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Nashledanou v Ivanèicích
XXV roce 1850 vznikly v Moravském
Krumlovì okresní instituce, které zde
fungovaly více jak jedno století. Komunisté
krumlovský okres zahubili. Nyní je veliká
nadìje, e se mìstu vrátí to, co mu bylo
soudruhy odòato. By se vak starám, co
mohu, nejsem pøíli dobøe informován
o postupu pøíprav MìÚ k výkonu III. stupnì státní správy (malý okres).
XXTak se napøíklad uvádí, e by mìly být
vytvoøeny prostory pro cca 48 nových
úøedníkù. V pùdních vestavbách a dalích
prostorách na radnici by mohlo být snad
16 èi 18 lidí. Zbytek by úøadoval
v kanceláøích nad potou na námìstí
T. G. Masaryka. Podle mì jednoduché,
rychlé a nenároèné øeení.
XXAvak ze zápisù z jednání tzv. Pracovní
skupiny, èi jen skupiny, (zøízena byla
starostou, s pøiblinì ètyømìsíèním zpodìním, poèátkem prosince 2001 k øeení
problémù spojených se vznikem malého
okresu) vyplývají i mnohem draí a èasovì
nároènìjí øeení. Tak napøíklad Mìstská
knihovna by se mìla pøestìhovat nad
potu! To by znamenalo napøed upravit
patøièné prostory a vybudovat znovu
poèítaèovou sí shodnou s tou, která
byla ve stávajících prostorách zøízena,
nikoli zadarmo, v loòském roce. Dále pak
pøestìhovat 60000 knih. Ve vystìhovaných
prostorách knihovny budou se potom,
nemalým nákladem, stavìt kanceláøe.
XXVìøím, e vem, nejen starým spoluobèanùm, kterým nezbude ne pro svou
èetbu vylapat dalí patro navíc, je jasné
kolik penìz a èasu se takovým øeením
promrhá. Pøestìhování by mìlo potkat
i Dùm dìtí a mládee (stejnì jako u knihovny
zpodìní a zdvojené náklady), snad na Z
Ivanèická. e realizace takových nápadù
nesmírnì a zbyteènì naruí èinnost obou
institucí je nesporné. Stejnì tak, jako je
nesporné, e èas ztracený takovýmito
pokusy bude scházet v okamiku, kdy dojde
k hodnocení pøipravenosti Moravského
Krumlova na výkon úøadu s pùsobností III.
stupnì.
XXJen doufám, e odpovìdné údy mìsta
budou jednat tak, aby nás nenahnaly
do Ivanèic.
/J. Ptáèek/
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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.500 ks
 Miroslav - 1.000 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

NOVÉ BYTY NA SÍDLITI
REALITA NEBO ILUZE ?
XXKoncem loòského roku se tìm krumlovanùm, kteøí doposud marnì shánìli
monost cenovì pøijatelného bydlení
naskytla nadìje v podobì projektu výstavby
nových bytù.
XXØada rozporuplných informací nás
vedla k bliímu zamylení nad tímto
opravdu cenovì pøijatelným bydlením.
XXStátní fond rozvoje bydlení schválil
ádost mìsta M. Krumlova o dotaci na výstavbu 110 nájemních bytù na sídliti.
Dotace ve výi 400 tis. Kè na jednu bytovou
jednotku samozøejmì vekeré náklady
uhradit nemùe a proto musí zájemci o byt
poèítat s vlastním vkladem a s dvacetiletým
hypotéèním úvìrem.
XXCelkovým zpracováním pøípravy
bytové výstavby byla povìøena odborná
firma ISA CONSULT s.r.o. z Frýdku
Místku. (Asi nemáme v blízkém okolí jinou
dùvìryhodnou firmu.) Firmì se v prùbìhu
ledna dle naich informací pøihlásilo kolem
80 zájemcù. V té dobì se jetì hovoøilo
o relativnì dostupné cenì. Po úvodních
pøíznivých pohovorech se vak situace
pro zájemce neèekanì zmìnila. A to
zásadním zvýením ceny.
XXJaký byl pravý dùvod náhlého zdraení
bytù? Mohou si obèané dovolit platit desetitisícové mìsíèní nájmy? Pro ilustraci: za
standartní byt 3+1 o celkové rozloze 87,3
m2 zaplatíte mìsíènì bezmála 8 tisíc korun.
Movitìjí si mohou dovolit výhled z terasy,
avak za cenu témìø 11 tisíc. Nemluvì
o vstupním èlenském vkladu 550 tisíc
korun.
XXOdpovìï jsme záhy nali v zápisu pracovní komise pro 26. zasedání Zastupitelstva mìsta Moravský Krumlov konané dne
28.1.2002. K pùvodnímu modelu financování byl podán návrh, aby firma Isa Consult
s.r.o. pùvodní návrh pøepracovala a poèítala se státní dotací jako s vkladem mìsta,
nezahrnovala ji do výpoètu ceny bytu, ale
odeèetla ji od ceny celkové. Dle názoru
komise odeèítání dotace nepøimìøenì
zvýhodòuje ceny malých bytù oproti
velkým. (Nelze vak stanovit výi dotace
dle ploné výmìry jednotlivých bytù?)

