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Slovo úvodem
První kritické ohlasy pøicházejí
XXToto èíslo ZRCADLA je opìt plné drog.
Doufám, e na delí èas tomuto tématu
budeme moci dát klid, protoe na to, e jsme
regionální noviny jsme o drogách napsali
opravdu mnoho. I kdy je to téma tak trochu
,,ohrané, je urèitì aktuální a reakce vás
ètenáøù byla velká a pøekvapivá. Opìt chci
podìkovat za neèekané mnoství kladných
reakcí, co nás pochopitelnì moc a moc tìí
a dodává nám sílu ,,jít dál s pocitem, e
nae práce má smysl. Chtìl bych ale koneènì
podìkovat také za ohlasy kritické (minule
nebyl ani jeden), protoe ty pro nás mají
velký význam pro dalí práci. Dìkujeme
také za námìty a pøíspìvky. Nebojte se
a pite, není se èeho bát a urèitì je o èem
psát. O tom, jaké bude ZRCADLO, rozhodujete do velké míry právì vy - ètenáøi. Stálí
dopisovatelé jsou také nedostatkové ,,zboí
(a nebo si jetì nedodali odvahu nám napsat).
XXJetì malá zmínka ke èlánku o zemìdìlské kole v Moravském Krumlovì:
Zemìdìlka se brání naøèení z drog. Vy, kteøí
máte pocit, e tento èlánek je malièko
o reklamì této kole se nepletete. Opravdu
mi lo o to, eliminovat negativní
a nesmyslnou reakci nìkterých rodièù
s následným staením pøihláek ke studiu.
Není k tomu jediný dùvod a já cítil potøebu
pøiblíit ètenáøùm, jaká je opravdová realita
na této kole. Sám teï hodnì pøemýlím,
jak volit nìkteré nadpisy èlánkù. Byl ten
nadpis opravdu adekvátní? Kde je ona
hranice v etice nadpisù? Je správné psát
køiklavé nadpisy? Pokud ne, jak jinak
zaujmout ètenáøe a donutit jej èíst? V dnení
uspìchané dobì lidé èas èíst nemají. Cítíteli to jako námìt, napite nám vá názor, rádi
zveøejníme polemiku na toto téma.
Pavel ainka

Roèník I.  èíslo 2

VELKÁ SOUTÌ
ZRCADLA
O 5.000 Kè
BLIÍ INFORMACE
NALEZNETE NA STRANÌ 2

Dramatické zimní období zaívá v posledních týdnech
zhruba dva tisíce oslavanských obyvatel.

O S L A VA N S K Á K R I Z E
V D O D ÁV K Á C H T E P L A
XXSpoleènost Befacoal s.r.o. dodávající
oslavanským domácnostem teplo jednostrannì zvýila se schválením Energetického
regulaèního úøadu smluvnì dohodnutou
cenu tepla z dosavadních 324,14 Kè
na 550,52 Kè za jeden gigajoule. Znamená
to tedy, e standartní rodinný domek zaplatí
roènì za teplo zhruba 55 tis. Kè a navíc
bez monosti jakéhokoliv mìøení odbìru èi
regulace, protoe roèní spotøeba tepla je
pro vìtinu oslavanských domácností
stanovena pauálnì výpoètem podle poètu
radiátorù, vytápìné plochy a poètu èlenù
domácnosti.
XXNavíc dodavatel tepla v souladu
s podepsanou smlouvou odmítá nìkterými
domácnostmi poadované okamité odpojení od neúmìrnì nákladného dálkového
vytápìní. I kdy pravdìpodobnì
v návaznosti na probíhající pøeetøování
celé záleitosti orgány státní správy dojde
k èásteèné zmìnì nové ceny, nelze, vzhledem k archaickému a tím i nákladnému
zpùsobu výroby tepla pøedpokládat, e
oèekávaná zmìna ceny bude významná.
Vzhledem k platebním potíím teplárenské
spoleènosti Befacoal s.r.o. vùèi svému
dodavateli plynu nelze ani vylouèit
okamité ukonèení dodávek tepla v Oslavanech v dùsledku pøeruení dodávek plynu
k výrobì tepla. Pro názornost: výroba jednoho
gigajoule tepla v domácí plynové kotelnì
ze zemního plynu nyní stojí vèetnì

Magická cena tepla !
Ilustraèní fotografie - archiv redakce

investièních nákladù 326 Kè (z toho plyn
vè. stálého platu 293 Kè a 33 Kè podíl
z investièních nákladù na poøízení domácí
plynové kotelny).
XXNejsem jediný, kdo se domnívá, e
za nynìjí krizi, kdy èást zoufalých
oslavanských obyvatel je nedobrovolným
rukojmím party zlatokopù z teplárenské
spoleènosti Befacoal s.r.o., je plnì
odpovìdný Mìstský úøad Oslavan, který by
situaci mìl vyøeit dotováním nekonku-

renceschopné ceny tepla z obecního
rozpoètu a to a do vybudování
plynofikace. Není toti problém prokázat a to i pro pøípad soudního vymáhání
vzniklých kod - e pøíèinou nynìjích
oslavanských potíí s cenou tepla je nekvalifikovanost a neèinnost vedení mìsta
vèetnì upøednostnìní osobních zájmù
nìkterých zastupitelù.
/dokonèení na str. 2/

ZEMÌDÌLKA SE BRÁNÍ NAØÈENÍ Z DROG
XXPo uveøejnìní èlánku , , D R O G Y
NA
ZEMÌDÌLSKÉ
KOLE
V K R U M L O V Ì  v minulém èísle
ZRCADLA dolo k mnoha reakcím
ètenáøù. Nìkteøí rodièe ákù ucházejících se o studium na této kole dokonce
stáhli pøihláky ke studiu. Pøináíme
proto blií pohled na celou kauzu.
XXKdy mì v pondìlí ráno po vydání
prvního èísla ZRCADLA volal jeden
z naich redaktorù, aby mne informoval
o rozhoøèené reakci pøedstavitelù této koly,
o stahování pøihláek ke studiu a o tom, e
jsme výe zmínìný èlánek zøejmì
,,pøehnali, nechápal jsem, o èem je øeè.
Rychle jsem si v duchu ,,pøehrál celý text
a stále mi unikalo, co patného jsme vlastnì
napsali. Kadopádnì dle informací
pøedstavitelù koly a reakcí vás, ètenáøù
ZRCADLA, jsme zpùsobili rozruch okolo
této koly a problému drog v regionu
veobecnì. Vzhledem k tomu, e jsem
na zmínìné kole nikdy nebyl a o jejím
,,vnitøním ivotì tudí mnoho nevím,
nechtìl jsem usínat s pocitem kùdce
v tomto regionu a tak jsem se za ing.
Staòkem, øeditelem zemìdìlské koly
a uèilitì rozjel osobnì, abych lépe pochopil
o co v celé kauze bìí a proè se cítí
pokozeni naím èlánkem.

XXV deset hodin vyráíme s kolegou
do koly na domluvenou schùzku s panem
øeditelem. Ji pøi vstupu do objektu nemohu
pøehlédnout, e je vude èisto a vnitøní
interiér na mne pùsobí velmi pøíjemným
dojmem.
XXPøi vstupu do øeditelny jsme
byli probodáváni zraky nejen pana øeditele,
ale i vech pøítomných uèitelù. Cítím
pomìrnì velkou odmìøenost vùèi nám
a jsem pøipraven na silná slova a nepøíjemný úvod naeho rozhovoru, kterého se
jetì kromì mého kolegy úèastní zástupce
øeditele koly. Místo toho se doèkáváme
zcela klidného pøivítání a z úvodního
rozhovoru necítím ádnou zá vùèi nám,
pouze jakési zklamání ze vzniklé situace,
nìco jako: ,,Proboha, co jste nám to
provedli .. Vysvìtluji panu øediteli, e
nechápu co patného a popøípadì nepravdivého jsme napsali a také o co nám
ve èlánku lo a e v ádném pøípadì nebylo
úmyslem pokodit kolu jako takovou
a dle mého názoru to, co jsme napsali, kole
ani ublíit nemohlo. Poté zaèíná s objasnìním situace pan øeditel a jeho zástupce.
V tom okamiku pomalu zaèínám chápat,
o co jde a co dokáí ,,ikovnì poskládaná
slova a ètenáøi, ètoucí pouze titulky
a nadpisy. Dovídám se, e nìkteøí rodièe

