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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 27. èervna 2003

Váení ètenáøi,

Vzpomenete si jetì na volební sliby a programy politických stran, které usilovaly o Vai pøízeò v loòských komunálních volbách? Zajímá Vás dìní na radnici? Jste spokojeni
s prací Vaich zastupitelù a radních? Myslíte si, e pro Vás
dìlají maximum, anebo nedìlají vùbec nic?
Pro ty, kteøí se pøi ètení výe uvedených otázek alespoò
na chvíli zamysleli, máme zajímavou informaci. Od pøítího
èísla si budou moci pøeèíst rozhovor s nìkterým z pøedstavitelù komunální politiky, kterému dáme prostor vyjádøit se
k otázkám naich redaktorù, ale i Vás, ètenáøù.
Nechceme Vám nasazovat rùové brýle a psát pouze
o úspìích a pozitivech konání naich zastupitelù, by i
o tìch, a rádi, Vás budeme informovat. Budeme vyadovat
odpovìdi na otázky, které jsou v radnièních kuloárech mnohdy zastínìné, ba a tajné. Nechceme se vak stát èernou
mùrou pro nae zastupitele, ale naopak jim umonit blií
kontakt se svými poddanými. Kontakt, který mnohdy
chybí a dává tuit, e ne ve je ve vedení obcí v poøádku.
Dotazù a podnìtù pro nae zastupitele máme dostatek.
Øada z nich zùstává neobjasnìna ji z pøedelých reportáí
a rozhovorù s naimi redaktory. Pokud vak máte i Vy nìjaký
dotaz na své radní a zastupitele, napite nám. Vai pøipomínku uveøejníme spoleènì s reakcí adresáta. Marek Peèer

Dalích pìt milionù sleva

Krize autobusové dopravy zasáhne i Krumlovsko

XXDíky zmìnám v øízení obcí
pøela starost o základní dopravní obslunost z okresù na
kraje. Osobní doprava je záleitostí státu, který vynakládá
finance z Fondu dopravní infrastruktury na dotaci ztrátových
autobusových linek.
XXPoskytování tìchto financí
se øídí jasnými pravidly, kdy
jsou peníze rozdìleny jednotlivým dopravcùm v rámci
krajù. Napøíklad v Jihomoravském kraji funguje osmadvacet
dopravních spoleèností. Kraj
rozhodl, e vem bude poskytnuta jednotná dotace 26 korun
na km. Celoroèní státní dotace
èiní pouze pro znojemský okres
39 milionù korun a realizuje se
zde témìø tøi miliony kilometrù
dotovaných linek.
XXSedmadvacet pøepravcù nabízenou sumu 26 korun na kilometr akceptovalo a s krajem
smlouvu podepsalo. Jen pro
znojemskou spoleènost ÈAS
byla nabídka dle jimi vypracovaného finanèního rozboru
ekonomicky nepøijatelná. Kraj
chtìl problém øeit vyjednáváním, take probìhla ètyøi
jednání, bohuel bez výsledku.
Proto bylo vypsáno výbìrové

foto: mape

Nekoneèný zástup autobusù na moravskokrumlovském námìstí

øízení na obsazení jednotlivých
linek Znojemska spolu s pravidly jejich provozování od 1.
èervence 2003. O zajiování
osobní autobusové dopravy
projevilo zájem hned sedm
spoleèností ze Znojemska,
Tøebíèska a Moravskobudìjovicka. Ve výbìrovém øízení
bylo úspìných est firem, mezi
nimi i ÈAS, je z dosavadních

linek bude novì provozovat
pouze nìkteré.
XXV dùsledku to znamená, e
nás budou vozit rùzné autobusy
z rùzných koutù kraje, které
ovem musí nìkde parkovat,
mít monost okamité údrby èi
opravy apod., co samozøejmì
bude problém. Ke kolizní
situaci mùe dojít napøíklad
ve Znojmì, kde témìø celé

nádraí je majetkem spoleènosti
RING s. r. o., jejím vlastníkem
je akciová spoleènost ÈAS.
Tìko sem pustí konkurenèní
pøepravce. Úvahu, vyèlenit
prostor pro stanovitì autobusù
na ulici M. Horákové (soubìné ulici s nádraím), z bezpeènostních dùvodù zamítl
dopravní odbor Policie ÈR.
/pokraèování na stranì 2/

Výpovìï z Besedòáku radní schválili jednomyslnì

foto: mape

XXV úterý 24. 6. se v Bechyni opìt drail krumlovský zámek.
Pøestoe vyvolávací cena klesla na pouhých 20 milionù korun,
ádný zájemce se neobjevil a tak se ani ádná draba vlastnì nekonala. Kadý prodej zámku je opøeden tak troku tajemstvím
a oèekáváním, odkud pøijede bohatý rytíø na bílém koni - a vdy
se o nìjakém v kuloárech alespoò spekuluje. Zatím nic! Tedy nechme se pøekvapit a poèkejme si na 22. èervenec, kdy probìhne
dalí kolo. Potencionální kupci, kteøí dosud neshromádili potøebný
kapitál, mohou jetì v pohodì dalí mìsíc etøit.

XX/Ivanèice/ Dramatická
situace s Besedním domem
v Ivanèicích a jeho vyuívání
DDM Ivanèice nabrala vyí
obrátky, jeliko Rada mìsta
rozhodla vypovìdìt smlouvu
mezi mìstem a DDM o pronájmu Besedního domu k 30.
èervnu 2003 se estimìsíèní
výpovìdní lhùtou, tedy do 31.
prosince 2003.
XXMìsto si èinnosti DDM
váí, chce vytvoøit podmínky
pro jeho dalí èinnost a chce
zabránit íøení nepravdivých
zpráv, proto starosta MUDr.
Adam o celé situaci dopisem
informoval námìstka krajského
hejtmana, aby bylo mono
nalézt spoleèné øeení.
XXDle starosty je Besední dùm

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

(BD) jednou z potencionálnì
nejhonosnìjích budov ve mìstì
a vdy slouil jako spoleèenské,
kulturní a ubytovací centrum.
Po privatizaci v devadesátých
letech dolo k úpadku budovy,
mìsto ji s velkými obtíemi
vykoupilo zpìt a od èervna
1999 ji pronajímá DDM.
Vzhledem k tomu, e budova
rychlým tempem chátrá, bylo
rozhodnuto o její rekonstrukci,
aby slouila pùvodnímu úèelu.
DDM pochopitelnì potøebné
prostøedky nemá a navíc dluí
mìstu pomìrnì vysoké èástky
na nájemném.
XXPøed dvìma mìsíci byla
zahájena rekonstrukce bývalých
restauraèních prostor v pøízemí
BD, tedy i bývalé restaurace II.

cenové skupiny, kde je nyní
tìlocvièna, ovem zcela v nesouladu s kolaudaèním rozhodnutím. Mìsto proto navrhlo paní
øeditelce Heømanové úpravu
nájemní smlouvy tak, aby potøebné práce mohly být provedeny i zde. K dohodì vak nedolo.
XXDle návrhu, které mìsto
s ohledem na znalost situace
kolských zaøízení v Ivanèicích
pøedloilo, se ideální øeení
nabízí tím, e speciální kola
pro sluchovì postiené je kapacitnì výraznì nevyuitá, má
velké, dobøe vybavené prostory
vèetnì pøísluenství a zahrady,
a proto by bylo zcela jistì moné
do tohoto zaøízení umístit
i DDM. Dalí variantou - ménì
vhodnou, je monost pøemís-

tìní Zvlátní koly do koly pro
sluchovì postiené a DDM
pøestìhovat do uvolnìného
objektu. Nevýhodu vidí radní
v umístìní budovy na okraji
mìsta a absenci pøísluenství.
Nejménì výhodným východiskem
je pøemístìní DDM do jedné
z mateøských kol po nezbytných dispozièních úpravách.
XXV závìru dopisu pan starosta
vyjádøil pøání spoleènì s krajem vytvoøit pro èinnost DDM
optimální podmínky, aby mohla
soustavná péèe o mimokolní
aktivity dìtí a mládee v Ivanèicích fungovat i nadále. Mìsto
by zároveò rekonstrukcí chátrajícího Besedního domu získalo
nezbytné reprezentaèní a ubytovací prostory.
/ham/

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
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LETNÍ
AKCE:
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A 30 % !
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Mikroregion byl ustanoven Problémy s financováním lékaøské sluby 1. pomoci

XX/Miroslav/ Poslední èervnovou støedu se v Miroslavi seli
zástupci obcí patøících do novì vznikajícího mikroregionu
Miroslavsko, aby svým ustavujícím zasedáním uèinili zadost liteøe
zákona è. 128/2000 Sb. o obcích a splnili vechny legislativní
kroky nutné k vlastní registraci sdruení. Prozatím se jedná
o sdruení osmi obcí, k nim mohou kdykoli pøistoupit dalí, pøípadnì èlenství zruit. Ustavující zasedání mìlo nejdøíve na programu nìkolik nezbytných bodù jednání - schválení stanov, volebního øádu, volební komise, jednacího øádu. Jeliko vechny uvedené dokumenty byly zpracovány a poskytnuty èlenùm s dostateèným pøedstihem k posouzení a doplnìní, jejich schvalování
probíhalo zcela hladce. Poté dolo na volbu dvou dùleitých
orgánù - pìtièlenného výboru a tøíèlenné revizní komise. I kdy
tato volba probíhala tajným hlasováním, vichni pøítomní se jednomyslnì shodli na osobì pøedsedy sdruení - starostovi Miroslavi
Ing. Formanovi, a také místostarosta svazku pan Schneider
z Hostìradic byl zvolen vemi hlasy. Kadý zástupce mikroregionu bude buï èlenem správního výboru, nebo revizní komise,
co vystihuje strategii fungování na principech demokratiènosti,
spolupráce, rovného partnerství a podílu vech na rozhodování
i tvorbì koncepce. Z toho vyplývá i závìreèné usnesení, které
uloilo správní radì pøipravit na záøijové jednání rozvojovou
strategii mikroregionu Miroslavsko. Jeliko byly vechny nezbytné
procedurální kroky k faktickému ustavení naplnìny, mùe být
mikroregion Miroslavsko zaregistrován na Krajském úøadu Brno
a tím oficiálnì doloen vznik svazku.
/ham/

Obce ádají více penìz

XXÈlenové rady Energoregionu 2020 se seli v pondìlí 23.èervna
v Námìti nad Oslavou se èleny Parlamentu ÈR, zvolenými za
okresy Tøebíè, Brno - venkov a Znojmo, aby projednali monost
legislativního øeení poskytování finanèních prostøedkù pro obce
ve dvacetikilometrové zónì ohroení kolem Jaderné elektrárny
Dukovany. e se nejedná o poadavek nikterak lichý, vyplynulo
z diskuse, nebo pøedmìtnou zákonnou normu mají napøíklad
ve Francii, Finsku, ale i na Slovensku, o èem referoval vedoucí
útvaru vztahù s veøejností Rastislav Petrech z Jaderné elektrárny
Mochovce. Setkání se zúèastnil senátor Pavel Janata a poslanci
Petr Pleva, Pavel Kovaèík a Vlastimil Ostrý. Omluvili se senátoøi
Julínek a.elezný, poslankynì Bayerová a poslanci Karas, ustr,
Tvrdík a Skopal. Setkání moderoval ing. Mozor. S informacemi
o èinnosti sdruení obcí Energoregion 2020 vystoupili pøedseda
sdruení Josef .Zahradníèek a pøedseda Obèanské bezpeènostní
komise Boøivoj upa. Pøipomínky a poznámky k øeení dané problematiky pøednesli starostové Mìrka, Mlynáø, Daniel a Schneider.
V diskusi pøítomní poslanci i senátor pøislíbili pomoc pøi øeení
problémù zúèastnìných obcí. Byl tak uèinìn první krok k pøijetí
zákonné normy, která umoní, aby jaderná zaøízení pøináela vìtí
uitek i obyvatelùm ijícím v jejich blízkosti.
/abé/

