 Kè. Tel.: 721
452 924.

foto: Kvìtoslav Adam

Tomá Enge, jezdec týmu MenX

Tomá Enge opìt ve formuli 1?
XXJezdec Tomá Enge, první
Èech, který jezdil s vozem formule 1, nám pøed brnìnským
závodem a po jeho skonèení
poskytl rozhovor, z kterého pro
Vás vybíráme.
 Troufá si tipovat výsledek
závodu v Brnì? Doposud se ti
s Robertem Perglem mnoho
nedaøilo.
XXNetroufám si tipovat, rádi
bychom dojeli co nejlépe.
Nejradìji na stupnì vítìzù, ale
jestli to bude moné, uvidíme
a po kvalifikaci a v samotném
prùbìhu závodu.
 Vyzkouel jsi automobilové
soutìe, jaký to na tebe udìlalo dojem?
XXTak velice hezký, mìl jsem
vdycky sen zkusit soutìe s
vozem WRC. Teï se mi to
koneènì podaøilo a samozøejmì
to, co jsem od toho oèekával
tak splnilo i moje pøedstavy. Já
si myslím, e je to velké pobavení divákù i samotného jezdce,
kdy mùe øídit auto s náhonem vech kol kontrolovaným
smykem. Take velice pìkné.

 Dá se srovnat, co je nároènìjí, soutìe nebo okruhy?
XXNedá se to zase tolik srovnat, samozøejmì ovládání auta
je poøád jedna vìc, ale dalí
aspekty kolem jsou vìc druhá.
Obojí je stejnì nároèné, ale
kadé troku jinak.
 Jsou rùzné informace o Tvé
jezdecké budoucnosti, bude
nìjaká zmìna?
XXTìch moností je víc. Momentálnì se jedná o testování
F1 nebo americkou serii formulových vozù CART i o samotné
GT vozy. Dále se jedná o americkou serii vozù LE MANS
pro letoní sezonu. Momentálnì
konkrétní a jednoznaènou
odpovìï nemohu øíct.
 Co by jsi øekl ke skonèenému závodu?
XXJsme spokojeni. Na stupnì
vítìzù to sice nevylo, ale
získali jsme dalí body. Po
dvou nedokonèených závodech
v Magny-Cours a Perguse je to
pro nás potìující.
S Tomáem Engem hovoøil
Ctibor Adam.

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za kvìten 2003:
XXKam a jsou lidé ochotni
zajít?! V prostoru pøístupové
komunikace k budovì kotelny
na sídliti opakovanì parkuje
nezodpovìdný øidiè nákladního vozidla s návìsem. Tento
neumoòuje ostatním øidièùm
uívat komunikaci v jejím plném
rozsahu a to opomíjíme pøístup
na stavenitì. Nezjitìný mstitel
vzal spravedlnost do svých rukou a prostì povolil matice kol
na tomto nákladním vozidle. Zøejmì si pøi své èinnosti neuvìdomil, jaké následky to mohlo mít.
XXDomácí násilí v Krumlovì
není neznámým pojmem. Dùkazem budi poèínání manela,
který posilnìn nìkolika ejdlíky sjednával v rodinì poøádek
takovou razancí, e demoloval
i svùj vlastní majetek. Ve bude
mít dohru u pøestupkové komise.
Bude-li manelka chtít. Smutné
je, e vekerým, tìmto mnohdy

ZRCADLO

zbyteèným scénám, jsou v drtivé
vìtinì svìdky dìti!!
XXV hlavní roli opìt alkohol Neplatièi v restauracích, co u
zapomnìli, kolik toho vypili a
zda-li vùbec pili, to u jsme tu
mìli. Fenoménem letních mìsícù je povalování unavených
jedincù po trávnících, lavièkách, ale dokonce i na silnici.
I takové tu máme. A kdy je
stráníci uklidí na bezpeèné
místo, tak jen proto, aby je zase
za chvíli nali o kousek dále. Opìt
práce pro pøestupkovou komisi
a pøíjem pro mìstskou pokladnu
za buzení veøejného pohorení.
XXKombinací tìchto dvou výe
uvedených pøípadù je jeden,
který je pøímo odstraující. Zde
pod vlivem alkoholu bratr hrubì
fyzicky napadl bratra a následnì
si svou energii vybil na rodièích.
Co více - vichni spolu bydlí ve
spoleèné domácnosti a nebylo
tomu tak poprvé. Samozøejmostí

!