jsou okováni a pøesvìdèeni, e kola je
plná drog a e se po budovách koly pohybují ,,sfetovaní áci, e nìkteøí rodièe
dokonce stahují pøihláky dìtí ze koly.
Z celé atmosféry naeho povídání nabývám
pøesvìdèení, e lidé, se kterými sedím
u stolu, svoji práci nedìlají pro peníze, ale
dávají do ní své srdce a chápou ji jako své
poslání. Dochází mi, nebo tomu alespoò
chci vìøit, e se celé roky snaí, aby dìtem,
které na kole studují bylo dáno co nejvíce
a to nejlepí a neèekají za to ádnou chválu
a uznání, ale e jim jde pouze a jen o studenty. A pak pøijde jeden ikovnì napsaný
nadpis jednoho èlánku a tyto uèitele
zastavují lidé na ulici a hovoøí o ,,bordelu
na kole a podobnì. Uznávám, e bych také
nejásal nad èlánkem, který by sice nepøímo,
ale pøece jen nìjakým zpùsobem vyvolal
reakci, která by znevaovala práci lidí, kteøí
se snaí svìdomitì pracovat. Bohuel, kteøí
takto reagovali si ádný èlánek nepøeèetli,
ale pouze zahlédli jeho nadpis a hned se
uchýlili k soudùm, protoe je to pohodlné
a alespoò je o èem hovoøit. Uvìdomuji si, e
toto jsme zpùsobit nechtìli a proto pøijímám
pozvání k provedení celou kolou, abych se
mohl sám pøesvìdèit v jakém prostøedí
a atmosféøe áci studií a co ve kola dìlá
pro své studenty.

XXJi v podstatnì pøíjemnìjí a uvolnìnìjí
atmosféøe zaèínáme procházet kolou.
Musím konstatovat, e jsem toho ten den
zhlédl opravdu hodnì a e pan øeditel má co
ukázat. Nebudu vám popisovat celou
,,procházku dopodrobna, protoe by bylo
o èem psát v celém ZRCADLE. Take
v krátkosti mé subjektivní dojmy a zjitìní.
Vekeré prostory a objekty koly vèetnì
dílen v Polance a internátu pùsobí
na návtìvníka velmi pøíjemným dojmem.
Vude je poøádek a èisto. Po stránce
technického a odborného vybavení je kola
dle mých znalostí a technickém povìdomí
na dnení dobu a pomìry vybavena nadstandardnì. Nikde neuvidíte ádné staré
stroje, dílny na opravu aut mì doslova
okovaly vybavením, nejvíc asi vlastním
diagnostickým stanovitìm. Mnohé autoopravny by mohly závidìt. Chvála platí
i o kolní jídelnì a pokojích domu mládee.
V budovì internátu jsme dokonce nahlédli
do vlastní posilovny a pøi vstupu do dva
roky staré tìlocvièny jsem musel také
uznale pokývat hlavou. kola má dokonce
vlastní autokolu a za zmínku jistì stojí, e
áci mohou získat øidièský prùkaz zcela
zdarma, co je jistì pøi souèasné cenì kurzù
pro získání øidièského oprávnìní velký nadstandard.
/dokonèení na str. 2/
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Toté platí pro sváøeèské zkouky.
Obrovskou výhodou pro áky
strojírenských oborù je monost
vykonávat praxi v místních
firmách, co vìtina kol nedokáe
uèòùm zajistit. Pøi naí exkurzi se
pan øeditel ,,uvolnil a rozvyprávìl.
Z jeho nadeného vyprávìní
o tom, èím vím kola disponuje,
je patrné, e jde o èlovìka
zapáleného pro vìc a na správném
místì, protoe jinak by kola

s nìkterými uèiteli, ale vyjádøit se
k jejich kvalitì a pøístupu k ákùm
pochopitelnì nemohu. O tom, e
je ákùm vìnována pozornost
snad èásteènì svìdèí i mnoství
akcí, kterých se kola zúèastòuje,
kdy v nìkterých áci dosáhli
dokonce pøedních umístìní,
napøíklad na mezinárodní soutìi
uèòù stavebních oborù konané
u pøíleitosti loòské výstavy For
Arch v Praze a v soutìi ,,Junior
podkova, jakoto doprovodného

Uèebna výpoèetní techniky

nemohla
být
zdaleka
na takové technické úrovni a tak
výbornì vybavena. Je vidìt, e
i kdy to kolství v dnení dobì
vùbec nemá lehké, tak je-li opravdový zájem o vìc, jde mnohé
i v této dobì. Zkrátka pøi známkování materiálního zázemí koly
bych mìl asi dát jednièku se tøemi
hvìzdièkami.
XXPøi ,,putování prostorami koly
jsem mìl monost sledovat komunikaci a atmosféru mezi øeditelem
a uèiteli. A jak obèas ing. Stanìk
prohodil ,,my se tady máme vichni rádi
, nic nenasvìdèovalo
opaku. Mìl jsem monost hovoøit

programu klusáckých dostihù
na pardubickém závoditi.
XXInternátem nás provázel
vychovatel, shodou okolností
právì ten, který odhalil kuøáky
marihuany. Na základì této informace jsme v prvním èísle zaèali
psát o problémech s drogami
v regionu. Dozvìdìl jsem se
od nìj, e na ji zmínìné
výteèníky mìl spadeno a já
pochopil, e lo o cílené a profesionální odhalení na základì
zmìny v chování ákù, kteøí se
nakonec zøejmì díky odbornému
pøístupu ze strany vychovatele,
který je zároveò kolený drogový

Oslavanská krize
v dodávkách tepla

/dokonèení ze strany 1/

XXPøi rozhodování mezi teplofikací a plynofikací v r. 1999
i pøi projednávání petice obèanù
proti
budování
teplofikace
v r. 2000 zastupitelstvo nereagovalo na písemnì pøedkládané
výpoèty obèanù a pøi svém
rozhodování se vùbec nezajímalo
jaké jsou provozní i investièní
náklady v domácí plynové kotelnì
v porovnání s cenou tepla dodávaného dálkovým horkovodem.
XXV r. 1999, kdy oslavanské
zastupitelstvo rozhodovalo mezi
plynofikací a teplofikací, èinily
provozní i investièní výdaje rodinného domku na výrobu 1 GJ tepla
ze zemního plynu 198 Kè, a pøesto
zastupitelé pøijali variantu
teplofikace s projektovanou cenou
321 Kè. Ji v té dobì bylo zøejmé,
e uvedené cenové nùky se
budou jetì více rozevírat z dùvodu dosavadní ztrátovosti výroby
tepla, oèekávaného odpojení øady
odbìratelù,
budoucího rùstu
sazby danì z pøidané hodnoty
u tepla i to, e cena tepla
z horkovodu kopíruje vývoj ceny

zemního plynu. Souèet vech
tìchto vlivù - s výjimkou zvýení
DPH - tvoøí nynìjí cenu 550 Kè.
Neèinnì se vedení mìsta chovalo
v bøeznu 2000, kdy obdrelo
prohláení tiskového mluvèího
Jihomoravské plynárenské, a. s.,
kde se doslovnì uvádí, e monost
pøeruení dodávek plynu v dùsledku neuhrazených závazkù teplárenské spoleènosti za plyn a tím
i hrozba pøeruení dodávek tepla
v Oslavanech je reálná...
XXOsobní zájem nìkterých
zastupitelù byl potom dùvodem,
proè vedení mìsta nedovolilo
v r. 1999 a ani v r. 2000 zveøejnit
ádná
zpracovaná
cenová
porovnání èi prognózy budoucího
vývoje. A to i pøi vyhláení
zavádìjící dotazníkové ankety
mezi obèany.
XXZ tohoto dùvodu tedy nejsou
na místì nyní horeènì rozesílané
ádosti o pomoc, které oslavanská
radnice adresuje ministerstvùm
i ombudsmanovi a ani vedením
mìsta licomìrnì doporuèované
podávání ádostí o poskytnutí