Amnestie nelegálního
drení zbraní

Do konce èervna je moné beztrestnì odevzdávat nelegálnì
drené støelné zbranì. Obèan, který doma nelegálnì pøechovává
zbraò, ji mùe pøinést na kterékoli oddìlení policie. Policisté
mu vydají potvrzení o uschování zbranì. Zbraò potom bude
putovat na balistickou expertízu, aby se vylouèila monost, e
s ní byl spáchán trestný èin nebo pøestupek. Následnì mùe
majitel této zbranì poádat o její zaregistrování.
Na znojemském okrese vyuilo této amnestie zatím 29 obèanù,
kteøí na policii odevzdali celkem 38 støelných zbraní. Cílem
tohoto doèasného zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování
je sníit poèet nelegálních zbraní. Této nabídky vyuívají
napøíklad také lidé, kteøí na pùdì nalezli zbraò po dìdeèkovi
a nevìdìli, co s ní. Celkem je na Znojemsku zaregistrováno
pøes 3600 dritelù zbrojního prùkazu a více ne 7000 øádnì
pøihláených støelných zbraní.
/pol/

foto: mape

XXRosice se nehlásí ke svým
závazkùm. Dluí ivanèické nemocnici za výkony lékaøské
sluby za ètvrt letoního roku.
XXOd 1. ledna 2003 se transformovala Nemocnice Ivanèice
z typu státního zaøízení zøizovaného okresním úøadem na
nestátní nemocnici zøizovanou
krajem. Zároveò s tímto pøechodem se mìnily nìkteré kompetence - èást pøela na kraj,
èást na obce. Dle výkladu
Jihomoravského kraje zajiování lékaøské sluby 1. pomoci
(LSPP) je v kompetenci povìøených obcí (v oblasti pùsob-

/pokraèování ze strany 1/
XXDalím nezanedbatelným
aspektem je finanèní rentabilita
linek. Autobus, aby byl výdìleèný, musí najet alespoò 200
km dennì a to na nìkterých
trasách není vùbec moné.
Nemùe se stát, e o tyto linky
do zapadlých vesnièek, kam i
nyní doprava zajídìla pouze
nìkolikrát za den, ztratí vichni
zájem a lidé zde zùstanou
odøíznuti od svìta?
XXDalí rizika vidí starosta
Miroslavi Ing. Forman v tom,
e ÈAS zamìstnává na osobní
dopravì 150 lidí (jen z Miroslavi 12), z nich by nìkteøí
mohli pøijít o práci a také by
mohl být následnì omezen
provoz znojemského uèilitì.
Dotèena mùe být i spolehlivost linek a bezpeènost cestujících na nevyhovujících stano-

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

stavební spoleènost
Baty 2, 602 00 Brno, tel.: 542 213 110 - 113

Nabízíme práce:
výstavba rodin. domù  rekonstrukce
montá sádrokartonù
zednické a obkladaèské práce
topení  instalaèní práce  plyn
Ing. Jiøí Strmiska
724 008 642

Milan tork
602 710 406

nosti ivanèické nemocnice se
jedná o Ivanèice, Rosice a
Moravský Krumlov).
XXBohuel, s touto pro obce
novou povinností nepøilo do
obecních rozpoètù dostatek
financí, co je nyní kamenem
úrazu. Kraj, aby èásteènì
situaci napravil, vyèlenil 40
milionù korun, je rozdìlil na
vechny povìøené obce celého
kraje. Ovem èástka 40 milionù
je naprosto nedostaèující pro
udrení vech pohotovostních
slueb fungujících do konce
roku 2002. I toto se snail kraj
øeit redukcí poètu stanovi
LSPP, ke které vak nedolo,

jeliko povìøené obce se nedohodly. V tom okamiku kraj od
své iniciativy upustil a hledání
optimálního øeení nechal na
obcích samotných.
XXDle øeditele ivanèické
nemocnice Ing. Hrubee èiní
vekeré náklady (mzdy a náklady provozní) na LSPP v Ivanèicích pøi nepøetritém provozu
300 tisíc korun mìsíènì. Pojiovny hradí pouze fakticky
provedené výkony v prùbìhu
sluby, co èiní necelou tøetinu
potøebné èástky a zbytek je
nutno doplatit z podílù, které
získaly obce od kraje (v Ivanèicích by to mohlo èinit zhruba

Krize autobusové dopravy zasáhne i Krumlovsko

B A Z É N Y

ORS PLUS s.r.o.

Ilustraèní fotografie - Nemocnice Ivanèice

100 tisíc mìsíènì). Zbytek do
300 tisíc musí doplatit dalí
obce nebo se s poskytovatelem
dohodnout na redukci provozu
lékaøské sluby.
XXNabízí se øeení: sdruit
prostøedky kraje z nìkolika
povìøených obcí a zajiovat
v Ivanèicích LSPP pro vìtí
oblast, pøedevím také pro
Rosicko, kde byla sluba
v prvním ètvrtletí letoního
roku zabezpeèována, ale Rosice se na jejím spolufinancování
nechtìjí podílet Dle Ing. Hrubee se Rosice k nákladùm,
které nemocnici z provozování
LSPP do konce bøezna vznikly,
nehlásí, ani nejednaly o sdruení prostøedkù èi redukci
LSPP. V dofinancování prvního ètvrtletí je tedy jádro
celého problému, protoe faktura, kterou ivanèická nemocnice Rosicím vystavila, pøila
nemocnici nepøijatá zpátky.
Sice dolo k nìkolikeré korespodenci mezi øeditelem nemocnice a obcí Rosice, ale zatím
zcela bezvýslednì.
XXIng. Hrube je pøesvìdèen,
e je nutno, aby rosická radnice
dluh uhradila a od 1. dubna 2003
je mono pøejít na jednoduchý
systém pøijatelný pro vechny
strany. A to takový, e Ivanèice
i Rosice budou financovat
LSPP penìzi získanými z kraje,
je by spolu s platbou pojioven staèily na zajiování
první pomoci v Ivanèicích i pro
Rosice a jejich okolí s bezproblémovou èasovou dostupností,
jako tomu bylo doposud. /ham/

Nabízíme
hypotéèní úvìry
s 0% navýením
Pøi neschopnosti splácet (nemoc, úmrtí)
neztrácíte majetek a spoleènost za Vás
celý hypotéèní úvìr zaplatí (uhradí).
Novinka v ÈR. Státní podpora.
Tel.: 605 356 354

vitích. Územní plán mìst
dlouhodobì poèítal s jedním
pøepravcem, k èemu jsou
vytvoøeny zastávky, parkovitì
a odstavné plochy. Samozøejmì
obavy mìst plynou i z toho, e
budou tlaèena pøepravci k dofinancování ztrátových linek
a tím se jetì ztenèí napnuté
obecní rozpoèty.
XXPodobné problémy dle starosty Pitlacha mohou nastat
takté v Moravském Krumlovì,
pøedevím s mìstskou dopravou. Jedná se o to, e prostor
autobusových zastávek není
nijak rozlehlý a mìsto nemùe
vem spoleènostem zajistit
dalí stanovitì èi parkovací
místa pro jejich autobusy.
Stávající prostory má smluvnì
pronajaty ÈAS Znojmo. Navíc
i oznaèníky zastávek patøí
ÈASu, který samozøejmì nepo-

volí na své stojany vylepit
konkurenèní jízdní øády.
XXTøebíèská firma, která by
mìla novì pøepravu osob
v Moravském Krumlovì zajiovat, garantuje provoz pouze
od pondìlí do pátku a víkendové jízdy by muselo dotovat
mìsto. Z tìchto dùvodù se
celým problémem zabývala
4. èervna i mimoøádná schùze
Rady mìsta MK a výsledkem
jednání byl dopis, který starosta
Pitlach odeslal Ing. Stanislavu
Juránkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje. Mimo jiné se
v nìm uvádí, e pøi krajem
plánovaných zmìnách v dopravì by dle názoru krumlovských
radních dolo ke zhorení provázanosti spojù, naruení potøeb
pøistavení autobusù a ztíila by
se cesta lidí za prací. Rada
mìsta proto doporuèila Radì

JIØÍ SLEPIÈKA

PRÁCE ZEMÌVRTNÝMI STROJI
Vrtáme

protlaky, studny, ...

Pùjèujeme

kompresory a sbíjeèky

Provádíme

práci UNC

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

JmK pro rok 2003 nemìnit
dopravce zajiující dopravní
obslunost v regionu Moravský
Krumlov a Znojemsko a zachovat dosavadní stav.
XXVichni zainteresovaní starostové samozøejmì podporují
zdravou konkurenci, nemají
pøednostní zájem o ádného
monopolního pøepravce. Chybu
vidí v tom, e vedení kraje
s nimi vánou problematiku
nekonzultoval døív, e nový
systém není dobøe pøipraven
a vykazuje mnoho nejasností
i rizik - ne pro pøepravce, ale
pro cestující. Ing. Forman
ovem pøedpokládá, e od
1. èervence 2003 bude tento
nový zpùsob dopravy uveden
v ivot. Obce budou muset
mapovat problémy a budou
jetì za provozu vychytávat
mouchy.
/ham/

W H C therm., s.r.o.

M. Krumlov, Dr. Odstrèila 51
Kompletní dodávky a montáe
domovních i prùmyslových rozvodù

VODA  TOPENÍ  PLYN
tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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.
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Stavební práce na oslavanském zámku pokraèují

XX/Oslavany/ Práce na oslavanském zámku probíhají
v tomto roce ve vìtím rozsahu, ne v minulých létech.
Investice Ing. Tomka na západ-

ním køídle pokraèují, i pøes
vícenáklady a zdrení zpùsobené nutnou opravou statiky, rychlým tempem.
XXNájemce G & C Pacific

má snahu co nejrychleji realizovat svùj zámìr otevøít
zámeckou restauraci a pivovar. Pùvodní kvìtnový termín
je nenávratnì pryè, avak
nejpozdìji pøi záøijových
historických slavnostech by
mìla být stavba dokonèena.
XXInvestice mìsta nabraly
rychlý spád po výbìrovém
øízení, které vyhrála brnìnská
firma Portico. U zámecké
vìe bìhem dvou dnù vyrostlo
leení a byla strena pùvodní
indelová krytina. Byly
rovnì sejmuty bánì s hvìzdou a v souèasné dobì se ji
pracuje na historickém symbolu, který byl na hrotnici
vìe v minulosti. Jedná se o
otoènou vìtrnou korouhev
s plastikou Panny Marie stojící na pùlmìsíci s Jezulátkem
na rukou a se zlatými paprsky
záøe za zády. Nepùjde o
vìrnou kopii, nebo pùvodní
historický artefakt se nezachoval, ale o stylizovanou
repliku dobového mariánského symbolu schváleného
památkáøi. Replika bude asi

jeden a pùl metru vysoká.
XXV souèasné dobì probíhají rovnì práce na omítkách.
Po historickém prùzkumu
byly zafixovány zbytky
starých gotických omítek,
zpevnìny zvìtralé fragmenty
a èásti, které byly úplnì zdegradovány, byly otluèeny. Na
zámeckou vì se nyní natahuje
sanaèní omítka, která bude
pøekryta tukem a natøena
kvalitní fasádní barvou stejného odstínu bílé, jako na ji
opravených arkádách zámeckého nádvoøí.
XXV prùbìhu èervence by
mìla být na opravený prkenný
záklop bání vìe poloena
indelová krytina. Pøi snímání
makovic vìe jsme oèekávali, e najdeme historické
dokumenty z doby poslední
opravy. Bohuel nae oèekávání bylo marné a nic
nalezeno nebylo. Pan Kyselák
s paní Krýdlovou pøipravují
materiály, které budou vloeny do makovice vìe po
opravì.
Mgr. Milo Musil,
místostarosta Oslavan