SMS SE SOUKROMOU
INZERCÍ JEN NA TEL.:

bohuel v takovýchto pøípadech
zùstává, e se ve oznamuje, a
je to vìc opakovaná a nabývá
na intenzitì síly útoèníka. Celá
vìc bude øeena Policií ÈR s podezøením na ublíení na zdraví.
XXTak dlouho se jezdí s pøeloeným vozidlem na èernou
skládku, a se zapadne
Své
poèínání bude muset øidiè nejmenovaného nákladního vozidla teï
vysvìtlit u pøestupkové komise.
Dalí øidiè nákladního vozidla
u nebude muset vysvìtlovat
nic, ve si na místì se stráníky
vysvìtlil a uloenou blokovou
pokutu na místì také zaplatil.
XXS pøibývajícím sluneèním
svitem stoupá intenzita útìkù
chovanek z ústavu v Moravském Krumlovì. Bez nadsázky
se dá øíci, e u utíkají ve dne,
v noci. Úspìnost návratnosti je
velmi malá. Uvidíte-li, obèané,
dìvèe v domácích pantoflích
na ulici, mùete zcela jistì volat

na mìstskou policii, pravdìpodobnì jedná se o chovanku.
XXAni páchání dopravních
pøestupkù nám neubývá na intenzitì. Jestli to takto pùjde dál,
stráníci zcela zahltí oznámeními pøestupkovou komisi mìsta.
XXNová záleitost? Pro nìkoho
nová a nepochopitelná, pro jiného samozøejmá vìc. Stráníci
nepokutují jen zakládání èerných skládek, ale také i ukládání suti, písku a jiného dalího
materiálu na pozemky mìsta
bez povolení. Odbornì se tomu
øíká neoprávnìný zábor veøejného prostranství.
XXChtìli bychom touto formou podìkovat vem poctivým
nálezcùm taek, klíèù a dalích
osobních vìcí, kteøí je odevzdávají na sluebnu MP v Moravském Krumlovì. Jen v tomto
mìsíci si ètyøi takto nalezené
vìci naly opìt své majitele.
Dìkujeme Vám za nì.
/MP/

 GEMINI CENTRUM Ivanèice, budova Ekotexu, iroká 1
- bøiní tance jako terapie a
tanec
rodièek
(tìhotenské
cvièení jinak), taneèky pro dìti
a maminky, duchovní literatura a relaxaèní hudba. Info: 605
216 911, kpokorna@email.cz.

Koupím

 starí RD u MK se soc. zaø.,
zahrádkou,
garáováním.
Suchý, slunný, nejlépe stojící
samostatnì. Do 600.000 Kè.
Tel.: 558 681 363, mimo so.
 moped Stadion s 11 i nepojízdný.
Tel.: 608 626 289.
 jakékoli náhr. díly na pøedvál. vozy zn. DSA, AJS, Ariel;
platné dokl. TP, OTP. Sbìratel.
Tel.: 723 013 578.
 doklady na Opel Kadet benzín, 5-dveøový. Tel.:723 982 379.
 nesený traktor. pluh 3x30 cm.
Tel.: 602 956 046.
 kuch. linku na chalupu, pøíp.
jen spodní díl do délky asi 180 cm.
Tel.: 737 407 461.
 obìné kolo - turbínu k vysavaèi Roventa typ RV 100. Tel.:
737 500 478.
 mení TV s dálk. ovl., pøíp. s
teletex. a videem. Tel.: 737 407 461.
 MT Nokia 7110. Mono i v
horím stavu, ale funkèní.
Nabídnìte. Tel.: 604 796 467.
 demiony 50 l, dva ks. Tel.: 515
339 148 nebo 728 063 180.
 pøepravky na ovoce - plast.
Tel.: 604 387 105, 515 322 192.