preventista, sami pøiznali. Okamitì
byly kontaktováni rodièe ákù
a dalí postup byl také konzultován
s okresní pedagogicko-psychologickou poradnou. Dále mi bylo
vysvìtleno, co ve kola dìlá
v oblasti protidrogové prevence,
e poøádá rùzné besedy na toto
téma a dalí akce a jakým zpùsobem se snaí umonit ákùm
mimokolní vyití a ,,zamìstnat
studenty ubytované na internátu.
Zde musím ,,uklidnit vechny
rodièe, kteøí snad mylnì nabyli
dojmu, e uèilitì je plné drog.
Jsem pøesvìdèen, e zemìdìlské
uèilitì na souèasné pomìry a její
monosti dìlá maximum v oblasti
prevence drog, take být já
v situaci rodièe, zda nechat studovat svého potomka na této kole,
nebo jestli z obavy, jak bude dbáno
o mé dítì jej umístit na kolu jinou
- s klidným svìdomím bych si
vybral právì ,,zemìdìlku. Zde
musím také vzpomenout velmi
pøíjemný a zajímavý rozhovor
s uèni v klempíøské dílnì. Aè za
pøítomnosti pana øeditele, uèni se
velmi spontánnì rozhovoøili
o drogách na kole, o pøístupu
uèitelù k ákùm a podobnì. I tento
rozhovor mì pøesvìdèil, e
prostøedí, které vytváøí uèitelé
svým ákùm je zdravé a v poøádku. Vichni uèni se pøi diskusi
shodli, e situace s drogami
na kolách je napøíklad ve Znojmì
podstatnì horí a vánìjí ne
v Moravském Krumlovì a okolí.
I pøesto, e po nìkolikahodinové
návtìvì koly jsem neshledal nic,
o èem bych mohl napsat v negativním slova smyslu, zcela urèitì
ani zde nebude ve tak ideální, jak
by se po pøeètení tìchto øádkù
mohlo zdát, protoe pøi poètu
ákù (642 uèòù) a necelé stovce
zamìstnancù koly si nelze dìlat
sociální výpomoci èi obìtavá
nabídka
starosty
obèanùm
na obstarání otopného døíví.
Zastupitelstvo by mìlo své pochybení pøiznat a výrobci tepla - a
do vybudování plynofikace - jeho
nemravnou cenu dotovat. Jsem
pøesvìdèen, e finanèní zdroje
v obecním rozpoètu se najdou,
pouze stavební firma jednoho
ze zastupitelù doèasnì omezí své
aktivity na opravách oslavanského
zámku.
XXA na závìr malá perlièka
o nepouèitelnosti oslavanského
zastupitelstva - i kdy je známé,
e v roce 2007 bude zvýená
sazba danì z pøidané hodnoty
u tepla z nynìjích 5 procent na 22
procent, rozhodli radní v minulém
roce o spoluzaloení teplárenské
spoleènosti s dodávkami tepla
pro èást Oslavan. Take a dojde
v roce 2007 k jednorázovému
zvýení cen tepla o 17 procentních
bodù, tak si nynìjí krizi zopakujeme; opìt nás bude vedení mìsta
ujiovat o své maximální angaovanosti pro obèany, opìt se
budou z Oslavan zasílat ádosti
o pomoc - tentokrát ovem patrnì
ji do Bruselu .
Ing. Frantiek Kocáb.
Oslavany.

iluze, e se nenajde i patný uèitel,
nebo e se nevyskytují nejrùznìjí
problémy se actvem a podobnì.
XXAbych jenom nechválil, zdálo
se mi, e øeditel koly, se kterým
jsem strávil nìkolik hodin je
a pøíli pøísný ke svým svìøencùm a reim na internátu mi
trochu pøipomnìl vojenský øád.
Na druhé stranì se domnívám, e
z pohledu rodièe je pro mne
pøijatelnìjí vìtí pøísnost a øád,
ne úplná benevolence.
XXZávìrem bych chtìl podìkovat
vem uèitelùm a zamìstnancùm,
kteøí svoji práci chápou jako
poslání, za jejich obìtavou a velmi
dùleitou práci a za vytváøení
opravdu pøíjemného prostøedí
svým ákùm. O to víc v dobì, kdy
se ve toèí kolem penìz, které
stále chybí.
/Pavel ainka/
XXPro objektivitu otiskujeme
v plném znìní i názor jednoho
rozhoøèeného pedagoga ze zemìdìlské koly.
XXStudenti a uèitelé Støedního
odborného uèilitì zemìdìlského
a Støední odborné koly v Mor.
Krumlovì dìkují za novoroèní
dárek.
XXNa úvodní stranì prvního èísla
nezávislého regionálního ètrnáctideníku Zrcadlo urèitì nikdo
nepøehlédl obsáhlý èlánek Drogy
na zemìdìlské kole v Krumlovì.
Bombastický titulek, ,,okující
zjitìní autora, výtky, rady. Senzace, ovem jak pro koho.
XXProtoe pokládáme èlánek pana
Novotného za vysoce úèelový
a neobjektivní, povaujeme za
svoji povinnost se ozvat.
XXNai áci samozøejmì vìdí, co
je to marihuana a mají pomìrnì

obírné vìdomosti i o ostatních
drogách. Vìdí, jak se k nim dostat
a taky jak se jim vyhnout. Nejsou
to toti jen nae dìti, ale také dìti
naí doby. Ta doba drogy pøinesla, nabídla jim je a ony se s tím
musí vypoøádat, nepochybnì
kadý po svém.
XXJak správnì uvádí autor drogy jsou obchod. A obchod jsou
peníze. O jejich moci není tøeba
polemizovat.
XXPan Novotný si dovolil pouít
svoje osobní údaje bez vìdomí
a souhlasu vedení SOU a SO
v M. Krumlovì. Jedinì to mùe
a je oprávnìno poskytovat informace o kole. Nikoliv vak
dùvìrné informace o ácích.
XXTaké jsme plnì nepochopili,
proè autor míchá svoje velmi kusé
poznatky, které ,,získal o kole se
zkuenostmi nabytými pøi rozhovoru s místním narkomanem
Janem.
XXProtoe se pan Novotný v podstatì nezajímal o skuteèný stav
vìci, poskytuje veøejnosti nepøesné údaje, problematiku nazírá
zjednoduenì, nepravdivì, úèelovì.
Neprávem tak pokodil dobré
jméno koly a jejich studentù.
XXJestlie je cílem redakce
Zrcadla ,,ourat, tak ourejte,
je do èeho. Nelze vak zneuívat
nièeho a nikoho.
XXPoslední dodatek na závìr.
Kdyby si pan Novotný vyetøil
troku èasu, chtìli bychom ho
jménem svým i jménem vech 640
ákù
naí
koly
pozvat
na Velikonoèní výstavu. Probìhne
ve dnech 25.3. -7.4.2002 v galerii
Kníecího domu na námìstí TGM
v Moravském Krumlovì. Moná
pochopí, jakým zpùsobem mohou
pedagogiètí pracovníci v rámci
svých moností zabránit pronikání
drog mezi nae dìti.

 VELKÁ SOUTÌ 
KØÍOVKA ZA 5.000 Kè
V TOMTO A V NÁSLEDUJÍCÍCH DEVÍTI
ÈÍSLECH NALEZNETE VÉDSKOU
KØÍOVKU S VÝHERNÍM KUPONEM.
POKUD PO SKONÈENÍ SOUTÌE
ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM
LÍSTKU VECH DESET KUPONÙ
SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK,
BUDETE ZAØAZENI DO SLOSOVÁNÍ.
VÍTÌZ OBDRÍ
V REDAKCI ZRCADLA
FINANÈNÍ HOTOVOST
5.000,- Kè

KUPON è. 1
02/02

Soutì je urèena pro starí 18 let. Pracovníci redakce, tiskárny Naa a jejich
rodinní pøísluníci se soutìe zúèastnit nemohou. Do slosování budou
zaøazeny korespondenèní lístky zaslané na adresu: Redakce Zrcadla,
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov do 15. èervna 2002.
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NESMRTELNÝ FENOMÉN - DROGY
XX,,Normální je ivot bez drog a kdy se
vyskytnou, uèiní se patøièná opatøení, ve se
vyøeí, ony zmizí a zase bude dobøe. To je
skuteèná a èasto velmi rozíøená pøedstava,
na kterou nezøídka navazuje mylenka urèité
úspìné represe a postihu tìch, co drogy obèas
nebo pøíleitostnì uívají. ,,Drogy jsou nenormálnost a hanba a tam, kde se vyskytnou, je to
naprosto ojedinìlá ostuda. Èasto se také
setkáváme s pøesvìdèením, e drogy døíve
nebyly a e je to a produkt devatenáctého
a dvacátého století. Pøedstava nìjaké urèité
represe, která ve vrátí nazpátek a zase bude
ve v poøádku, je jednou stranou názorové
polarity.
XXEtnografové a antropologové ale disponují
naprosto odliným typem informací. Drogy
byly a jsou stálou souèástí lidské kultury
a v nìkterých kulturách, kde mìl aman své
pevné postavení, drel pevnì v rukou i uívání
tìchto omamných látek, jen byly urèeny jen
k rituálním a mystickým obøadùm a úèelùm.
Tam, kde zemìdìlství zmìnilo ekonomiku
a náboenství, zaniká amanství a s ním
kontrola drog. Ty pak ijí paralelnì a skrytì.
Naproti tomu oficiální omamný prostøedek,
jako napøíklad alkohol, je spojen se zjevnou
a objemnou hmotou zemìdìlských produktù
a proto byl a je pod jistou ,,kontrolou, i kdy
i jeho historie je velice pestrá a v urèitých
zemích jako napøíklad USA a Anglie zpùsoboval svého èasu znaèné potíe. I øeení takových
situací bylo rozdílné a poskytuje nám celou
øadu dùleitých srovnávacích dat. Vlastnì
díky americké prohibici z první poloviny
dvacátého století si mùeme uvìdomit, e
pojmy jako zakázané neoficiální omamné látky
jsou jen relativním spoleèenským hodnocením.
Ale v poslední dobì se veøejnost zajímá pod
tlakem událostí i o svìt Islámu. Tam je alkohol
dodnes skuteènì oficiálnì zakázaný.
XXAsi prvním a základním tématem je, proè
se omamné látky vùbec uívají. Opomeneme-li