Pøíhranièní spolupráce se rozvíjí úspìnì
XX/Miroslav/ Ná region je tzv.
pøíhranièní, vdy do Rakouska
je to co by kamenem dohodil.
Proto není divu, e v dnením
otevøeném svìtì se opìt navazuje
spolupráce a pøátelství na obou
stranách hranice. Dnes se zamìøíme na aktivity Miroslavi, i
kdy také v Moravském Krumlovì má partnerství se zahranièními kolami a mnoho vzájemných mezinárodních projektù ji
dlouholetou tradici.
XXMiroslavská spolupráce s Rakouskem vznikla díky øediteli
koly Mgr. Diviovi, který
prostøednictvím ji existující
spolupráce Z Ivanèická v Moravském Krumlovì s rakouským mìstem St. Leonhard získal
partnerskou kolu ve mìstì
Langenlois. Miroslavská základní kola se zapojila do celoevropského vzdìlávacího programu
Sokrates a Comenius. Nìmèináøka PhDr. Marie Volfová zpracovala nìkolik projektù, díky nim
kola získala kontakty na dalí
partnery ve Francii, Portugalsku,
védsku i Nìmecku. Za podpory
programu Sokrates se mìly
monost jazykáøky koly
zúèastnit dvou schùzek èlenù
projektu ve francouzském trasburgu a v Rakousku.
XXPøíhranièní spolupráce Mi-

roslav - Langenlois vyuívá
i financí z programu Phare, který
ji pøinesl prostøedky na dvoudenní zájezd s výukou miroslavských ákù do partnerské koly.
Dalí formy spolupráce realizovány na úrovni kol: návtìva
rakouských pedagogù u nás,
úèast zástupcù vech partnerských kol na oslavách Z
Miroslav, fotbalová utkání
naich ákù v Rakousku a odveta v Miroslavi, výlet naich pedagogù do Langenlois.
XXHlavním cílem tìchto aktivit
je dle slov PhDr. Volfové zvyování zájmu ákù o cizí jazyky
(nìmèinu), zlepování jejich
komunikativních dovedností,
navazování multikulturních
vztahù, poznávání jiných zemí,
kultur a uèení se vzájemné toleranci a pochopení. Kadá akce je
vdy provázena øadou pøíprav
a velkého tìení, jeliko pouhé
partnerství u pøerostlo v øadu
osobních pøátelství.
XXSamozøejmì, e zahranièní
spolupráce probíhá i na úrovni
mìsta Miroslav. Oficiálním partnerským mìstem je slovenský
Svätý Jur, ale neformální pøátelské vztahy byly navázány i
s Langenlois. Zástupci Miroslavi
byli pozváni do Rakouska na
nìkteré akce a opaènì, pøièem

Pøi návtìvì rakouského Langenlois

nejdùleitìjími objekty zájmu
by mìla být vzájemná setkávání
v rámci sportovních klubù, spolkù, v rámci kol a podnikatelských subjektù. Kontakty ji
navázali miroslavtí vinaøi,
sportovci, hasièi, zástupci církví
a v nejblií dobì se pøipravuje

setkání seniorù. Miroslavská
radnice vekerou spolupráci
podporuje pøedevím z dùvodù
poznávání jiných kultur, zvykù,
odstraòování jazykových bariér,
rozvoje turismu a v neposlední
øadì také z dùvodu zlepení
podnikání v regionu.
/ham/

Zmìna hlavního vstupu do pavilonu
L v Nemocnici Ivanèice

Dne 7.7.2003 bude zahájena realizace spojovacího krèku mezi
lùkovým pavilonem L a novì budovaným pavilonem F. K tomuto
datu se uzavøe hlavní vstup do pavilonu L na dìtské oddìlení,
interní oddìlení, rehabilitaèní oddìlení, JIRP, ambulance a lékaøskou pohotovost v této estipodlaní budovì Nemocnice Ivanèice.
K uvedenému datu bude souèasnì vybudován náhradní vstup
do tohoto pavilonu pøes rampu u bufetu s propojením pøes chodbu
k lùkovému výtahu, nebo prùchodem pøes ambulantní èást rehabilitaèního oddìlení ke dvìma hlavním výtahùm a schoditi ve
vstupní hale pavilonu L. Náhradní øeení bude øádnì oznaèeno.
V dobì provozu náhradního vstupu do pavilonu L bude výraznì
omezen vjezd a parkování vozidel v areálu nemocnice s výjimkou
vozidel sanitních.
Blií informace budou poskytovány na vrátnici nemocnice.
Pøedpokládané ukonèení provozu náhradního vstupu do pavilonu L
bude øíjen 2003. Ing. Jaromír Hrube, øeditel Nemocnice Ivanèice

Referendum pro Evropu

XXTak, váení spoluobèané, je rozhodnuto. Desítky mìsícù trvající diskuse, zda vstoupit èi nevstoupit do EU, jsou u konce. Je nyní
zbyteèné polemizovat o tom, zda celá kampaò byla neefektivní,
pøedraená, nebo zda naopak mìla na volièe vliv. Ze 100% obèanù
oprávnìných volit v referendu jich pøilo k volebním urnám
55,21%. Z nich své ANO øeklo 77,33%, NE 22,67%. To znamená,
e 42,69% obèanù s volebním právem bylo pro vstup do EU. Je-li
to hodnì nebo málo, tìko øíct. Ale jedno je jasné, kadý mìl
monost svým hlasem rozhodnout. Kdo nevyuil tohoto demokratického práva obèana ÈR, mùe se nyní zlobit jen sám na sebe
a bylo by od nìj nefér kritizovat rozhodnutí o vstupu. Lze diskutovat o mnoství a úplnosti informací, které byly poskytnuty
volièùm, ale nelze diskutovat o informacích o zpùsobu volby
v referendu. Kadý vìdìl, e kdyby (teoreticky vzato) pøiel jeden
èlovìk k volbám, tak rozhodl o celém referendu sám. Dle slov
naeho prezidenta Václava Klause lo o nejvýznamnìjí
rozhodování, jaké jsme v ÈR od 17. listopadu 89 vùbec udìlali.
XXRáda bych pøipomnìla citáty dvou významných obèanù naí
zemì. První z nich je profesora MUDr. Pavla Pafka DrSc., který
øekl: Za základní výhodu vstupu ÈR do EU povauji to, e zásadní problémy naí spoleènosti bude øeit Evropský parlament, a ne
ná, který èasto jedná pod vlivem stranických zájmù. Druhý citát
pochází od prezidenta PEN klubu, známého spisovatele Jiøího
Stránského: ÈR musí vstoupit do EU, a to proto, e není sama
schopna ubránit se komunistùm. Moc se mi líbila reakce pana
prezidenta na oba výroky. K prvnímu: Já nevìøím tomu, e mùe
myslící èlovìk tímto zpùsobem argumentovat. Myslet si, e ná
parlament jedná na základì stranických zájmù a ve vech ostatních
zemích jednají na základì nìèeho jiného - to je naivita... Navíc e on sám vidí jako tìstí, e nae problémy bude øeit nìkdo jiný
ne my sami, je pro mì neuvìøitelná tragédie jeho uvaování.
Reakce na druhý: Kdy jsem to èetl, nevìøil jsem svým oèím, nevìøil
jsem, e je moné, aby toto vyslovil myslící èlovìk. Takových citátù
bych mohl uvádìt celou øadu. Naprosto jasnì naznaèují, e ani tito
lidé netuí, co vstup do Evropské unie znamená, co znamená vzdání
se jisté èásti vlastní suverenity. (Lidovky Centrum.cz 14.6.03)
XXTím chci jen zdùraznit, e mnozí z nás opravdu neví, co nás
v EU èeká a referendem vlastnì ve zaèíná. Zaèíná prostor pro
dalí jednání naí politické garnitury, pro dalí intenzivní práci.
Nae vnitøní problémy za nás nikdo nevyøeí a na peèené holuby
rovnì nevìøím. Vìøím pouze na chytré èeské hlavy a pracovité
èeské ruce, ale jednoduché to rozhodnì nebude. Ale národ si vybral.
XXJetì nìco statistiky. Ve Znojmì se referendum uskuteènilo
v 38 volebních okrscích, z 28 840 oprávnìných obèanù pøilo volit
14 913 (51,71%), z toho bylo platných hlasù 14 602, ANO øeklo
11 000 (75,33%) a NE 3602 (24,67%) obèanù. V Moravském
Krumlovì v 8 okrscích volilo 2 663 obèanù z celkového poètu
oprávnìných volièù 4 773(co je 55,79%), platných hlasù bylo
2 613, ANO øeklo 1 998 (76,46%) a NE 615 (23,54%) obèanù.
RNDr.Marta Bayerová, Poslankynì PS PÈR

AKÈNÍ CENA - LEPÍ NE LAST MINUTE !
CHORVATSKO, Komarna - Jiní Dalmácie

pøijme grafika
Poadavky:  znalost práce na PC
(Corel Draw, Photoshop, Quark X Press,
Page Maker, Office)
 znalost angliètiny nebo nìmèiny výhodou
 flexibilita, èasová prunost
Nabízíme:

 zajímavou a samostatnou práci
 dobré finanèní ohodnocení

Zájemci si mohou dohodnout osobní schùzku
na telefonním èísle: 515 322 281 nebo 777 769 809

1 TÝDEN S POLOPENZÍ
5.150 Kè
(Bìná cena: a 9.200 Kè)

v luxusní Villa Bili ***
30. 8. - 6. 9. 2003

Dìti do 5 let zdarma, bez nároku na lùko a stravu
Ubytování: luxusní pokoje a apartmány
s klimatizací, satelit. TV, video, terasa,
výhled na moøe, 80 km severnì
od Dubrovníku. Oblázková plá 50 m
od vily, restaurace ve vile.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, komplexní cestovní pojitìní.
Bus z Brna za pøíplatek 2.250 Kè.

CK MEGA TRAVEL s. r. o., specialista na Chorvatsko
nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno, tel.: 777 110 623 - 624, fax: 546 212 128
e-mail: info@megatravel.cz, www.megatravel.cz
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JAMOLICE

CUP

2003 kolní akademie Z Miroslav

XXKdy lidé nezapomínají, e jsou lidmi a jsou jetì k tomu zodpovìdní a zapálení pro spoleènou prospìnou vìc, tak staèí jenom
plamínek, který se za krátkou dobu rozhoøí ve velmi uiteèné vìci.
XXTakoví lidé jsou organizováni v Tìlovýchovné jednotì Jamolice,
která sdruuje na 110 èlenù. Kromì toho, e ve fotbalových
soutìích Znojemska hraje drustvo muù a ákù, co samo o sobì
pøedstavuje mnoho hodin obìtavé práce vech funkcionáøù, si èlenové jednoty vzali na svá bedra organizovat nohejbalový turnaj
v pøekrásném areálu letního tábora pod Templtýnem. Letos ji
JAMOLICE CUP 2003 slavil malé jubileum - 5 roèník. Tohoto turnaje se zúèastnilo ve dnech 14. a 15. èervna 48 tøíèlenných drustev
z celé Moravy. Urputné boje probíhaly v esti skupinách a do nedìlního finále postoupila 4 nejlepí drustva. Vítìzem se stali borci
z Èechovic II u Olomouce, kteøí kromì vìcných cen obdreli
putovní pohár starosty obce Jamolice.
XXNení tøeba ani zdùrazòovat podìkování vem sponzorùm Obecní úøad Jamolice, zemìdìlské drustvo JAROS, SELF-servis
Brno, RUPOS Ivanèice, NADOP Ivanèice - bez jejich pomoci by
turnaj tìko spatøil svìtlo svìta. Co by ale byly platné vechny sponzorské dary, kdyby nebylo lidí, kterým se tento turnaj stál souèástí
jejich ivota, jak po stránce sportovní, tak i spoleèenské. Rodinné
klany Novákù, Forejtarù, Smejkalù, Kudláèkù, Kupských a dalích
svoji práci zahájily a ukonèily nìkolik dní pøed a po turnaji.
Odmìnou jim byl unisono znìjící hlas úèastníkù turnaje pøi
závìreèném louèení - bylo nám zde dobøe, turnaj se vydaøil, pøítí
rok pøijedeme opìt. A to zavazuje. J. Pochman, starosta Jamolic

XXJako kadoroènì, i letos se
na závìr kolního roku konala
v letním kinì v Miroslavi kolní
akademie. Kvùli nepøíznivému
poèasí byla z pátku 13. pøeloena na pondìlí 16. èervna. Na
pøípravì se kromì Z Miroslav
podílel i DDM Miroslav a zdejí M. Ji tradiènì program
zahájily maoretky. Po nich se
pøedvedly dìti z M Husova
s vystoupením, které sklidilo velký úspìch na celostátní pøehlídce
Mateøinky - Apalaèská ètverylka.
áci prvních tøíd ukázali na písni
Abeceda, co se bìhem roku nauèili, druháci zatanèili na lidové
písnì. Dìti z tøetích tøíd jako by
byly na dé pøipraveny, vystoupily v plavkách. Na letoní akademii se vystøídalo mnoho hudebních ánrù, od lidových písní,
pøes pop, dìtské písnièky a po
rock, co byl také název vystoupení ètvrákù. Velmi nápadité
a originální bylo cvièení dìvèat
pátého roèníku se stuhami. Také

estý roèník se na programu
podílel cvièením, písnièkou
a dokonce módní minipøehlídkou.
Sedmáci pøipravili ivý klip k písni Malotraktor a aèkoli je jejich
malotraktory obèas pozlobily,
do cíle ke své nevìstì nakonec
dojeli vichni. Kadoroèním
lágrem akademie je spoleèné
vystoupení vech dìtí z Kaence,
od pøedkolákù po ty nejstarí,
které letos tanèily na mix písní.
DDM se prezentoval vystoupeními kroukù aerobic ve tøech kategoriích, kde dìvèata pøedvedla
své umìní. Písnièkou potìili
vechny pøítomné také zpìváci
z osmých tøíd i vítìzka pìvecké
soutìe Miroslavský klíèek
2003. Na závìr vichni úèinkující spoleènì se svými pedagogy
zazpívali skladbu Prázdniny u
babièky a tím se rozlouèili nejen
s poèetným publikem, ale i odcházejícím kolním rokem a zároveò
pøivítali prázdniny. /Jana Beneschová, Tereza Juraèková, Z/