Prodám

 øadový RD 4+1 v Ivanèicích.
Koupelna, 2x WC, èást. podsklep.,zahrada, po celk. rekonstr. Ihned k bydlení. Cena 1,75
mil. Kè. Tel.: 515 323 912.
 zdìnou patrovou chatu v chatové oblasti Mohelno. Cena
dohodou. Tel.: 604 262 026.
 chatu na Muovì. Cena 700 000
Kè. Pøi rychlém jednání sleva.
Tel.: 602 706 577.
 Fiat 127, 5 rychlostí, STK do
04/04, dob. st. Tel.: 603 861 367.
 Opel Kadet v perfekt. stavu,
r.v. 91, 5-dveøový, ibr, tané
zaø., rádio Sony. Cena 45.000
Kè. Tel.: 777 219 850.
 Audi 80, 1.6, r.v. 79, STK
11/03, èervená. 10.000 Kè.
Tel.: 728 844 577.
  1000 MD De Luxe, r.v. 68,
dob. st. Dohoda.Tel.: 602 158 744.
 Seat Terra 1,4D, pick-up, r.v.
94, naj. 85 tis. km, sp. 5 l nafty,
STK 2004, nosnost 520 kg, cena
50.000 Kè. Tel.: 602 719 156.
 Jawa 50(20); Jawa 50(21);
Jawa 50(555). Kadá za 1.500 Kè.
Ve bez TP. Tel.: 728 844 577.
 Jawa Mosquito 50, r.v. 95,
STK 11/04, èernolutá, po kompl.
Go, Cena 14.500 Kè. Rod. dùvody.
Tel.: 737 619 066 - Ivanèice.
 kombinátor Privat Combi 280,
pluh PHX-5, zrnomet, nek.
dopravník, obraceè píce, hon motor po GO. Cena dohodou.
Tel.: 546 423 581.
  120 LS - odhláená. Motor, pøevodovku. Spìchá.Tel.: 723 950 271.
 2 dvoukolové frézy, 1 s vleèkou
a 1 bez, motor z 250, 16 kola.
Tel.: 776 556 096.
 vysokozdvi. vozík Desta 2,5 t,
plnì funkè., zachovalý, nové
servo, startér, akumulátor, po
celk. údrbì, ochranný rám,
hydr. mìniè (aut. pøevod.). Cena
dohodou. Tel.: 603 265 504.
 repasovanou pøevodovku na