oficiální ,,zakázanost. Uívají-li se, tak cigareta marihuany je daleko skladnìjí ne flaka
alkoholu a navíc po urèité dobì od poití je
stále z uivatele alkohol èasto nápadnì cítit,
zato marihuana nikoli. Proto je pro kontrolovaného mladého èlovìka marihuana praktiètìjí. Také pro obchodníky se zakázanými
omamnými látkami jsou maloobjemové látky
podstatnì výhodnìjí ne objemné. Punc
zakázanosti mladé lidi pøirozenì láká. A hrozba
pro dealery vyhání ceny zboí nahoru, take se
stávají finanènì výhodnou oblastí nezákonného podnikání.
XXPro spoleènost je z humanistického
hlediska velmi výhodné dívat se na konzumenty omamných látek jako na postiené.
Tam, kde je ovzduí spoleèensky a právnì
uvolnìnìjí je moné nabídnout u tìkým
pøípadùm v závislosti napøíklad výmìnu
injekcí a jehel. Je to reálná ance omezit íøení
hepatitýdy a AIDS. Takových opravdu tìkých
podchycených pøípadù je kolem 170 v samotném Brnì (podle jednoho z posledních
prùzkumù provedených sdruením Podané
ruce). Samozøejmì to je jen vrchol ledovce,
ne kadý takový pacient je registrován. I tak
pøedstava 170 registrovaných pravidelných
uivatelù tvrdých drog v Brnì, po nich se
jehly mohou objevit kdekoli, znaènì nahání
hrùzu pøi pøedstavì moné infikace zmínìnými nemocemi.
XXNebezpeèí, kterému jsou dnes vystaveny
malé dìti ze strany drog, je velké. Odhozené
jehly je mohou poranit právì pøi hrách v jejich
oblíbených a tradièních skrýích, které
v noci pouijí narkomani. Ale vlastnì i starí
dìti ily vdy pod urèitým rizikem ze zranìní
odhozených obalù omamných látek - oficiálnì
dovoleného alkoholu. Pamatuji si nepìkný
úraz, kdy si na jednom takovém høiti karedì
rozøízla moje nejstarí holka nohu o støep
láhve od alkoholu. A pak jsme mìli nìkolikrát
úrazy lápnutím na støep ve vodì pøi letní rekreaci.

XXProti takovýmto problémùm je samozøejmì nìjaká marihuana zanedbatelným
nebezpeèím a v pravdì komorní záleitostí.
Jedna etnografka popisovala situaci s alkoholem a drogami u eskymákù. Staøí nevìdí, co se
dìje, jsou bezradní, mladí nemají perspektivu,
motivaci do ivota, proto najednou tolik drog
a alkoholu. Dopisy ètenáøù a váné upøímnì
mínìné reakce na nae èlánky, pravda nìkdy
i pøímo panické, dokládají malou informovanost veøejnosti o skuteèném stavu vìci
a viktoriánský pøístup k problémùm, kdy se
zachovává dekórum, a se dìje cokoli.
XXPak mùe dojít k naprostým omylùm
a zbrklým rozhodnutím, jako je pøehlásit
potomka na jinou kolu, kde ,,drogy
nejsou" a ve skuteènosti to tam bude tøeba
nesrovnatelnì horí.
XXJsem pøítelem velijakých statistik
a vím, e øeditelé a vùbec vichni úøedníci by
je chtìli mít velmi pøíznivé. Ale na rodièovské
schùzi, které jsem se zúèastnil pøed nástupem
dìtí do koly, se øeditel jedné brnìnské koly
zachoval opravdu jako chlap a øekl, jak je to
u nich s kouøením. ,,Kouøí 100 procent vech
naich ákù! Ale napøíklad pøíleitost, zmìnit
tuto hrozivou statistiku vznikem plaveckého
oddílu, byla zmaøena. Ty dìti, které chtìly
sportovat, vystøídali v atraktivním prostøedí
bazénu áci - zákoláci, kteøí si tak povinnì
nahrazovali zamekané hodiny tìlocviku.
XXJak zakonèit takovou závanou úvahu?
Dlouho jsem se tím trápil, a jsem si vzpomnìl
na slova veøejnosti známého psychologa
Matìjíèka, který vdycky øíkal: ,,Dìti potøebují ná èas, potøebují ná èas, potøebují ná èas.
A my dospìlí? Ve filmu dívajícím se na nai
civilizaci s humorným nadhledem ,,Bohové
musejí být ílení se øíká, e my potøebujeme
více a více informací, abychom se vyznali
v naem svìtì, který si sami èiníme stále
nepøehlednìjí a sloitìjí
/LB/

 SILIKONOVÉ TÌSNÌNÍ oken a dveøí
 ALUZIE vertikální, horizontální
 PØEDOKENNÍ ROLETY z PVC a hliníku
 SÍTÌ PROTI HMYZU svinovací, pevné
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PAVLÍK IVO

675 56 Dukovany 221
tel.: (zázn.) 0618/ 86 53 21
tel.: (mobilní) 0602/ 71 91 56

RYCHLÉ ÚVÌRY
OD 5 %
tel.: 0621/ 33 48 38
tel.: 0723/ 11 03 63

POHØEBNÍ SLUBA
JURÁNKOVÁ - ØEZÁÈ
PALACKÉHO NÁM. 8
IVANÈICE

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám nae pohøební sluby.
Zajistíme:
 rozlouèení v tradièních obøadních síních
 pohøby do zemì, kopání hrobù /kopání a výzdoba hrobu 1.900 Kè/
 tisk smuteèních oznámení na poèkání
 autobusovou dopravu, dechovou hudbu
 iroký sortiment smuteèní vazby /vìnce od 400 Kè, kytice od 300 Kè/
 výbìr z nìkolika druhù rakví /od 1.500 Kè, zapùjèení luxusní rakve 240 Kè/
 obaly na urny, rytí nápisù, høbitovní dekorace
 dalí sluby dle pøání zákazníka
Nai kanceláø najdete na adrese Ivanèice, Palackého nám. 8, tel.: 0502/ 43 43 66,
stálá sluba 24 hodin dennì na tel.: 0603/ 31 97 07 nebo 0603/ 85 46 37.

WHC - Èerný spol. s r.o.

Pionýrská 539, 672 01 Mor. Krumlov

tel.: 0621/ 32 33 41, 32 39 37
fax: 0621/ 32 43 35, 32 39 37
e-mail: whccerny@oknet.cz

V O D A - T O P E N Í - P LY N
dodávky - montáe - servis

I. VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

vodovodní pøípojky, domovní a prùmyslové rozvody, rozvody SHZ  dodávka a montá rozvodù
v provedení: pozinkované, plastové, mìdìné trubky  rekonstrukce, opravy a vybavení sociálních
zaøízení vèetnì zaøizovacích pøedmìtù  montá a opravy odpadních potrubí

PENZION MILI
Milana Èerná
Pionýrská 540
672 01 M. Krumlov

tel.: 0621/ 32 33 41
mobil: 0608/ 88 69 14
e-mail: penzion-mili@seznam.cz

II. TOPENÁØSKÉ PRÁCE

kompletní dodávka a montá ústøedního a etáového vytápìní  rekonstrukce a opravy otopných,
parních systémù  regulace topných systémù  ekologické vytápìní domácností a prùmyslových
objektù  rozvody potrubí dle poadavku: kovové, plastové, mìdìné trubky

III. PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

kompletní dodávka a montá domovních a prùmyslových plynovodù  dodávka a montá plynových zaøízení kotelen  venkovní rozvody v kovu a plastu  opravy a servis plynových spotøebièù