Pøeèíslování telefonních linek v Nemocnici
Ivanèice v rámci instalace nové telefonní ústøedny
Dne 17.6.2003 v dobì od 16 hodin do 20 hodin probìhne
v Nemocnici Ivanèice instalace nové telefonní ústøedny HIPath
4300 souèasnì s instalací ISDN 30, tj. monost pøímého telefonického spojení pøi volání do nemocnice na konkrétní klapku.
Pøi instalaci nové telefonní ústøedny bude zajitìno nejnutnìjí
telefonické spojení do nemocnice pøes stávající ústøednu - èíslo
546 451 251, pouze na vybrané linky na jednotlivých oddìleních. Volání na zdravotnickou záchrannou slubu a lékaøskou
slubu první pomoci nebude po uvedenou dobu omezeno.
O ukonèení provozu stávající telefonní ústøedny a zahájení
provozu nové telefonní ústøedny budou volající informováni
hláskou. Po instalaci nové telefonní ústøedny a ISDN 30, t.j od
18. èervna bude moné volání do nemocnice buï na telefonní
spojovatelku - telefonní èíslo 546 439 411, první pomoc 546
435 250 nebo volání pøímo na kteroukoliv telefonní linku klapku v nemocnici na èíslo ve tvaru 546 439 xxx, ve kterém je
xxx èíslo volané klapky.
Ing. J. Hrube, øeditel nemocnice

Ze kolní akademie Z Miroslav

Plánované uzavírky cest

XXMìstský úøad Moravský Krumlov povolil uzavírku silnice
ll/396 za úèelem opravy mostu pøes Rokytnou u obce Vémyslice.
Silnice v rozsahu témìø jedenácti kilometrù bude uzavøena a
do 19. záøí 2003. Objíïka je vedena z Tuleic po silnici III/399
pøes obec Èermákovice do Horních Kounic. Dále po silnici lll/398
do Trstìnic a Vémyslic, kde objízdná trasa konèí. Souèástí oprav
je provedení vysprávky výtlukù a nerovností na objízdné trase.
Prùjezd autobusù veøejné linkové dopravy pøes uzavøený úsek
bude v termínu 24. èervence - 31. srpna 2003 znemonìn.
XXDalí uzavøený úsek je na silnici ll/396 z dùvodu provedení
oprav povrchu vozovky mezi obcemi Dobelice a Olbramovice.
Druhá etapa oprav s úplnou uzavírkou je plánována na 27.èervna
- 2. èervence, èásteèná uzavírka od 3. do 14. èervence. Délka
objíïky je témìø estnáct kilometrù a je znaèena dopravními
znaèkami. Objízdná trasa je vedena z Dobelic pøes Petrovice,
Lesonice, Miroslavské Knínice do Olbramovic, kde objízdná trasa
konèí. Zpìt je doprava vedena po stejných komunikacích
v opaèném smìru. Pro úplnou uzavírku v úseku viadukt ÈD
Rakice po zaèátek budovaného obchvatu Olbramovice:
Olbramovice, Kubice, Vedrovice na køiovatku se silnicí ll/396
k viaduktu ÈD, pak Lesonice, Miroslavské Knínice.
/abé/

ZAØIZUJETE BYT, CHALUPU, CHATU, VINNÝ SKLEP ?

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SLEVA 15-40 %

U NÁS KOUPÍTE VE CO POTØEBUJETE
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Problém s odpady se týká kadého Odpoledne s letní módou

Foto: TaSZ Moravský Krumlov

XXÈlovìk se rozmnouje, pøijímá potravu, vytváøí odpad
Odpadu dokonce produkujeme
èím dál víc a pokud s tím nebudeme nìco dìlat, v dohledné
dobì si matièku Zemi doslova
zavezeme odpadky. Nìco dìlat
se s tím rozhodly obce v pùsobnosti naich novin a jistì
i vìtina obcí ÈR, i kdy moná
kadá po svém. Jednou z variant
dalího vyuití - recyklace odpadù, je jejich tøídìní. A v tom
je právì zakopaný pes. I
kdy jsme o tom psali u nìkolikrát, problémy se objevují
stále. Proto se systém likvidace
odpadu i fungování kontejnerù
pokusíme vysvìtlit jetì jednou

Pohled do kontejneru na elezný rot

i s návodem k pouití...
XXLidé vlastní popelnice (kam
u dnes témìø nesypou popel,
ale obsah odpadkových koù),
za jejich odvoz platí okolo
ètyøset korun na hlavu a rok.
Nìkomu se tato cena zdá pøíli
vysoká, i kdy ve srovnání
s nájmem napøíklad za telefon,
plynomìr, elektromìr a podobnì, jde o èástku srovnatelnou.
XXMimo to jsou v nìkterých
obcích rozmístìny nádoby na
tøídìný odpad: luté na plasty,
zelené na smìsné sklo a modré
na papír. Toto barevné i slovní
oznaèení není samoúèelné
a navíc je na kadé nádobì
zøetelnì napsáno, nìkdy té vy-

obrazeno ve, co kam patøí a
nepatøí. Jedná se toti o tøídìný
neboli separovaný odpad, který
se druhotnì zpracovává, a pokud
je znehodnocen èímkoli jiným,
putuje na normální skládku a
jeho likvidaci platíme vichni.
Ostatní domovní odpad je
potøeba odvézt do sbìrných
dvorù, kde se jej mùeme zbavit
zcela zadarmo.
XXProto, milý obèane, staèí si
obrovskou ceduli na kadém
kontejneru pøeèíst. Samozøejmostí by mìla být také alespoò
petka sluného chování - pøísluný odpad vdy ukládejme
do nádoby a ne vedle. Zároveò
je dobré míti alespoò trochu

Filipa, to pøedevím v pøípadì
plastových lahví, kterých
plná tisícilitrová separaèní
nádoba váí pouhopouhých
pìtadvacet kilogramù, tedy
v podstatì se k dalímu zpracování pøepravuje pøedevím
vzduch, proto je nezbytné odroubovat uzávìr a láhev zmáèknout na co nejmení velikost.
Ono se jich potom do kontejneru vejde mnohonásobnì více.
XXV Miroslavi, kde se v poslední dobì v kontejnerech
nachází vechno moné i nemoné, sázejí takøíkajíc na
dobré slovo a zároveò i dobré
mravy nás vech. Pan øeditel
Kubík z firmy TaZS Moravský
Krumlov je k ukáznìnosti
spoluobèanù skeptiètìjí. Øeení ale vidí zcela konkrétní.
V první øadì je dle jeho slov
do odpadové politiky státu
nutno legislativnì zaangaovat
výrobce - zákonem o obalech.
Dále v období, ne by se lidé
nauèili odpad tøídit a pochopili
nezbytnost tohoto poèínání,
mìli by mít dle pana Kubíka
povinnost vozit ve do sbìrného
dvora, kde by byli tak troku
pod vedením odborníkù
a znehodnocování tøídìného
odpadu by se tak zabránilo.
Jeho realismus je zaloen na
vlastních zkuenostech a doloen
fotografií obsahu kontejneru,
na nìm byl obrovský èervený
nápis Pouze elezný rot!
XXTaSZ Moravský Krumlov si
na druhé stranì velice váí
pomoci obèanù a dìkuje vem,
je si v okolí svého bydlitì
udrují zelené plochy a poøádek
celkovì.
/uè/

XX/Prosimìøice/ První letní den pøilákal témìø stovku divákù
do kulturního domu v Prosimìøicích, kde zdejí Svaz en spolu
s MìÚ Prosimìøice a Boutique elegance Miroslav uspoøádal
módní pøehlídku Léto 2003. K vidìní bylo okolo 150 modelù
èeských firem HASKO, Martony, Jaal, Prostìjov, Jindøichùv Hradec.
Svou kolekci ruènì malovaných odìvù originálního zpracování pøedvedla také módní návrháøka Hana Skoumalová z Brna a Ing. Iveta
Nedomová zase prezentovala pletenou módu. Zajímavé na pøehlídce bylo sloení manekýnek, protoe po molu se procházely
holèièky od nejútlejího vìku i postav a po zralé plnotíhlé eny.
Majitelka Boutique elegance paní Emílie Plattková toti nabízí
odìvy pro vechny, proto jsme mohli obdivovat módu riflovou,
spoleèenskou, sportovní, pláovou i veèerní od velikostí 36 a po
XXL. Ani mui nepøili zkrátka, i oni mìli na pøehlídce své zastoupení.

XXOivení programu a vyplnìní pøestávky obstaraly maoretky
v atraktivních kostýmech s velmi pìknými vystoupeními.
Poøadem provázela Ludmila Schlesingerová z Miroslavi. Také
paní Nedomová emotivnì hovoøila o svých modelech, módì,
oblékání a enách vùbec. Na závìr spolu s podìkováním
obdaroval jediný manekýn vech osm modelek, konferenciérku,
návrháøky i organizátorky kvìtinou a polibkem. Nìkteré návtìvnice poté vyuily monosti odborné konzultace nebo nákupu nìkterého z prezentovaných modelù. V letoním roce lo ji o tøetí
módní pøehlídku uspoøádanou paní Plattkovou. Kromì potìení en
milujících vkusné odívání mají vechny akce navíc i dalí rozmìr,
jeliko výtìek majitelka vdy vìnuje na dobroèinné úèely. /ham/

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

NOVÁ
V

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

ØADA SEKTOROVÝCH KUCHYNÍ
TÌCH NEJLEPÍCH CENÁCH

Kuchyòská linka KARO 180 cm 9.720 Kè

Kuchyòská linka TANIA

od 7.950 Kè

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA U ZÁKAZNÍKA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Tøináct mìst koncertuje

XXConcentus Moraviae je název mezinárodního hudebního festivalu tøinácti mìst, který probíhá bìhem mìsíce èervna. Letos se
uskuteènil ji sedmý roèník pod názvem Amerika - Evropa / Evropa
- Amerika a 150 let idovských pøíspìvkù ke svìtové hudbì.
Jenom v moravských mìstech zaznìlo celkem na tøicet koncertù.
XXDle Waltera Labharta, dramaturga programu, tvoøí základ
letoního roèníku dvì témata, která spolu úzce souvisejí. Jejich
spoleèným jmenovatelem jsou komplikované vzájemné vztahy mezi
kulturami tak odlinými, jakými jsou americká a evropská na jedné stranì a vztahy mezi idovskými skladateli a jejich vlastí na stranì druhé.
XXV nedìli 15. èervna se uskuteènil koncert v Ivanèicích spolufinancovaný EU. V podání Kocianova kvarteta s klavíristou Karlem
Koárkem zaznìly skladby B. Martinù, Ch. E. Ivese a E. Blocha.
Dle pana starosty Adama byla úèast vynikající, pøièem koncert
natáèel Brnìnský rozhlas, nebo sál Besedního domu má perfektní
akustiku. Také proto se Rada mìsta Ivanèic definitivnì rozhodla
v budoucnu vrátit objekt pùvodnímu kulturnì spoleèenskému úèelu.
XXV sobotu 21. èervna probìhl koncert Dva svìty romantiky
ve Slovanské epopeji v Moravském Krumlovì, té za podpory EU
a PRO HELVETIA. Zde vystoupilo Wihanovo kvarteto s violistou
Alexandrem Besou a pøedvedlo skladby F. Mendelssohna Bartholdyho a Antonína Dvoøáka. Také v Krumlovì pøilo na koncert
nebývalé mnoství posluchaèù.
/uè/