Avii, 4 rychlostní, cena 3.800
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18 hod.
 kabinu 3r. st, valník a jiné náhr.
díly na Liaz 110. Tel.: 602 702 577.
 pneu Firestone, jeté, 2 ks, 205/65,
R 15, vzorek asi 3 mm. Cena 800
Kè/ks. Tel.: 606 581 533 po 18 hod.
 levnì asi dvì fùry kváry.
Spìchá. Tel.: 605 471 368.
 polyetylen. trubky, d 6 m , 2 ks,
prùm. 150 mm. Na odpady. 600 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18 hod.
 dveøe bílé L, 60 cm, 2 ks;
dveøe bílé P, 2 ks, cena 350
Kè/ks. Tel.: 606 581 533 po 18 hod.
 smaltovaný plech na kruh.
bazén, hnìdý, cena 700 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18 hod.
 MT Nokia 3510, málo pou.
(3 mìs.). Plná záruka, manuál,
nabíjeèka, krabice, ko. pouzdro. 4.000 Kè. Tel.: 604 796 467.
 nápoj. automat Fountain
Automat CF-4 (na 4 náplnì).
Cena dohodou. Tel.: 603 171 977.
 mrazák pultový 120 l a uplíkový 130 l. Tel.: 728 462 886.
 mrazák Calex-Samsung 300 l;
dámské jízdní kolo. Ve v
dobrém stavu. Cena dohodou.
Tel.: 776 237 421.
 naftová kamna,cena dohodou.
Tel.: 546 423 006.
 termostat Junkers TRP 31 k
plyn. kotli za polovinu PC tj.
1.500 Kè. Tel.: 732 330 440.
 koèár - trojkomb., málo pouívaný, nafuk. kola, velmi pìkný, tm.
modrý kostkovaný, cena 2.500 Kè.
Tel.: 723 155 447, 515 333 821.
 levnì obleèení pro dvojèata
do 7 let - otepl. soupravy, kalhoty, koe. bundy, svetry aj. I jednotlivì. Tel.: 608 456 273.
 2 ks pracovní ponky 4 m
dlouhé 1 m + 1,4 m vys. s 15ti
zamyk. uplíky. Cena dohodou.
Tel.: 603 171 977.
 luxusní spod. prádlo Leapy,
èerné, krajk., stø. vel., PC 1.100
Kè nyní 400 Kè. Nevhodný dar;
kníky Komisaø Rex zasahuje,
Milionáøem v Èechách, Recepty
podle zvìrukruhu, 50 Kè/ks,
el. opékaè topinek za 50 Kè.
Tel.: 737 407 461.
 novou 6-ti kotcovou králíkárnu.
Tel.: 546 423 061.
 jateèné králíky. Tel.: 723 128 206.
 tìòata bernardýnù bez PP po
rodièích s PP, velice pìkná, oèkovaná, odèervená. Tel.: 728 842 674.

Rùzné

 Amatérský fotograf hledá
dívku tíhlé postavy k fotografování,èasovì nenároèné. Finanènì
vypomohu. Tel.: 732 180 721.
 Hledám upøímného a motorizovaného mue, jsem 61letá
blondýnka, 158 cm vysoká, váha
65 kg. Ráda cestuji a mám ráda
pìkné vìci. Tel.: 546 423 006.
 Hledám mue pro obèasné
schùzky a moná i trvalý vztah.
Jsem blondýna 158 cm vysoká,
veselé povahy. Je mi 61 let.
Zájmy: cestování, tanec a rodina.
Tel.: 604 262 026.
Dùchodce se smyslem pro
humor nad 60 let, v. postavy,
hledá enu pro vzájem. pomoc a
pøátelství. Tel.: 737 407 461.
Jsi sama a chce to zmìnit? Je
Ti do 32 let? Tak neváhej a napi,
a zaeneme samotu. 1 dítì není
pøekákou. Jsem tíhlý nekuøák.
Tel.: 732 902 920.
 Douèím matematiku a fyziku
pro S i V. Tel.: 604 387 105,
515 322 192.
 Pronajmu byt 2+1 v MK,
volný od èervna. Tel.: 728 128 153.
 Pronajmu chatu na Vran. pøehr.,
200 m od vody a pláe, pøíjezd a
k chatì. Teplá voda, sprch. kout,
100 Kè/den a os. Kuch. vybavena,
WC, lednièka, ohnitì, terasa. V
blízkosti potrav. a rest. Tel.: 515
322 308, 732 416 141 - veèer.
 Hledám chatu na Vranov.
pøehr. s elektr., pro 4 - 6 osob.
Zaè. èervence. Tel.: 737 974 174.
 Ze zdravot. dùvodù hledám
nového pána pro svého hrubosrstého jezevèíka. 9mìs. Ajda
vhodná k dìtem i st. lidem. Do
dobrých rukou. Tel.: 737 738 913.
 Darujte za vysvìdèení ivý
dárek! Koátka èerná nebo
mourovatá. Tel.: 608 456 273.
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