IV. DÁLE ZAJIUJEME

 výrobu a montá ocelových konstrukcí  projektové dokumentace (voda, topení, plyn)  revize
a tlakové zkouky plynu  vlokování komínù (hliník, nerez)  poradenskou èinnost v oblasti výe
uvedených èinností

U BY TOVÁNÍ
nabízíme ubytování pro soukromé osoby i firmy s kapacitou
40 lùek ve dvou a tøí lùkových pokojích s pøísluenstvím.
K dispozici je spoleèenská místnost s posezením a televizí.
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Francouzi v Krumlovì

Napoleon Bonaparte

XXMnohé události stávají se milníky historie (ovem, co národ - to
jiné milníky, vìtinou i co reim).
Mnohé události, aè zaznamenány,
jakoby se nestaly. Moravský
Krumlov má ve své minulosti
èetná období, kdy se pøes nìj
valily dìjiny formující tváø
Evropy. Dnes pro vìtinu z nás
neznamenají více, ne pár dat
nehodných zapamatování. To, co
kdysi ubíjelo nae pøedky a pùsobilo jim nevýslovné útrapy, nám
nyní nestojí ani za vzpomínku.
Urèitì dìláme velkou chybu. Øada
mìst ji vyuívá bohaté minulosti
k svému rozvoji. Snad i v Krumlovì se chopíme svých pøíleitostí.
Tak za tøi roky bude tomu 200 let,
co mìsto navtívil Napoleon
Bonaparte a o ètyøi roky nato
doplatilo krumlovské panství
na krutou poráku rakouských
vojsk u Wagramu. Dovolím si
ocitovat Ugwitzovy "Pøíbìhy
mìsta Moravského Krumlova":
XXNesmírné voje francouzské
a ruské procházely Moravou
a tichá nae údolí ozývala se dìsným hlukem váleèným, zvlátì
tehdy, kdy dne 2. prosince r. l805
zuøila neastná bitva u Slavkova,
jí ná císaø Frantiek I. a ruský
car Alexandr I. úèastnili se osobnì; ne pøes vecku udatnost vojsk
svých Napoleonem jsou poraeni.
XXJi pøed zmínìnou bitvou
objevili se dne 19. listopadu
v Krumlovì 33 francouztí jezdci
s trubaèem ádajíce 6 tisíc zlatých
ve zlatì v støíbøe, jinak vyhroují
drancováním mìsta; uspokojili se
vak 119 dukáty, 157 zl. ve støíbøe
a vyèastováním. Dne 23. tého

mìsíce císaø Napoleon zavítav
o 10 hodinì dopoledne do mìsta
odebral se do zámku, kde toliko
dvì hodiny se zdrel spìchaje se
svou druinou k Brnu. Pozdìji
mìsto obsazeno paøískými
hulány, kteøí 5 dní zde pobyli.
XXJak je vidìt ji dlouho pøed
bitvou slavkovskou procházela
vojska Moravou a dríce se
pouèky, e válka iví válku, brala,
kde se co dalo. I Krumlov musel
zaplatit, chtìl-li se uchránit
pohromy. Tìko øíci, zda potìení
ze setkání tehdy patnáctiletého
majitele panství Karla Frantika
Antonína z Lichtentejna s velkým Korsièanem, stálo za ty
peníze. Mnohem vìtí výdaje vak
Moravský Krumlov teprve èekaly.
Opìt cituji:
XXRok l809 byl jak øíi tak
i Krumlovu velmi osudným.
Rakousko zase neastnì válèilo
s Napoleonem. Slavný tehdá
rakouský vojevùdce, arcivévoda
Karel, pøitáhnuv s vojskem svým
do Bavor, Francouzùm ustupovati
musil, naèe tito Èechami vtrhli
do Moravy a Dolních Rakous,
kde vojska rakouské u Aspern
domohla se sice vítìzství, ale brzy
na to u Ogrunì (Wagram)
Napoleonovi podlehlo, èím císaø
Frantiek II. nucena se vidìl,
s nenasytným vítìzem uzavøíti mír
Vídeòský, jím pozbyl nìkolik zemí
korunních.
XXPo arvátce u Znojma t. r.
Francouzové táboøili od 14. èervence a do 30. øíjna jednak
u Hostìradic, jednak u Krumlova.
Zde poèínaje od stodol smìrem
k Stráné hoøe a k Rokytné leelo
táborem 10.000 muù a po místo,
kde nyní u "Vanecké stezky" stojí
na památku Boi muka.
XXV hotovosti vrchnost odvedla
do francouzské váleèné pokladny
ve Znojmì 86.722 zl (ve Znojmì
tehdy velel francouzský generál
Massena), kdeto obec Krumlovská Francouzùm v mìstì dlícím
hotovì dala 16.912 zl.
XXDo tábora u mìsta a èásteènì
i pro vojska u Hostìradic leící
dodáno: vína 9108 1/2 vìder, piva
1330 vìder, chleba 6303 pecny,
penice 5966 mìøic, ita 6872
mìøic, ovsa 16177 mìøic, jeèmene

27 mìøic, vaøiva 890 centù, soli
190 centù, masa 3047 centù, sena
10469 centù, slámy 14283 centù,
døíví 1084 sáhy. Dávky ty èinily
na penìzích 749.266 z1. 12 kr.
Generálové a vyí dùstojníci
z táboru u mìsta bydleli v zdejím
zámku a jejich èastování stálo
33.849 z1. 3kr. I v mìstì samém
ubytováno bylo mnoho vojska, je
mìanùm samým bylo vydrovati.
XXÈtrnácte obcí v obvodu vrchnostenském pozbylo svoji skliznì,
jí bud' ku zbudováni stanù, buï
ku krmení koní a rozlièného
dobytka upotøebeno.
XXJak obrovským bøemenem
musel být pro mìsto vojenský
tábor s deseti tisíci vojáky (témìø
o ètyøi tisíce lidí více, ne má dnes
Krumlov obyvatel), sahající nìkde
od prvních zákrut nynìjí
Nádraní ulice pøes Stránou horu
kolem
Floriánku
smìrem
k nádraí a k Rokytné. To si stìí
dokáeme pøedstavit. Francouzi
krumlovské panství doslova
a do písmene vyrali! Znesvìtili
také a ponièili kapli sv. Floriána,
kdy zde ustájili své konì a zøídili
si na kùru obuvnickou dílnu.
Dvousté výroèí bitvy u Slavkova,
jak je uvedeno výe, se kvapem
blíi. Myslím, e by bylo rozumné
navázat spolupráci s obcemi, pøes
které se pøehnala slavkovská bitva
a pøipojit se ke vzpomínkovým
akcím! Ne-li jako mìsto, pak
alespoò coby obèanské sdruení,
kterému by propagace Mor.
Krumlova leela na srdci. Vdy'
kdo ví, kde bude v roce 2005
Epopej?!
Pozn.: Objem vìdra se uvádí rùzné,
od 56,6 do 63,6 litrù.Sáh døeva - stará
rakouská objemová míra pro døevo.
Její velikost se pohybovala od 2,17 m3
pro délku polen 2 stopy a po 3,98 m3
pro délku polen 3 stopy (stopa byla
cca 30cm). Bitva u Aspern a Essgingenu trvala dva dny (21. a 22. kvìtna
l809). Aspern je nyní souèást Vidnì.
Wagram leí v Dolním Rakousku (asi
15 km od Vidnì) na oblíbeném válèiti
- na Moravském poli. Do vesnice
Dürnkrut, kde v roce 1278 padl èeský
král Pøemysl Otakar II. (povýil
Krumlov na mìsto) je to po silnici
Vídeò - Bøeclav z Wagramu jen 36 km.
Birva u Wagramu - 5. èervence l809.

Palivo

Námìt

Ch. zn. Ukazovací Východo- Èástice
kyslíku zájmeno evropan
hmoty

XXToho dne se udìlovalo v kostelích svatoblaejské poehnání.
Pøi nìm se kladly dvì posvìcené svíce køíem svázané pod hrdlo
tomu, komu knìz toto poehnání udìloval. Vìøilo se, e tím byl
poehnaný zabezpeèen proti krèním chorobám a ochránìn pøed
jiným zlem. Na Slovácku se toho dne svìtil chléb, ze kterého se
kousek zastrèil do støechy stavení, aby nechytla. Podle lidové víry
mìlo také poèasí toho dne význam pro zdraví národa v právì zaèínajícím roce. Samozøejmì, e nejlepí prognózu nabízelo sluneèné
poèasí.