Bohutiètí slavili narozeniny

XXNebyly to oslavy ledajaké, protoe narozeniny mìla pøímo
obec. Ves Bohutice je toti poprvé doloena k roku 1253, tedy
pøesnì pøed 750 lety. Zùstalo zde dochováno mnoho historických
objektù, z nich kadý má neocenitelnou hodnotu. Jedná se
napøíklad o lurdskou jeskyni - pomìrnì velkou umìlou jeskyni,
vybudovanou z mohutných balvanù se sochou Panny Marie, která
se snaí poutníkùm pøiblíit jeskyni v Lurdech. Dominantu obce,
ji z dálky viditelnou, tvoøí kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 70.
let 19. století. Pøi oslavách vak nejvíce poslouil zámecký areál.
V sobotu 21. èervna zde pøi poslechu cimbálové muziky probìhla
první ochutnávka vín, tzv. Bohutický kot. Shromádìno bylo 234
vzorkù 34 odrùd. Na ochutnávku plynule navázala letní noc s
kapelou Sabrin Band. Na fotbalovém høiti zmìøila své síly stará
garda. Nedìlní program zahájila hasièská soutì místních dobrovolných hasièù. Po obìdì poloili pøedstavitelé obce vìnce
u památníku padlých a milovníci dechovky si pøili na své pøi vystoupení dechové hudby ohajka. Organizátoøi oslav se svého
úkolu zhostili dobøe a finanèní podporu nali u více ne dvou
desítek místních i okolních podnikatelù - sponzorù. Ti vìnovali
èástku 26 tisíc korun.
/uè/

Téma Zrcadla: Postøehy z pasákù
XXPasák neboli výchovný
ústav - jedni tvrdí, e oproti
západoevropským státùm do
nich umísujeme dìtí pøíli
mnoho. Dle názoru jiných je
dìtí zralých pro ústavní výchovu více, ne potøebných míst.
Moná je to tím, e se stát více
angauje, aby byli vichni jedinci - zejména ti problémoví,
pod kontrolou, moná této sociální sítì mnoho dysfunkèních
rodin zneuívá, moná máme
troku pøísnìjí kritéria na
morálku mládee (vùbec nemám
na mysli nìjakou slepou poslunost) a bezpeènì je jisté, e ani
demokracie nevymýtí patologické jevy u dospìlých, ani u dìtí.
XXNa území naeho regionu
funguje dívèí Výchovný ústav
pro dìti a mláde Moravský
Krumlov, chlapecký Výchovný
ústav pro mláde Viòové
a v Troskotovicích soukromý
výchovný ústav pro chlapce.
Zajímali jsme se pøedevím
o státní zaøízení v Moravském
Krumlovì a ve Viòovém vdy je vichni vlastnì dotujeme z naich daní.
XXStátní ústavy jsou zøizovány
Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy Praha, je je
zároveò vlastníkem budov
i pozemkù. Metodicky jsou
øízeny diagnostickými ústavy,
které do jednotlivých zaøízení
na základì soudního naøízení
nezletilce rozmísují. Dùvody,
proè se sem dítì dostane, jsou
víc ne váné, protoe umístìní

pøedchází trestná èinnost, zákoláctví, drogy, útìky z domova,
tedy tito jedinci mají váné
poruchy chování.
XXV Moravském Krumlovì
jsou umístìna dìvèata, je
dokonèují základní vzdìlání
nebo se uèí ve dvouleté rodinné
kole, která bude transformována na ádanìjí tøíletý uèební
obor kuchaøka. Vechny tøídy
jsou pøímo v areálu ústavu.
Podobnì je tomu i ve Viòovém,
kde vzhledem k vìku chlapcù
(15 - 19 let) se v prostorách
ústavu nacházejí tøídy odbor-

Miroslavtí senioøi jsou stále aktivní
XXO Sdruení miroslavských
seniorù u jsme se doèetli
dost, zejména proto, e opravdu ijí naplno, zúèastòují se
mnoha spoleèenských, kulturních i poznávacích programù,
je sdruení i jiné organizace
poøádají. Plán mají velmi
pestrý, nabitý a úèast na
vech akcích bývá veliká.
XXVe støedu 18. èervna se
senioøi seli v jídelnì Domu
s peèovatelskou slubou na
besedì s pøedstaviteli mìsta.
Jedná se o zajímavý nápad,
kdy radní pøicházejí pøímo za
spoluobèany, aby jim vysvìtlili investièní zámìry radnice,
problémy chodu obce, výhleMalo,
ILA, cruel,
Ela, En,
Èebyev

Výplò
lebky

Letopisy

dy do budoucna i vyslechli
jejich názory, pøipomínky.
Setkání zahájil pan Ing. Slavík, místopøedseda sdruení,
který záhy pøedal slovo místostarostovi Miroslavi panu
Romanu Volfovi. Ten pøítomné
informoval o mnoha oehavých
tématech mìsta, napøíklad
o plánovaných pøestavbách,
rekonstrukcích a opravách,
o problematice tøídìní odpadu,
dopravní obslunosti, pracovních pøíleitostech, o vandalismu èi jiných formách neádoucího chování nìkterých
spoluobèanù.
XXTémìø padesátka úèastníkù velmi pozornì poslou-

Potøeby Pytlákova
kovboje nástraha

Bretaòský



Bezdomovec

Roztavovati

chala, pøièem na závìr
v rámci diskuse zahrnula místostarostu èetnými dotazy.
Týkaly se mnoha problémù,
je seniory trápí v blízkosti
jejich bydlitì èi v rámci
celého mìsta. Pøedevím stav
chodníkù a komunikací, veøejná prostranství zneèitìna
psími výkaly i nedostatky
v dopravì.
XXZ debaty bylo zøejmé
a potìitelné, e lidé nejsou
ke svému okolí lhostejní, vímají si rùzných neøestí
a starají se o dìní ve mìstì.
Pøítomní sami poukazovali
na nìkteré jevy, které vem
znepøíjemòují ivot. Místo-

Nadení

Znaèka
elektroniky

Tvoji

Patøící Pavlovi (slov.)
Bolavé
místo

Jinak

Povìzen

Jed

Zn. sdru.
Zakázka pro mezitaxikáøe nár. právo

Ch. zn.
dusíku

Bojová
chemická
látka

Zkouka

svìtec



starosta Volf si mnoho podnìtù poznamenal a pøislíbil
reálné vìci øeit. V nìkolika
pøípadech vak musel pøiznat,
e efektivní øeení jsou zatím
pøedevím z finanèních dùvodù v nedohlednu.
XXZávìrem podìkoval vem,
je jakkoli pøispívají ke zdárnému chodu mìsta, a zdùraznil,
e vandalismu, pøestupkùm
proti obèanskému souití,
proti bezpeènosti silnièního
provozu mùeme úspìnì
èelit pouze v pøípadì, e
budeme vichni vímaví a na
nekalé èinnosti okamitì upozorníme mìstskou policii èi
vedení radnice.
/ham/

ného uèilitì, uèilitì a jednoleté praktické koly. Nabízené
obory jsou kuchaøské práce,
kvìtináøské práce a stavební
výroba. Oba ústavy jsou v podstatì sobìstaèné s vekerým
zázemím ubytovacím, vzdìlávacím, stravovacím i sportovním. Kapacita kadého zaøízení
je okolo ètyøiceti míst.
XXPokud se týká samotného
chodu ústavù, asi by se mnozí
podivili nad tím, v jak hezkém
prostøedí si tito delikventi ijí a
jak jemnì, pøímo v rukavièkách, je s nimi zacházeno. Oni
znají perfektnì svá práva,
výhody a mnohdy i zákony, ale
bohuel jim chybí smysl pro
plnìní povinností, pro sluné
chování, pro únosné mezilidské
vztahy. Pøísluné normy u nás
ovem jakoby povyovaly práva
dìtí nad práva jejich vychovatelù, pedagogù, tudí i výchovné
prostøedky jsou omezeny pouze
na domluvu, pøípadnì odnìtí
nìkteré výhody - tzn. vycházky,
výletu, omezení kapesného
apod. Dokonce výrazy trest,
chovanec, reim dne, budíèek
apod. jsou zde tabu a marnì
byste také hledali nìjaké
samotky èi jiné zklidòovací
a umravòovací prostory.
Naproti tomu zde mají velmi
sluné sportovní i zájmové
vyití, bezproblémové spojení s


Citoslovce
spadnutí
2. díl
tajenky

Jitøenka
Ruský

Tvrdý
výcvik
Motosport

matematik

Jméno
psa

rodinami, monost telefonování, vycházek a návtìv.
XXProè tedy dìvèata i chlapci
utíkají? Vyplývá to z jejich
naturelu, z honby za dobrodrustvím, nezkrotné touhy po
alkoholu, cigaretách, sexu
Útìkem se vak dostávají do
zaèarovaného kruhu, protoe
tím poruí daná pravidla, pøijdou o vycházku a pøi první
pøíleitosti zdrhnou znovu.
Pøístup k nim je natolik
demokratický, e dle slov
øeditele ústavu dokonce ani
mìstská policie nemusí uprchlíky zadret, pokud právì
nepáchají trestnou èinnost.
Nìkdy to vypadá, e ti, co
vytváøejí pravidla pro podobná
zaøízení si snad ani neuvìdomují, s kým mají tu èest. Stát
na tyto instituce vynakládá
obrovské prostøedky, které
jinde ve kolství chybí. Údajnì
je to levnìjí, ne kdyby se
vechni takoví jedinci pustila
do ulic a zde páchala trestnou
èinnost. Veho moc ovem
kodí a mìli bychom si koneènì uvìdomit (pøedevím
vak kompetentní úøedníci), e
by v zákonných normách mìli
pøinejmením spravedlivì zohledòovat vechny vrstvy naí mládee. Proè mají tito svìøenci
ústavù (kde rozhodnì nejsou za
odmìnu) mít vlastní pokoje,
kuchyòky a sociální zaøízení - prý
dle norem EU, a ostatní dìti nic?
XXLidé, kteøí v podobných
zaøízeních pracují, si zaslouí
obrovský obdiv, protoe míra
jejich trpìlivosti, profesionality
a nasazení je opravdu maximální. Nemají vlastnì témìø ádné
pravomoci a pøesto musí zvládnout spoustu konfliktních, a
kritických situací.
XXJe jasné, e náprava a prevence by mìla zaèít v rodinì,
která je èasto ráda, e se nezvladatelného dìcka zbaví.
Zefektivnìní celého systému si
zamìstnanci ústavù pøedstavují
rùznì - napøíklad si myslí, e by
prospìlo sníení vìku trestní
odpovìdnosti dìtí s tím, e
uloený trest by se vykonával
formou veøejných prací, nebo,
e by výchovná zaøízení fungovala na bázi azylových domù
s moností kdykoli dobrovolnì
pøijít a odejít.
/ham/

Barva na
Nezøetelno
koeiny
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XXDÁL je indické jezero ukryté mezi høebeny
Himalájí v Kamíru, známé ji za koloniálních
èasù jako pøíjemné klimatické láznì v horách.
Vìtina návtìvníkù bydlí na hausbótech. Na turisty èekají veslaøi s loïkami ikara pøipomínající
benátské gondoly. Na jezeøe je mnoho plovoucích
záhonù z rákosu, které umoòují ... (viz. tajenka).

Tajenka výherní køíovky z èísla 11 znìla: ... nejsvùdnìjí nohy na léto. Výherci poukázek: Bøendová Jitka - MK, tìrbová Alena - Ivanèice, Doèkalová Petra - MK, Jusková Jana - MK, Stixová Marie - Hostìradice.
POZOR: Pøítì opìt výherní køíovka o hodnotné ceny. Do losování budou zaøazeny pouze korespondenèní lístky zaslané na adresu redakce s telefonním èíslem soutìícího pro pøípadné oznámení výhry.