5. února - Sv. Háty
XXMimo jiné - na Slovácku toho dne svìtili vodu, kterou pak
hospodáøi kropili zahrady a pole, aby jim èúøi a úel velijaká
nekodili...

6. února - Sv. Dorota
XXivot sv. Doroty, náboné panny, která byla za Diokleciánova
pronásledování køesanù pálena pochodnìmi, muèena na skøipci
a nakonec sata meèem, byl v naem národì ve velké vánosti.
V mnohých krajích se slavila její památka zvlátním lidovým
obøadem, který se nazýval chození za svatou Dorotou. Chodívalo
pøitom nìkolik osob v patøièných kostýmech: král, sv. Dorota, mládenec, kat, andìl a èert. Pøedvádìli lidovou dramatickou hru,
upravenou na základì legendy o této svìtici. Po pøedstavení
dostávali herci dárky. S Dorotou se zaèalo chodit u po 15. lednu
a chození trvalo jetì celý týden po jejím svátku.
XXAle to ji probíhalo nìkolik týdnù období Masopustu, o kterém
si mùete pøeèíst v dalím èísle Zrcadla. Zatím si jenom pøipomeneme, e Masopust bylo a je období od Tøí králù (6. ledna)
do Popeleèní støedy, pøesnìji do úterka pùlnoci pøed tímto dnem.
/Bohumil Bubeník/

Velká soutì o 5.000 Kè. Pravidla soutìe naleznete na stranì 2.
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3. února - Sv. Blaeje

postava
Køivka

Znaèka
mouky

Pøedloka

XXÈtyøicátý den po Boím hodu vánoèním se slavil svátek
obìtování Pánì, nebo také oèiování Panny Marie. Toho dne se
svìtily v kostelích pøed mí svíce hromnièky. Proto také
nazýváme tento svátek Hromnicemi. Hromnièky rozsvìcovali vìøící
lidé pøi bouøích a prosili za jejich svitu Boha o odvrácení hrozící
pohromy. Bylo také zvykem dávat tuto svíèku do rukou umírajícího
èlovìka. Na Hromnice se nesmìlo ít, ani nic pøiívat, protoe se
vìøilo, e jehla u pøedem pøitahuje boího posla
- blesk. Nesmìly se vést neváné øeèi a zakázáno bylo i klení. Nìkde
bývalo zvykem smazávat na Hromnice ze dveøí poèáteèní písmena
tøí králù (K+M+B).

Seriálová

Tetka





2. února - Hromnice

/J. Ptáèek/

KØÍOVKA O CENY
Aal,
move,
labor

Únor v zapomenutých
i ijících
lidových tradicích

Øímský
básník

Váení inzerenti,
vyuijte monosti prezentace
vaí firmy formou vlastní
køiovky v ZRCADLE,
do které Vám umístíme
tajenku, dle vaeho pøání.
Pro blií informace volejte:
0608/ 25 25 41

Kulturní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní programy 28. ledna - 10. února
KACÍØI A VELMOOVÉ
NOVÉHO VÌKU

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 30.1. v 10.00 hod. - Pinocchio - nosáèkova dobrodruství
 4.2. v 18.00 hod. - Beseda o národních parcích USA s videofilmem. Pøednáí pøímý úèastník p. Milan Gross, poøádá KÈT
Ivanèice, malý sál Besedního domu, vstupné: 15,- Kè, pro èleny
KÈT: 10,- Kè.
 6.2. - Variace na chlast, Divadlo Bolka Polívky Brno, Uèinkují:
B. Polívka, M. Trnavský, J. Pecha, Z. Stivínová, R. Novák, J.B.
Tichý, J.F. Pfeifer. Odjezd v 17.30 hod. od Besedního domu
v Ivanèicích. Cena vstupenky a dopravy 270,- Kè.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

XXV pátek 8. února 2002 v 17.00 se v galerii Kníecí dùm
v Moravském Krumlovì otevøe veøejnosti výstava s ponìkud
tajemným názvem ,,Kacíøi a velmoové. Její podtitul lokalizuje
velmoe i kacíøe do regionu jihozápadní Moravy, který se stejnì
jako celá nae zemì na pomìrnì dlouhou dobu estnáctého
a poèátku 17. století stal jediným místem v Evropì, kde èlovìk
bez ohledu na svùj stav (i èlovìk poddaný) mohl svobodnì vyznávat náboenství, kterému nejvíce vìøil. Proto zde na jednom území
ili spoleènì èetí husité (utrakvisté), katolíci (kteøí i v husitských
válkách zùstali vìrní øímské církvi), pøísluníci Jednoty Bratrské,
pøívrenci novì pøicházející nìmecké reformace (luteráni, kalvinisté); proto mohou na Moravì vznikat i zcela nové originální
"církve" (napø. bratøí Habrovantí), ani by docházelo ke krvavým
støetùm, jako v Nìmecku nebo ve Francii.
XXNae výstava chce ukázat tuto kulturní epochu na památkách
zachycujících duchovní rozmìr této doby - renesance - kdy se
panstvo (velmoové) stává na svých statcích nejen podnikatelem
a mecenáem umìní, ale také ochráncem svobody svìdomí
pro nejrùznìjí náboenské skupiny, a u domácí nebo pøicházející z ciziny (novokøtìnci).
XXKromì èetných fotografií (pøedevím reprodukcí bratrských
tiskù) a neèetných zbraní (jako symbolù svìtské moci) se mohou
návtìvníci seznámit i s originály renesanèních tiskù (Kancionál
amotulský a Ivanèický, Paprockého ,,Zrcadlo Markrabství
Moravského, Matthioliho Herbáø, Bible Kralická, Schedelova
,,Svìtová kronika) a obrazù, zapùjèených z moravských hradù
a zámkù.
XXVýstavu zahájí jeden z jejích autorù krátkým historickým
úvodem a prùvodním slovem k jednotlivým èástem expozice.
Po dohodì je moné pro zájemce pøednáku opakovat i po celou
dobu trvání výstavy v Moravském Krumlovì
(do nedìle
24. bøezna).
XXV dalích mìsících poputuje výstava do dvou jiných významných lokalit renesanèní kultury jihozápadní Moravy a jejích
,,kacíøských tradic. Ve dnech 6. dubna - 26. kvìtna bude pøístupná na zámku v Rosicích a v létì (8. èervna - 18. èervence)
ve Starém zámku v Jeviovicích.

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
NEBO SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !
ZDARMA VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU.
Plesy

 2.2. ve 20.00 hod. - Zahrádkáøský ples, poøádá ZO ÈZS
v Suchohrdlech v sokolovnì. Hraje skupina p. Rapfa, bohatá
tombola, vstupné: 35,- Kè.
 2.2. ve 20.00 hod. - Zahrádkáøský ples, poøádá ZO ÈZS
Vedrovice ve vech prostorách kulturního domu. Hraje taneèní
kapela Izabela a cimbálka p. Stehlíka Polajeèka, bohatá tombola,
obèerstvení, vstupné: 40,- Kè.
 9.2. ve 20.00 hod. - Hasièský ples, poøádá Sbor dobrovolných
hasièù v Petrovicích v kulturním domì. Hraje kapela Dreams,
bohatá tombola, obèerstvení, vstupné: 40,- Kè.
 9.2. ve 20.00 hod. - IV. Reprezentaèní ples mìsta Oslavan,
ve vech prostorách Dìlnického domu v Oslavanech. Slavnostní
zahájení: TK Orion Waltzem, v prùbìhu veèera ukázky spoleèenských tancù, pøekvapení, tombola, draba. Hraje: ve velkém sále
hudební skupina Promìny, v restauraci country kapela Tremolo
a v baru diskotéka. Pøedprodej v KIS Oslavany od 28. ledna 2001.

 1.2. Pololetní prázdniny s DDM, lyování v Novém Mìstì na
Moravì (odjezd od besedního domu v 7.30 hod, cena: 135,- Kè),
turnaj ve floorballu (od 9.00 hod., v Orlovnì, vstupné: 25,- Kè),
Valentýnská srdíèka (od 10.00 hod., v DDM, vstupné: 25,- Kè),
Klub OKNO (otevøeno: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.), Poèítaèe (otevøeno: 9.00 - 16.00 hod.), Konì (otevøeno: 8.00 - 11.00
a 14.00 - 18.00 hod.), Dìtské centrum (otevøeno: 8.00 - 12.00 hod.).
 9.2. v 19.00 hod. - Diskoples - hity 20. století, hraje skupina Tak
fajn, Klub OKNO, vstupné: 40,- Kè.
 Hravé pondìlky v klubu OKNO, 4.2. turnaj v ipkách, 11.2.
turnaj v pikvorkách, 18.2. turnaj v dámì, 25.2. turnaj v kartách,
vdy ve 14.30 hod., vstupné: 10,- Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 4.2. - Výlet s Pavlem Novákem, kolní pøedstavení v kinosále.
 4.2. v 18.00 hod. - Vzácné a chránìné druhy ptactva na Znojemsku, pøednáka v Galerii Kníecí dùm, pøednáí MVDr.
J. Kleidus, vstupné: 15,- Kè.
 8.2. v 17.00 hod. - Vernisá výstavy Kacíøi a velmoové
Nového vìku, aneb duchovní svìt renesance na jihozápad
od Brna, Galerie Kníecí dùm, výstava otevøena: po-pá: 9-12
a 13-16 hod., ne: 13-16 hod., výstava otevøena do 24. bøezna.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 1.2. ve 14.15 hod. - Plavání v Hrotovicích, aneb milujeme vodu
a ve, co k ní patøí. Odjezd od DDM, návrat okolo 17.00 hod. Cena
plavání vèetnì dopravy je 50,- Kè.
 11. - 15. února - Pøímìstský tábor CESTOVNÍÈEK, pro ty,
kteøí chtìjí poznat okolí svého bydlitì, historii, legendy, souèasnost. Pondìlí - výlet kolem M. Krumlova, úterý a støeda - dvoudenní putování s noclehem na DDM Zastávka (Brno, Zastávka,
Rosice), ètvrtek - výlet do Ivanèic a okolí, pátek - Hrotovice (spojeno s plaváním v krytém bazénu), pøihlásit se dá i na jednotlivé
dny. Blií informace v DDM, tel.: 0621/ 32 27 70.
 11. - 15. února - Zimní aerobic camp 2002 - týdenní sportovní
tábor zamìøený na aerobik a lyování (bìky). Místo: Slavonice,
penzion Bejèkùv mlýn, cena: 1760,- Kè. Pøihláky na DDM
do konce ledna.

kolní klub a druina Oslavany

XXJe to jediný právní subjekt svého typu v celé Èeské republice,
je vznikl díky velkému úsilí oslavanského mìstského úøadu,
který si dobøe uvìdomuje problém naí mládee. Je to volný èas,
který mladí lidé neumí vyuít.
XXHlavním cílem KaD je výchovná, vzdìlávací, zájmová
a rekreaèní èinnost v dobì mimo kolní vyuèování a o prázdninách.
Nae výchovnì vzdìlávací práce má pøispívat k fyzickému
a psychickému zdraví vech v klubu a druinì se zamìøením
na tvoøivý pøístup ke svìtu.
XXTvoøivost není vlastnost vrozená, proto je nutné ji stále vyvolávat, utváøet a posilovat. Výchovu k tvoøivosti chápeme jako
poloení základù specifického ivotního pocitu a stylu. Poskytneme vem vhodné podnìty, které jim pomohou a usnadní
v obtíných momentech reagovat nesobecky a s ohledem na ostatní.
Chtìli bychom dosáhnout toho, aby mladí lidé jednali dobøe
a správnì, ne proto, e poslouchají danou autoritu, ale proto, e
sami povaují své jednání za správné a ádoucí.
XXVìøíme, e se u nás bude kadý cítit jako nedílná souèást
kolektivu, získá nové kamarády a nauèí se co nejlépe proít svùj
volný èas.
 1.2. - Plavání v Hrotovicích, bazén ve SPORT hotelu, odjezd
v 8.45 hod. od budovy K, návrat okolo 12.00 hod., cena: dospìlí
75,- Kè, dìti 65,- Kè, v cenì sauna a víøivka.
 7.2. - Bruslení v Rosicích, odjezd ve 12.30 hod. od budovy
I. stupnì Z, cena: 60,- Kè, zájemci o hokej - hokejky s sebou.

Taneèní zábavy

 2.2. ve 20.00 hod. - FAN DANIEL, Kulturní dùm Hrotovice
 2.2. ve 20.00 hod. - VICOMT, Kulturní dùm Moraice
 9.2. ve 20.00 hod. - ARCUS, Kulturní dùm Hrotovice
 9.2. ve 20.00 hod. - FAN DANIEL, Kulturní dùm Babice u Rosic
 9.2. ve 20.00 hod. - RELAX, Kulturní dùm Moraice
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Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
30.1.

ve 20.00 hod.
OPERACE HACKER
Password Accepted
Film USA, èeské titulky

3.2.

ve 20.00 hod.
PLANETA OPIC III
Film USA, èeské titulky

6.2.

ve 20.00 hod.
LARA GROFT-TOMB RAIDER
Film USA, èeské titulky

10.2.

v 17.00 hod.
PØÍBÌH RYTÍØE
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
30.1.

v 19.30 hod.
MEMENTO
Drama USA, èeské titulky

2.2.
3.2.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
SEJMÌTE CARTERA
Thriller USA, èeské titulky

6.2.

v 19.30 hod.
BABÍ LÉTO
Smutná komedie ÈR

9.2.
10.2.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
TRAINING DAY
Drama USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
2.2.

v 18.00 hod.
ANDÌL EXIT
Film ÈR

3.2.

v 18.00 hod.
JAKO KOÈKY A PSY
Film USA, èeské titulky

9.2.

v 18.00 hod.
JAK UKRÁST DAGMARU
Film ÈR

10.2.

v 18.00 hod.
ZVÍØE
Film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

Sportovní kalendáø
 30.1. v 15.30 hod. - Prométheùv oheò,
výstava v Brnì, sraz pøed Praákovým
palácem na Husovì ulici, poøádá Klub
èeských turistù v Ivanèicích.
 1.2. ve 20.15 hod. - Futsalový zápas
Templáø Ivanèice - Michálek Chrudim,
Sportovní hala Ivanèice.
 2.-3.2. od 9.00 hod. - Grand Prix Èeské
republiky v badmintonu starích ákù,
Sportovní hala Ivanèice.
 3.2. - Výlet na bìkách, ïár nad Sázavou - Tøi Studny - Nové Mìsto, délka trasy
20 km, odjezd vlakem ve 4.51 hod..
Poøádá KÈT Ivanèice, pøihláky do 30.1.
u p. Flíèka, tel.: 0502/ 45 27 88.
 9.2. od 15.00 hod. - Volejbalový turnaj
smíených drustev dospìlých, Sportovní
hala Ivanèice.
 10.2. - Plavání v Brnì, Ponávka, odjezd
v 7.50 hod. z Ivanèic, poøádá KÈT
Ivanèice pod vedením p. J. Paterové.
 10.2. - od 8.00 hod. - Zimní futsalová
liga, 5. kolo, Sportovní hala Ivanèice.
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kolní sportovní klub v Mor. Krumlovì proti drogám
soutìe. Podaøilo se nám
uspoøádat soutì v pøespolním
bìhu, sálové kopané, ve plhu
a v plavání. U prvních dvou
jmenovaných
(okresních)
soutìí obsadili nai áci
nejvyí místo.
XXNejzdaøilejí akcí na sklonku
minulého roku byla Vánoèní
laka, které se zúèastnilo 50
ákù základních a støedních
kol z Moravského Krumlova
i z blízkého okolí. Soutì
probíhala v tìlocviènì naí
koly a bojovalo se o hodnotné
ceny. O pøestávkách vystoupily
nae roztleskávaèky. Soutì
XXV loòském roce byl na naí
kole SO, SOU a OU
v
Moravském
Krumlovì
zaloen kolní sportovní klub.
U jeho zrodu stáli vychovatelé
a uèitelé tìlesné výchovy. Klub
se stal souèástí projektu
sportem proti drogám a jiným
návykovým látkám.
XXHlavním posláním kolního
sportovního klubu je nabídnout
pøedevím ty sportovní aktivity,
které vycházejí ze zájmu
samotných ákù, umonit jim
smysluplné trávení jejich
volného èasu. Cílem je zapojit
co nejvíce ákù do pestrých
a zajímavých, ale pøedevím
pravidelných tìlovýchovných

aktivit. Mimo jiné té jako
nezbytnou konkurenèní protiváhu aktivitám neádoucím
(herny, poulièní party, drogy,
alkohol, ...).
XXPrioritní zde není poadavek
výkonnosti, ale pojetí aktivního
ivota, jeho nenahraditelnou
souèástí je právì pohybová
aktivita.
XXV naem sportovním klubu
se vìnujeme sálové kopané,
flórbalu, basketbalu, atletice
a stolnímu tenisu. Dívky
mohou navtìvovat krouky
aerobiku a roztleskávaèek,
chlapci posilovnu.
XXVelké oblibì mezi tøídami
a výchovnými skupinami se tìí

mìla velký ohlas mezi mládeí
i pedagogy a my vìøíme, e se
nám letos podaøí na úspìch
loòské soutìe navázat.
Výsledky Vánoèní laky
ÁCI:
1. Jakub Petr, Z Miroslav
2. Bene Tomá, SO MK
3. Vondruka Jaromír GYM MK
ÁKYNÌ:
1. Dolealová Monika, Z Kláterní MK
2. Ulmanová Lucie, GYM MK
3. Pazderová Lucie, Z MK
DOROSTENCI:
1. Kratochvíla Jan, SO Ivanèice
2. Novák Tomá, SO MK
3. Krobák Josef, SO Ivanèice
DOROSTENKY:
1. Matulajová Gabriela, GYM MK
2. Brzobohatá Michaela, GYM MK
3. Binderová Erika, SO MK