Informaèní servis

kolní slavnost se vydaøila

XX/Moravský Krumlov/ Ve støedeèní podveèer 18. èervna se
seli spoleènì rodièe, hosté, áci a uèitelé v pøíjemném prostøedí
atria na kolní slavnosti Z Ivanèická. Celý poøad moderovala
Jitka Cafourková z 9. A. Nejprve diváky potìili druháci s kouzelným pøedstavením Drak, které s nimi nastudovaly paní uèitelky
Berková a Tøetinová. Po vystoupení mladých zpìvákù se na pódiu
objevili i taneènice. Ve vlastní choreografii se pøedstavily ètyøi
Divoké koèky z 5. A, které inspirovala rytmická skladba skupiny
Holki. Country tanec si pøipravila 4. B s p. uè. Khorovou, na
diskotéku nás vechny pozvali záci 6. A i B s p. uè. Kotkovou.
Nae úspìné gymnastky vystoupily se støíbrným tancem z pøehlídky pódiových skladeb v Brnì a skupina Avanti v choreografii
Zdeòky Slámové pak nadchla tancem na pøehlídce ocenìným
zlatem. Obì skladby s dìvèaty pøipravovala p. uè. Hanzelová.
Bìhem slavnosti probìhlo také vyhodnocení literární a výtvarné
soutìe STOP DROGÁM, které organizuje sdruení Liga rodièù
proti drogám. Soutìe se zúèastnilo na 90 ákù a vítìzové byli
odmìnìni krásnou knihou Ve o Zemi. V závìru slavnosti zazpíval pìvecký sbor I. stupnì pod vedením p. vych. Pospíilové svoje
nejmilejí písnièky a vichni úèinkující i se svými uèiteli udìlali
pøíjemnou teèku za celou slavností písnièkou Kolik je na svìtì.
Jitka Cafourková se se vemi hosty, mezi kterými byli i zástupkynì
MìU p. místostarostka Valachová a p. ing. Brucková, rozlouèila
a pozvala vechny na zábavná tvoøivá stanovitì batikování, malování, modelování, sportovní soutìe. Nechybìl ani stánek s obèerstvením, u ohnitì si mohli zájemci zakoupit dobrou makrelu nebo
si opéci buøtíky. A to ve v prostoru útulného kolního atria
a za tónù veselé hudby. koda, e velmi pøíjemnou atmosféru nám
pøekazila bouøka. Poèasí se prostì nedá naplánovat. Kdo na
slavnosti nebyl, mùe jen litovat!
(ze kolního èasopisu Junior Z Ivanèická, redakènì zkráceno a upraveno)

Vylápli jsme si na Øíp

XXPozorný ètenáø Zrcadla si jistì vzpomene, e v bøeznovém
èísle se objevila nabídka výletu na památnou horu Øíp. Akce se
uskuteènila v sobotu dne 7. èervna. Nebývalý zájem turistù
i neturistù z Ivanèicka a Moravskokrumlovska zpùsobil, e byly
vypraveny dva autobusy. Jedním autobusem se pøipojili turisté
z Blanska a jedním z Brna. V krátkém programu na památném
místì pøed rotundou sv. Jíøího /patron orby/ bylo pøipomenuto
115. výroèí zaloení Klubu èeských turistù a mytologická stránka
kolem této bájné hory. Dobøe vyznìla píseò Èechy krásné
v podání vìtiny pøítomných (asi 160 úèastníkù). Vysvìtleno bylo
slovo strdí z vìty: Toto jest ta zemì oplývající mlékem
a strdím. Rozumí se medem, ale jen v uvedené souvislosti.
XXVzhledem k pìknému, sluneènému poèasí bylo mono
uskuteènit ze tøí vyhlídek (Praská, Mìlnická, Roudnická) výhledy
do kraje kolem Øípu. Nejlepí rozhledy byly z vyhlídky
Roudnické, odkud bylo jako na dlani vidìt mìsto Roudnici nad
Labem, Litomìøice, ale i krásné panorama Èeského støedohoøí
s nejvyí horou Mileovkou /837 m/. Celá oblast kolem Øípu byla
postiena obrovskými záplavami v loòském roce. Vìtina úèastníkù zájezdu si prohlédla i místo, odkud byl v roce 1868 vylomen
základní kámen pro stavbu Národního divadla v Praze. Zaujala
i prohlídka rotundy sv. Jiøího (s výkladem). Zde jsme se dovìdìli
pøesnou nadmoøskou výku Øípu /460,7 m/. Dosud se údaje o nadmoøské výce Øípu rozcházejí. Následovala zastávka v Roudnici
nad Labem, obdiv sklízely Èertovy hlavy v elízech (9 m vysoké
hlavy v pískovci), Klácelka - skupina reliéfù vytesaných do pískovcového bloku nad levým bøehem Libìchovky. Autorem vech soch
byl klasicistní sochaø Václav Levý (ve 40. letech 19. st.). Zakonèení
pìkného dne probìhlo na vyhlídce v Mìlníku, kde bylo mono
pozorovat nejen soutok Labe a Vltavy, ale celé okolní panoráma
s nezapomenutelným Øípem. Spokojenost úèastníkù byla nejlepí
odmìnou hlavnímu organizátorovi, který tímto dìkuje vem pomocníkùm. Výstupem na Øíp se splnil sen mnoha úèastníkù malých,
a bylo jich dosti, co je pøíjemné zjitìní, i velkých.
/J. Flíèek/

Kemp a koupalitì Vémyslice

PROGRAM NA ÈERVENEC 2003
 5.7.
 12.7.
 19.7.
 26.7.

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

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

Olbramovická házená tøetí v ÈR

Ve dnech 20.-22. 6. probìhlo v Pøíchovicích u Plznì Mistrovství
ÈR v národní házené mladích ákyò. Mezi vítìzi èeských
a moravských krajských soutìí zastupoval Jihomoravský kraj
vítìz naeho kraje - drustvo Olbramovic. Dìvèata projevila opìt
bojovného ducha, dostateènou fyzickou zdatnost, ale také
sportovní vyspìlost, kdy obsadila 3. místo a získala bronzové
medaile. Drustvo dokázalo, e i na vesnici se doslova na kolenì
dá pìstovat sport na pièkové úrovni a vyrovnat se tak øadì míst
s podstatnì vìtí aglomerací obyvatel. Svým umístìním dosáhla
dìvèata z Olbramovic jednoho z nejvìtích úspìchù posledních
let. Na úspìchu se podílely: B. Ferusová, B. Kavalcová, K. Doubková, K. Honková, K. Sigmundová, M. Svojsíková, M. Mièková,
Z. Buriánková, K. Pospíilová, J. Mièková, A. Hlavinková, M.
tìpánková, P. Doubková. Z výsledkù: Olbramovice - Pøíchovice
5:13, Olbramovice - Sou 7:9, Olbramovice - Studénka 10:4,
Olbramovice - Rokytnice 8:5, Olbramovice - Hlinsko 12:6.
Mgr. Boøivoj Ziegler - øeditel koly

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní programy
èervenec 03´

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 24.7. - Expozice Alfonse Muchy - slavnostní vernisá. Pro veøejnost
od 25.7. Palackého nám. 9. Tel.: 546 451 870, 546 434 572.
 25., 26., 27.7. - Ivanèická pou - Palackého námìstí. Pouové trhy
a atrakce, kulturní program: pátek - 15.00 - Miks Ma - skupina GJB
Ivanèice, 17.00 - Gwalarn - keltská skupina, 19.00 - Sanklabano country kapela. Sobota - 14.00 - Kamarádi na hradì - poøad pro dìti,
15.00 - Mighty shake - taneèní vystoupení (taneèní kola M. Holého),
16.00 - F. M. Band - folk-rocková kapela, 18.00 -Kompromis - country kapela. Nedìle - 14.00 - Dubòanka - dechová hudba.
Pøipravujeme:  23.8. v 7.30 hod. - Flora Olomouc - letní etapa botanická zahrada, palmový a tropický skleník, zahradnické trhy,
zábavný program. Celodenní poznávací zájezd, odjezd od Besedního
domu. Doprava: 160 Kè.  25.10. v 9.00 - Rebelové - zájezd na
muzikál do Prahy do divadla Broadway. Cena: 835 a 735 Kè (vstupenka a doprava).

Klub èeských turistù Ivanèice

 19.7. - 8. roèník dálkového pochodu pìí nebo cyklo Do Ivanèic
odkudkoli aneb Scuk na Rénì. Trasu si volí kadý sám. Doporuèujeme mapu Okolí Brna - Ivanèicko. Cíl je v Ivanèicích v parku
pod Rénou (od nádraí ÈD Ivanèice-mìsto po èervené turistické
znaèce, za mostem pøes øeku Jihlavu). Razítko a pamìtní list budou
k dispozici od 11.00 do 17.00 hodin. Srdeènì zvou poøadatelé.
 19.7. - vycházka údolím øeky Rokytné - vlakem v 7.50 do Moravských Bránic, zde pøestup do Moravského Krumlova - pøipojit se
k brnìnským turistùm, které vede p. Oldøich Polák. Trasa: kaple sv.
Floriána - námìstí v Mor. Krumlovì - údolí Rokytné - obec Rokytná
- Tábor - Budkovice - Ivanèice.
 27.7. - vycházka kolem divoké Rokytné - odjezd z Ivanèic autobusem v 8.30 do Tavíkovic, odtud podél øeky Rokytné do Mor.
Krumlova a vlakem do Ivanèic. V pøípadì pìkného poèasí plavky
s sebou. Informace na nástìnce KÈT. Vede P. Bednáøová, J.Vala.
Pozvánka: Na sobotu 11. øíjna 2003 pøipravují turisté z Hodonína
tradièní turistickou akci Pochod slováckými vinohrady. Lze si vybrat
z pìích tras na 9, 17 nebo 25 km. Zatím je pøihláeno 22 zájemcù.
Pokud by byl vìtí zájem, vzali bychom samostatný autobus. Stojí za to
navtívit tento kraj, nebo slovácké búdy jsou pøipravena nabídnout
mnohé pøíjemnosti ivota (na trasách i v cíli). Pøihlásit se na tuto akci
je moné do 30. 6. Na telefonu 546 452 788 (nejlépe kolem 20. hod.).

VÍTÁNÍ LÉTA

S HUDEBNÍM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM
na Vrabèím hájku v Moravském Krumlovì
sobota 5. èervence od 19.00 hodin
1830 - jízda motocyklù Harley Davidson
1900 - prohlídka motocyklù na Vrabèím hájku
2000 - zábava s rockovou kapelou ARCUS
tombola a obèerstvení
Vstupné 60 Kè. Akce se koná za kadého poèasí.
Srdeènì Vás zve MS ODS Moravský Krumlov

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 èervenec - Výstava fotografií Frantika Zvìøiny - fotoklub
Spektrum Moravské Budìjovice. Mìstský úøad, nám. Kláterní 125
 9.7. v 18.00 hod. - Vernisá výstavy obrazù a kreseb Petra tìpána
a Pavla légla. Galerie Kníecí dùm. Výstava potrvá od 20. srpna.
Otevøeno: po-pá 8.30-12.30 a 13.00-15.30 hodin.
Pøipravujeme: 27.8. - Tøi muketýøi. Zájezd do Èeského Krumlova
do divadla s otáèivým hleditìm na romantickou komedii Alexandra
Dumase. Cena: vstupenka 360 Kè, doprava 250 Kè.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 4.7. ve 20.00 hod. - Letní noc na koupaliti. Hraje skupina Team Rock.
 12.7. v 9.00 hod. - Turnaj v nohejbalu - IV. roèník (soutìit o vìcné
ceny budou trojèlenná drustva). V areálu FC Miroslav. Poøádají - TJ,
mìsto Miroslav a MKIC.
 18.7. ve 20.00 hod. - Meruòkobraní - IV. roèník - kot meruòkovice, soutì o meruòkového krále a meruòku roku. V kulturním
programu vystoupí Moravìnka, baviè p. Pantùèek, øeditel ZU
Pøemysl Forst. Pøedprodej vstupenek u p. Klejduse v MKIC. Poøádají
- Miroslavtí zahrádkáøi, SDH, mìsto Miroslav a MKIC Miroslav.
 19.7. v 9.00 hod. - Jarmark u Floriána - XIV. roèník - soutìe
v poárním sportu, historický erm, prùvod, výstavy, koncerty a jiné
atrakce. Veèer letní noci v Letním kinì a na koupaliti. Poøádají MKIC a mìsto Miroslav, SDH, FC a OPS Marek.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 18.-20.7. - 296. Karmelská pou.  18.7. ve 20.00 hod. - taneèní zábava
na zahrádce Dìl. domu se skupinou Fantazie.  19.7. odpoledne
- koncert v zámecké kapli, ve 20.00 hod. - taneèní zábava na zahrádce
Dìl. domu se skupinou Dynamik, ve 20.00 hod. - tradièní karneval sportovcù na stadionu se skupinou Relax.  20.7. - areál zámeckého parku otevøena hornická a hasièská expozice; posezení v zámecké vinárnì s výstavou obrazù paní Mazánkové; 9.30 - 12.00 hod. - v zámeckém parku
dechová kapela Polanka; 13.00 - 18.00 hod. - country kapela DETO.