Fotografie a text: Milo otner - Z vánoèní laky

OFSETOVÝ TISK  knihtisková rotaèka - rotaèkové èíslování
výseky do formátu A1  kaírování  falcování  rylování
zlatièka  èíslování do formátu A1  vazby - knihaøské práce

komfort
Pohodlný nákup
spotøebního zboí
bez ruèitele

0% úrok
Stejné ceny
jako v bìné
obchodní síti
Rozvoz zboí
do domu zdarma
Monost obchodní
spolupráce
Vae nejblií
obchodní místo:
IVANÈICE
Palackého nám. 11
0502/ 43 43 83 - v pátek
0724/ 25 17 01 - mobil

ZRCADLO

AKCE

po celý únor

sleva 25%

Pro výrobce a prodejce vína, motù a pálenky nabízíme
barevné etikety na lahve vèetnì monosti raby zlatem
na vybrané druhy papíru a samolepek, které mohou
být nejrùznìjích tvarù a velikostí.
Zajistíme Vám i komplexní grafické zpracování od návrhu
po výrobu.
V pøípadì zájmu Vás navtíví ná obchodní zástupce.

zásobování velkoobchodù a maloobchodù
- rozvoz zdarma!
vyádejte si nai nabídku
nebo pøímo návtìvu obchodního zástupce

Naa

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/322281, fax: 0621/322722, e-mail: tiskarnamk@quick.cz

Soukromá inzerce
Koupím
 rotaèní sekaèku za traktor, tel.: 0624/ 27 30 66,
po 20 hod.
 regulátor na PB láhve, tel.: 0737/ 88 41 65
 veverky obecné, více kusù do chovu, cenu nabídnìte; andulky, korely a agapornis, andulky letoní,
korely a agapornisy mohou být starí i v páru (rùzné
mutace), najdou u mì pìkný domov, tel.: 0606/ 58
15 33, po 18 hod.

Prodám
 øeznický stùl (tok), polní vál se sedaèkou, (za
polní frézu - teru), íøe 1m, váha 60 kg, tel.: 0621/
33 66 01
 chladící zaøízení, starí typ (chladící agregát ucpávkový, 2 ks výparník s odtávacími plechy,
ovládací elektropanel, termostat uzávìr, cena
4.000,- Kè; 30 ks èervených beden na maso, nízká
100,- Kè, vysoká 120,- Kè, tel.: 0606/ 58 15 33,
po 18 hod.
 hnìdý smaltovaný plech (1ks), na kruhový bazén
- Vítkovice 2,5 x 1,5 m, cena 800,- Kè; 10 kg láhve
na propan butan, cena 400,- Kè; zánovní, dvojkolový vozík na popel, cena 400,- Kè, tel.: 0606/
58 15 33, po 18 hod.
 10kg láhve na propan butan, 4ks, cena 300,Kè/ks, tel.: 0502/ 42 31 03
 láhve kyslík + plyn, plné, hadice, øezák, hoøáky,
øezák na PB, hoøák na PB + regulátor, sváøeèku
usmìròovaè 180A + káble italské výroby. Hoblovku
válec 30 cm + pila, 8 m2 kabøinec èerný 10x20 cm,
malotraktor na dodìlání - portály V3S, difer. S5,
uzávìrka.
Kompresor
380V,
dvoupístový
na koleèkách bez nádre. Nádr z umìlé hmoty
1000 l s kohoutem. Kamna CLUB v dobrém stavu.
10 l slivovice, 30 l kalvadosu. Tel.: 0737/ 88 41 62.
 støení taky - bobrovka, 3500 ks, jen v celku,
cena dohodou, tel.: 0776/ 70 90 55.
 1.500 ks plných cihel (1/3 nových), cena
3,- Kè/ks; 4.000 ks cihel plných 1,1/3, cena 1,30
Kè/ks; hurda - zlomky 305 m3 pøi odbìru sleva
10%, cena 700,- Kè/ 1m3; 7 ks betonových pøekladù
nové, 330 x 30 x 20 cm, cena 350,- Kè/ks (p.c. 480,Kè/ks), odvoz moný, 5 ks polyetylenových trubek,
prùmìr 150 mm, délka 6 m, cena 100,- Kè/1m.
Vhodné na kanalizace; "Antoníèek" pro pøípojku
plynu, rozmìr 60 x 40 x 85 cm, stìny
z vymývaného betonu, kovová dvíøka, nový, cena
2.500,- Kè (p.c. 3.200,- Kè), tel.: 0606/ 58 15 33,
po 18 hod.
 rodinný domek 3+1 se zahradou v Horních
Dubòanech, WC, koupelna, pøípojka el., voda,
jímka. Tel.: 0605/ 75 71 24.
 pronajmu pole v Miroslavi, 20 arù, tel.: 0621/
33 40 39
 KODA 1203 skøíòová, TK do r. 2003, cena
8000,- Kè, tel.: 0737/ 93 47 23
 FIAT 127, r.v. 1978, obsah 900 cm3, super motor,
cena dohodou, tel.: 0728/ 20 16 48
 repasovanou pøevodovku na AVII, ètyø-rychlostní, cena 4.000,- Kè; 2 ks tané tyèe, cena 400,a 600,- Kè; 2 ks blatník na Wartburk 351, nový,
oetøen základovou barvou, cena 300,- Kè/ks, tel.:
0606/ 58 15 33, po 18 hod.
 motor JAWA 350 638, výborný stav, kliková
høídel JAWA 250 kývaèka, vstøikovací èerpadlo
ZETOR - ètyøválec + trubky + vstøiky, nové
nepouité topení KODA 120, hydraulické èerpadlo UNC, pøevodovka a hlava motoru KODA Popular, pøevodovka TRABANT, FORD asi Anglia,
estistupòové èerpadlo na vodu bez motoru, LIAZ pøední nové mìchy, kompresor na AVII, kamna
CLUB. Tel.: 0502/ 42 50 77.
 mobilní telefon Nokia 5510, nový, v záruce, p.c.
14.990,- Kè, nyní 8500,- Kè. Odblokován na vechny sítì, tel.: 0777/ 00 66 71.
 videokameru, na splátky, bez navýení, pøijedu
i k Vám, tel.: 0724/ 25 17 01.
 trezor 40 kg, doupláový s áruvzdornou výplní,
mono pøikotvit ke stìnì, klíèový zámek - 2 orig.
klíèe, 413 x 315 x 378 mm, p.c. 5900,- Kè, nyní
3900,- Kè. Tel.: 0608/ 25 25 41.
 lednièku s mrazákem 250 l, zn. MINSK,
v dobrém stavu, tel.: 0621/ 32 24 62, po 18.00 hod.
 Total-gym 1000, cvièební stroj na procvièení
celého tìla, málo pouívaný, cena 4000,- Kè
(p.c. 7.200,- Kè); cvièební zaøízení k rozcvièení
vnitøní strany nohou (roztìp), vhodné pro gymnastiku nebo bojová umìní, cena 2.000,- Kè (p.c.
3.500,- Kè), tel.: 0606/ 58 15 33, po 18 hod.
 funkèní hrací obraz, motiv svatá rodina, cena
k jednání 3.000,- Kè, tel.: 0606/ 58 15 33,
po 18 hod.
 malé mnoství èesneku, cena 20,- Kè/kg, tel.:
0621/ 33 40 39.
 MATERNU s beta karotenem - vynikající pro
tìhotné a kojící matky, 50% sleva, tel.: 0606/ 58 15 33,
po 18. hod.
 tìòata leonbergerù bez PP, výborný hlídaè
a tìòata novofundlandù bez PP, pìkná, mohutná,
oèkovaná a odèervená. Tel.: 0621/ 33 35 60.
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