TRADIÈNÍ RYBÁØSKÝ
KARNEVAL

na Vrabèím hájku v Moravském Krumlovì
sobota 12. èervence od 20.00 hodin
dechová hudba POLANKA
(pod vedením p. vába)

rocková kapela FAN DANIEL
Obèerstvení a rybí speciality na tradièní úrovni.
Vstupné 50 Kè. Koná se za kadého poèasí.
SRDEÈNÌ VÁS ZVE MORAVSKÝ RYBÁØSKÝ SVAZ,
MO MORAVSKÝ KRUMLOV

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV

 515 322 618

 èervenec
NEHRAJE SE
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 2.7. ve 20.00

28 DNÍ POTÉ
Sci-fi VB, USA; titulky

 ne 6.7. ve 20.00

JOHNY ENGLISH
Komedie VB; titulky

 stø 9.7. ve 20.00

SLZY SLUNCE
Akèní film USA; titulky

 ne 13.7 ve 20.00

DÙM DUCHÙ
Komedie USA; titulky

 stø 16.7. ve 20.00

LÁSKA S VÝSTRAHOU
Romant. komedie USA; titulky

 ne 20.7. ve 20.00

NEZVRATNÝ OSUD
Film USA; titulky

 stø 23.7. ve 20.00

NUDA V BRNÌ
Komedie ÈR

 ne 27.7. ve 20.00

NEVÌRNÉ HRY
Film USA; titulky

 stø 30.7. ve 20.00

JÁDRO
Film USA; titulky
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 ne 6.7. v 19.00

JOHNNY ENGLISH
Komedie VB; titulky

 ne 13.7. v 19.00

MATRIX RELOADE
Sci-fi USA; titulky

 ne 20.7. v 19.00

SLZY SLUNCE
Film USA; titulky

 ne 27.7. v 19.00

KNIHA DUNGLÍ 2
Dobrodruný film USA; èesky

________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

 515 333 538

 pá 4.7. ve 21.00

ÁBA K ZULÍBÁNÍ
Komedie USA; titulky

 so 5.7. ve 21.00

KNIHA DUNGLÍ 2
Dobrodruný film USA; èesky

 ne 6.7. ve 21.00

DAREDEVIL
Thriller USA; titulky

 pá 11.7. ve 21.00

PUPENDO
Komedie ÈR s B. Polívkou

 so 12.7. ve 21.00

RYTÍØI ZE ANGHAJE
Akèní film USA; titulky

 ne 13.7. ve 21.00

KLUCI TO TAKY CHTÌJ
Komedie Nìmecko; titulky

 pá 18.7. ve 21.00

OKO
Drama VB, Hong-Kong; titulky

 pá 25.7. ve 21.00

SLZY SLUNCE
Film USA; titulky

 so 26.7. ve 21.00

PIANISTA
Váleèný koprodukèní film

 ne 27.7. ve 21.00

HLADINA ADRENALINU
Akèní film USA; titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Návrat do okresního pøeboru

Fotbal v Olbramovicích se po skonèení letoního soutìního roèníku opìt vrací do okresního pøeboru Znojemska, kam léta patøil.
Po kruném období (v létech 1992-97 jetì bojoval v I.B tøídì),
pøila krize a následný pád a do III. tøídy. Výbor Sokolu
Olbramovice hledal øeení, jak dostat fotbal v této obci výe,
mìnili se trenéøi, hráèi a nakonec se zèásti zmìnil i samotný výbor.
V polovinì loòské sezóny se trenérského ezla ujal Ing. Martinák
s cílem dohrát dùstojnì soutì, zapracovat do mustva mladé
nadìjné hráèe, o které tady není nouze a v roèníku 2002/03 se
poprat o postup do okresního pøeboru. Spoleènì s celým realizaèním týmem (Selner, Amro, Ing.Pokorný) se úkol podaøilo splnit.
Hra mustva se opírala o kostru, kterou tvoøili brankáøi Rob
s Ungrem, kapitán Tesaø, mladí Konopka R, Orgoník, Novotný
Vl., bojovníci Kellner s Èechem, v závìru se støelecky prosadil
Loskot. Závìrem bychom chtìli podìkovat vem sponzorùm,
zejména Obecnímu úøadu v Olbramovicích, Bramacu, WAKu,
za celoroèní ekonomickou podporu.
Ing. Jaroslav Martinák

Kristýna Páleová v Ljublani zlatá

Nae juniorské reprezentantky Kristýna Páleová, Eva Verbová,
Martina Strnadová a Leona Sedláøová startující pod hlavièkou
Sokola Zlín, zvítìzily 31. kvìtna 2003 na mezinárodním závodì
v Ljubljani. Tohoto prestiního závodu se zúèastnilo 12 týmù ze
esti zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Maïarsko, Rakousko, výcarsko, a ÈR). Kristýna Páleová ukázala svoje kvality
a pøipravenost na vech ètyøech náøadích a pøesvìdèivì zvítìzila
v jednotlivcích ze 48 zúèastnìných závodnic.
Výsledky drustev: 1. TJ Sokol Zlín, CZE - 105,200 b; 2. HTC
Bekescaba, HUN - 103,350 b; 3. D GIB ika 1, SLO - 99,400 b.
Výsledky jednotlivkyò: 1. Kristýna Páleová, TJ Sokol Zlín, CZE
- 36,800 b; 2. Szandra Kekegyi, HTC Bekescaba, HUN - 34,450 b;
3. Eva Verbová, TJ Sokol Zlín, CZE - 34,200 b.
/TT/

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Michal Bursa v Brnì bodoval
XXMistrovství svìta vytrvalostních motocyklù Endurance
pokraèovalo 13.-15. èervna tøetím závodem na Masarykovì
okruhu v Brnì. estihodinový
závod byl rozdìlen na dvì tøíhodinová klání. Celého seriálu
se úèastnil i èeský reprezentant
Michal Bursa, který startuje
v nìmeckém týmu KMF-HERBER Endurance se strojem
Suzuki.
XXTréninkové jízdy nejlépe
zvládli jezdci èínského týmu
Zongshen 1 Warwick Nowland
a Stéphane Mertens. Na druhém
místì skonèil tým Zongshen 2
/Igor Jerman, Bruno Bonhuil,
Piergiorgio Bontempi/. Jezdci
èínského týmu startují na strojích Suzuki. Michal Bursa vybojoval desáté místo na startu.
Dvì minuty a deset vteøin na
jedno kolo jsem povaoval za
magickou hranici a jsem velice
spokojen, e jsem ji pokoøil,
navíc s rezervou pìti desetin.
Loni by stejný výsledek staèil
asi na ètvrté místo., øekl nám
po skonèení kvalifikace Michal
Bursa. Podle nepsaného pravidla
mìl závod rozjídìt Bursa, ale
ten se této výsady vzdal, nebo
jej stále trápí nedoléèené levé
koleno. Nemùu bìhat a protoe je tøeba k motorce na startu
dosprintovat, radìji jsem pozici
rozjídìèe pøenechal., dodal
Michal.
XXÚvod sobotního závodu
nejlépe zvládli jezdci èínského

Foto: Kvìtoslav Adam

týmu Zongshen 1 a 2 pøed francouzským týmem GMT 94
jedoucím na stroji Yamaha. Po
prvním støídání jezdcù se èeský
jezdec vydal ze ètrnáctého místa
ke stíhací jízdì, kdy zajídìl
jedno rychlejí kolo za druhým,
výraznì stahoval náskok soupeøù a zanedlouho byl devátý.
Vzápìtí ovem ve Schwantzovì
zatáèce spadl. Podjelo mi pøední kolo. Kdy jsem el na brzdy
s plnou nádrí, pøední vidlice to

Ital Marchetti v objetí hostesek

neustály, stlaèily se na doraz
a propérování obstarala pneumatika. Kolo pak nadskoèilo
a pøi ztrátì kontaktu s dráhou se
dostalo do smyku.", vysvìtlil
jezdec, kdy motocykl zavezl
do boxù k opravì, pøi které tým
ztratil na své soupeøe pìt okruhù.
XXV nedìli se týmy postavily
na start podle sobotního projetí
cílem. Nejlépe na tom byli
"Èíòané" v poøadí Zongshen 1
a 2 pøed Suzuki GB Phase One.

Ètvrtí stáli GMT 94, pøed jedinou Ducati na startu, z týmu
D.R.E. Itala Marchettiho.
Suzuki Herbera a Bursy startovala z dvacátého tøetího místa.
Po dvou hodinách nedìlního
závodu pøedával Bursa motocykl na estnácté pozici.
Máme ztrátu jednoho okruhu
na bodovanou pozici, tìko
øíct, jestli hodina bude staèit na
dojetí soupeøe pøed námi.",
konstatoval Michal po pøedání
motocyklu. Necelou pùlhodinu
pøed koncem závodu havaroval
ze tøetí pozice Ital Bontempi
z týmu Zongshen 2. Letoní druhé vítìzství vybojoval Nowland
s Mertensem /Zongshen 1/ pøed
GMT 94 /Scarnato, Costes,
Guyot/. Tøetí skonèila Suzuki
týmu GB Phase One /Pridmore,
Lindstrom, Four/. Ducati týmu
D.R.E. /Marchetti, Garcia,
Coutelle/ dojela na ètvrtém
místì. Bursa s Herberem
skonèili na patnáctém místì
a vybojovali tak jeden bod. Po
nevyvedené první èásti závodu
jsme dosáhli nemoné a obsadili bodovanou pozici. Oèekával jsem vak na domácí trati
lepí výsledek. Zajídìl jsem
èasy, které nás øadily s pøehledem do první desítky a Herber
nebyl výraznì pomalejí. Vìøil
jsem, e bychom mohli být do
sedmého místa. Bohuel nakonec z toho bylo jenom poslední bodované místo.", dodal
Michal Bursa. /Ctibor Adam/

Krumlovská olympionièka vybojovala støíbro
XXVe dnech 14. - 19. èervna se
seli nejlepí sportovci z øad
mládee v Litomyli na První
dìtské olympiádì s Orbitem
pro dìti 2003. Celkem si zde
dalo dostaveníèko okolo 3 300
sportovcù vech krajù ÈR, kteøí
soutìili v basketbalu, volejbalu, kopané, atletických disciplínách, stolním tenise a plavání.
XXPoøadatelé celé klání pojali
jako klasickou olympiádu, kde
nechybìlo slavnostní zahájení defilé vech drustev s vlajkami pod vedením nìkterého
známého èeského sportovce,
olympijský slib, oheò, èi vztyèení olympijské vlajky.

XXDrustvo Jihomoravského
kraje, èítající 212 sportovcù,
reprezentovala také krumlovská basketbalistka Lucka
Burdová, je nemalou mìrou
pøispìla k fantastickému
úspìchu naich koíkáøek druhému místu, v konkurenci
celorepublikové pièky.
XXVe skupinì si Jihomoravanky nejdøíve poradily s Karlovarským a Moravskoslezským
krajem a po dalím vítìzství
nad Ústeckým krajem postoupily do semifinále. Tam je
èekal kraj Olomoucký, dle
Lucky soupeø velmi sebevìdomý s nìkolika reprezentant-

kami, a témìø nikdo nepochyboval o jeho vítìzství. Taktika
JM drustva byla jasná - hlídat
si nejlepí protihráèky, aby
nebodovaly víc, ne je jejich
standard. To se povedlo a navíc
právì Lucka svými sedmi body
pomohla drustvu k postupu
do finále. Dlouholetý trenér
krumlovských hráèek pan Mgr.
Tøetina její podíl na vítìzství
vyjádøil slovy: Lucka na
olympiádì nehrála ádné druhé
housle, ale byla velmi uiteènou hráèkou a také její
obrovské charisma se nedalo
pøehlédnout 
XXI kdy ve finále byla

úspìnìjí dìvèata z Královéhradeckého kraje, støíbrná
medaile naich basketbalistek
je obrovským a zcela jistì
zasloueným úspìchem.
XXV koneèném úètování vech
disciplín se sportovci Jihomoravského kraje dokonce umístili na prvním místì s velkým
bodovým náskokem pøed svými
soupeøi a domù si odváeli
krásný pohár.
XXTaké závìr olympiády mìl
krásnou atmosféru, medaile
pøedávaly takové sportovní legendy i souèasné pièky jako
Dana Zátopková, Martin Doktor,
Tomá Dvoøák a jiní.
/uè/

Mìstská policie Moravský Krumlov informuje
Soupis událostí za èerven 2003:
XXTento mìsíc se nesl ve znamení dopravních nehod. MP
asistovala u tøí dopravních nehod a dalí tøi byly oznámeny
na sluebnu MP svìdky, èi pøímo
úèastníky. Snad se na tomto
stavu podepsala minulá vedra
a zvýená sluneèní aktivita.
XXPrvní den v mìsíci MP M.
Krumlov spolupoøádala oslavu
Dìtského dne spolu s Domem
dìtí a mládee. Poèasí se nám
podaøilo, pevnì doufáme, e
v oèích veøejnosti se podaøil
i Dìtský den. Nemalou mìrou
k atraktivnosti pøispìla i MP
Brno, Policie ÈR ve Znojmì
a Mor. Krumlovì. Doufáme, e
pøítí (ji 3 roèník) bude jetì
atraktivnìjí. Ji teï chystáme
pøekvapení.
XXZaèátkem mìsíce byla zjitìna malá ekologická havárie

u Rakic na øece Rokytné.
Ve vodì se nacházela blíe neurèená chemikálie. Byly odebrány vzorky a odeslány na
rozbor do Tøebíèe. Teprve po té
bude mono zjistit rozsah kod.
Ve má ve své kompetenci
povìøený Odbor ivotního
prostøedí pøi MìÚ M. Krumlov.
XXOpìt s letními mìsíci se
mnoí stínosti na ruení
noèního klidu. Ve vìtinì pøípadù jsou tyto oprávnìné, ale
jsou i výjimky, kdy stìovatel
není ochoten strpìt povolenou
veøejnou akci. Není v naem
mìstì a zase tolik veøejných
akcí, aby se to nedalo nìkolikrát do roka pøetrpìt.
XXObèansko právní spory se
vedou i prostøednictvím kolíkù
o deset centimetrù pozemku.
Jak tomu bylo u sporu v Rakicích. Celá vìc bude mít dohru

u správního øízení.
XXV tomto mìsíci byla dvakrát
odchycena jedna a tá fena
teriéra. Páníèek byl zjitìn a
náleitì pouèen. V budoucnu si
zcela jistì dá vìtí pozor, aby si
svého pejska ohlídal.
XXV lokalitì v Likách byl
nalezen starý a unavený vlèák,
odmítal se svézt sluebním vozidlem a tak spolu se stráníkem lapali pìky na sluebnu
MP. Cestu vlèák hrdinì nesl a
po pùl druhé hodinì se koneènì
doèkal vody a odpoèinku na
MP. Majitel si psa vyzvedl takøka ihned - u ho hledal.
XXOpìt známá firma. Lidé jsou
rùzní. Napøed se alkoholem
posilním, potom sebekontrolu
ztrácím a kdy na mì policajty
zavolají, tak se jim stavím. Po
nìkolikeré výzvì byla pøiloena
pouta a a po té se pán uklidnil.

Naprosto zbyteèná záleitost, ale i taková je mnohdy
skuteènost.
XXAni naemu regionu se nevyhýbají praktiky cizojazyèných
vymahaèù dluných finanèních
èástek. Pùjèit si peníze je vìc
pomìrnì snadná, ale splácet
hromadící se dluhy je daleko
tìí. O této skuteènosti se
pøesvìdèují podnikavci dnes a
dennì. Ve se bohuel øeí, a
kdy pøijde vymahaè hrubího
zrna s výhrukami pro èleny
rodiny.
XXStráníci MP provádìjí i
doprovody osob, je-li dùvodná
obava o zdraví a majetek, jako
tomu bylo ke konci tohoto
mìsíce v mìstské èásti Polánka. Prvopoèátek sporu byl
opìt v rodinných problémech,
kde ve pøerostlo a v silnou
agresivitu.
/pol/

PØÍTÌ MÌSÍÈNÍ SRPNOVÉ VYDÁNÍ

ZRCADLO
ZRCADLO

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
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KOMERÈNÍ

ØÁDKOVÝ INZERÁT

ZA DVÌ STOVKY

Komerèní inzerce

 Provádíme vekeré zednické
práce. Tel.: 723 900 748.
 Vinárna na námìstí v MK
znovu otevøela diskotéku.
Srdeènì Vás zveme kadý
pátek a sobotu od 19.30 hodin.
 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.
 Dùchodové spoøení, výhodné
zhodnocení financí, ivotní
pojitìní, stavební spoøení,
pùjèky bez ruèitele 20.000 a
100.000 Kè. Tel.: 721 452 924,
777 647 813.
 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.

POZOR !

SMS SE SOUKROMOU
INZERCÍ JEN NA TEL.:

777 769 815

Koupím

 garsonku nebo 1+1 v MK,
platím hotovì. Tel.: 515 323 912.
 chatu i k rekonstrukci na
Jihlavce. Tel.: 736 428 458.
 pletací stroj, nejlépe dvoulùkový v dobrém stavu za rozumnou cenu. Tel.: 777 338 257.
 tìnì dobrmana (fenku) èerné
barvy, stáøí 2 - 6 mìs, do 2.500
Kè, ihned. Tel.: 602 978 657.

Prodám

 starí RD 3+1 v Dol. Kounicích, voda, plyn, el. 220 +380 V,
koupelna, suché WC, hosp. budovy, vinný sklep, zahrada 200 m2,
vinohrad 1,2 ha, meruò. sad a les.
Cena celkem 950 tis.Kè. Mono i
jednotlivì. Tel.: 604 988 667.
 DB 2+1 na sídliti v MK.
Tel.: 515 323 680 po 21 hod.
 zdìnou gará v Oslavanech, za
60 tis. Kè. Tel.: 728 883 637.
  Oct. 1,9 TDI GLX (66 kw),
koup. 2/2000 v ÈR, naj. 86 t.
km, el. okna, elektrony + zimní
sada, alarm, mnoho doplòkù.
Záruka 1/2 roku. Cena 289 tis.
Kè. TR. Tel.: 777 110 111.
 Audi 80 1,6, r.v. 79, tané zaø.,
bez dokladù, plnì pojízdná.
4.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
 Wartburg 1000 - 353, STK
4/04. Cena dohodou. Tel.: 721
827 609 SMS.
 Ladu 2101 bez TP na ND +
dalí ND, cena dohodou, v MK.
Tel.: 606 479 820 po 19 hod.
  Favorit 136, r.v. 91, tané
zaø., stø. okno, STK 10/04, nové
blatníky, prahy, lemy, motor
100% stav, cena 30. tis. Kè.
Dohoda. Tel.: 515 336 283.
 dvourychlostní Babetu ve
výborném stavu. Tel.: 777 629
853, 546 423 126.
 2 motorky Jawa 150 na ND a
 100 L r.v. 76 na ND. Cena
dohodou. Tel.: 515 338 013.
 3 ks plech. kol na  Octavia,
patnáctky 700 Kè/ks. Ve za
1.800 Kè. Tel.: 777 110 111.
 Litá kola na  Felicia R13 + 4x
bezpeè. rouby, cena 4.000 Kè.
Tel.: 602 586 598.
 vybavení k autu, ve za 550 Kè.
Nové lano, lékárnièka, trojúhelník, uzamykatelná páka, mìøiè
hustoty kol. Tel.: 605 776 380.
 traktor domácí výroby, benzín.
motor z Oktávie, v dobrém stavu.
Cena dohodou, pøi rychlém jednání moná sleva. Tel.: 776 556 096.
 Liaz na ND, nová kabina, kardan a jiné zánovní vìci. Tel.:
602 706 577.

 vleèku za frézu, cena dohodou. Tel.: 607 164 181.
 dvoje vnitø. proskl. dveøe,  810
cm,v 190 cm. Tel.: 606 916 421.
 teplovodní kotel H 412, rok
pouívaný. PC 12.900 Kè, nyní
5.000 Kè. Tel.: 603 579 405.
 praèku se dímaèkou Romo,
el. vaøiè dvoukolový, Petry
kamínka, kolo dámské tøetin.,
polystyren na zateplení 5 cm a 30
m2. Tel.: 605 776 380.
 vaøièovou PB desku Mora
vèetnì PB lahve, vhodná na
chatu. Cena do 1.000 Kè
dohodou. Tel.: 546 452 148.
 zrenovovaný køiálový lustr
z r. 1950, chromované díly, estiramenný. Tel.: 515 333 481.
 ruèní brusku 220 w, rozkládací
stùl mahagon, idle 6 ks
èalounìné. Tel.: 605 776 380.
 mix pult, 18 vstupù, 4p korekce, 3x efekt, 2x monitor, 4x subbas. 8.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
 akordeon Delicia, 7 rejstøíkù,
100% stav., cena 2.700 Kè. Tel.:
776 013 501.
 mobil Alcatel 302, nabíjeèka
síová, 2x baterie + 1 navíc, výmìnný kryt, odblokovaný, cena
1.500 Kè, sleva po dohodì
moná. Tel.: 737 275 400.
 koèárek po 1 dítìti, pøehaz. rukoje, nafuk, kola, tm. zelený s
medvídky, zn. Dema - komfort.
PC 8.400, nyní 4.200 Kè.
Tel.: 606 581 533.
 nevybledlý hluboký koèár s koatinou (plátìnka, koík, zkláp.
rukoje, peøinky), 1.500 Kè. Tel.:
605 771 175.
 sport. sklád. koèárek ABC.
Tm. modrý potah s bar. potiskem, pøehaz. a poloh. rukoje,
poloh. záda, 3bod. pás, støíka,
plátìnka a nánoník, odkl. koík,
zatáè. kola, brzda. PC 6.800 Kè,
nyní 2.500 Kè. Tel.: 608 882 206.
 koupací kyblík  Tummy tub,
vynikající pro mimina, cena 750
Kè. Tel.: 606 581 533.
 èistokrevná tìòata kolie bez
PP. B.Bata, Vémyslice 164.
 tìòata kolie, levnì. Tel.: 515
324 370 po 20. hod.
 eltie (malá kolie) - zlatá
tìòata s PP po pøedcích s
vysokými tituly. Jen do dobrých
rukou. Tel.: 602 49 19 99, e-mail:
shelti@seznam.cz.
 prase asi 120 kg, dohoda.
Tel.: 515 338 211.
 nové brambory, 8 Kè/1kg.
Tel.: 737 702 854.

Rùzné

 Hledáme podnájem nebo
pronájem pro 5ti èlennou rodinu
v okolí MK, za pøijat. cenu, nebo
i u starí paní, moná výpomoc
na zahrádce atd. Tel.: 721 970 482.
 Hledám brigádníka na nì,
øidiè. prùkaz. Tel.: 723 482 899.
 Hledám spolupracovníky na
HPP i VPP do kanceláøe. Monost práce i z domu, ne dealer.
Nezávazný pohovor po domluvì. Tel.: 728 509 063.
 Pøijmu pracovníka do zprostøedkovatelské kanceláøe, nabízím
zapracování a zakolení. Poaduji spolehlivost. Tel.: 603 290 975.
 Daruji do dobrých rukou hrubosrstého jezevèíka. Rok starý,
hodný, pøítulný, vhodný k dìtem.
Tel.: 515 334 486, 723 900 748.
 30letý hledá enu s vìtím
poprsím, pro váný vztah. Jsem
solventní. Tel.: 736 147 510, SMS.
 Jsi sám a chce to zmìnit? Je
Ti kolem 60ti let? Pak neváhej a
zavolej, tøeba zaeneme samotu
spolu. Tel.: 604 262 026.
 Který ikovný opraváø dokáe
vymìnit jehly u pletacího stroje
zn. MÓDA? Tel.: 515 338 257.
 Hledá brigádu? Amatérský
fotograf hledá dívku k fotografování. Finanènì vypomohu.
Tel.: 732 180 721.

Blahopøání

Dne 28. èervna oslaví významné jubileum - 100. narozeniny
paní Frantika Protivínská
z Kubic u Moravského Krumlova. Do dalích let ji hodnì
zdraví a osobní spokojenosti
pøejí vichni spoluobèané obce
Kubice.
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