OTAZNÍKY NAD MILIONY
Ilustraèní foto

XXDalím kamenem do této podivné
mozaiky byl výbìr stavební firmy, která má
celou stavbu realizovat. Byla vybrána firma
IMOS Brno, která s výstavbou nájemních
domù má zkueností pramálo. Dle zjitìní
nìkterých zastupitelù se mùe tato firma
pochlubit nìkolika nezdaøenými a nedokonèenými stavbami. Podmínky výbìrového
øízení nebraly v úvahu stavební práce starí
tøech let a tak profil firem, které se o stavební práce ucházely, nebyl zcela úplný, mohlo
by se øíci neobjektivní. Zaráející je také
fakt, e firma (Stavoprogres Brno) dnes
stavìjící ve mìstì Dùm s peèovatelskou
slubou, byla pøi výbìru a na posledním
místì.
XXVeøejnì pøístupné zápisy z porad
zastupitelstva opravdu svìdèí o bouølivé
a zodpovìdné diskusi nejen zastupitelù, ale
i zúèastnìných stavebních firem. Svìdèí
o tom i fakt (dle informace starosty), e
skuteènì jedna dotèená firma zvaovala
protest proti výbìru realizátora stavby, ale
nakonec sama od tohoto zámìru upustila.
XXSamozøejmì se ptáme, zda dosavadní
finanèní vývoj kolem zpùsobu a výe
platby za byty nepovede k zcela pøirozenému nezájmu obèanù o toto bydlení. Ti sice
byty nutnì potøebují, ale pro mnohé se stávají naprosto nedostiné. Navíc nejeden
èlovìk, který by na takový byt skuteènì
mìl, bude zvaovat, o co levnìji ho bude
stát vlastní starí domek na vlastním
pozemku, èi kolik si jetì pøidat k poøízení
domku nového.
XXPokud by se stabilizoval souèasný trend
øeení ekonomiky zamýlených bytù, je

otázka, jestli bude vùbec moné naplnit
poèetní minimum èlenù drustva. To
znamená, e snad máme zaèít reálnì
uvaovat, e k výstavbì bytù moná ani
nedojde?
XXKdy mìsto 44 milionù, které dostalo
na výstavbu nových bytù nevyuije, co
potom? Nárok na nì pak prostì pro mìsto
zanikne?
XXTìchto 44 milionù nakonec dostane
nìkdo jiný a jinde. Ten kdo vymyslí
asnìjí zpùsob financování a splátek
pro drustevníky. Nebo prostì skonèí tam,
kde bude dostatek ekonomicky silných lidí,
kteøí si takovou finanèní politiku drustva
budou moci dovolit. Jetì horí variantou
by bylo zapoèetí stavebních prací
bez dostateèného poètu zájemcù. Po vyèerpání jejich èlenských vkladù bychom mìli
ve mìstì vedle chátrajícího zámku dalí
torzo pro turisty.
XXDnes je ve samozøejmì v jednání,
sledováno jak zastupitelstvem, obèany, tak
i samotnou firmou ISA Consult s.r.o.,
prozatimnì zastupující budoucí stavební
drustvo.
Buïme optimisté a vìøme, e se situace
brzy vyøeí v prospìch vech zainteresovaných stran. Uvìdomme si, e pøes sto
bytù znamená pro Moravský Krumlov
nejen pøes sto spokojenì bydlících rodin,
ale pøímo samou budoucnost ivota mìsta.
Pokud vás opravdu zajímá budoucnost
projektu výstavby nájemních bytù
na krumlovském sídliti, nezapomeòte
navtívit pøítí veøejné zasedání zastupitelstva.
/mape/

Moravský Krumlov má nezávislé noviny
XXCo jsem závidìl øadì mìst, stalo se
skuteèností i u nás a døíve, ne jsem si
vùbec dokázal pøedstavit.
XXObèanùm mìsta se tak otvírá cesta
k øadì nových informací o ivotì
ve mìstì a okolí, o práci radnice,
o práci jejich zastupitelù. Novost zpráv tkví
v jiném úhlu pohledu na dìní
ve mìstì, v pohledu bez oficiálního
radnièního filtru.

XXVím velice dobøe, co práce dá
popsat malý kousek papíru smysluplným
textem. Pøeji proto redaktorùm Zrcadla
novináøskou profesionalitu a invenci,
dostatek dobrých dopisovatelù, tìdré inzerenty a hlavnì výdr. A nám obèanùm,
abychom dokázali vyuít Zrcadlo ku prospìchu svému a tím i prospìchu mìsta.
V Moravském Krumlovì 14.2.2002
ing. Boøivoj upa
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REAKCE - POLEMIKY
Váená redakce,
reaguji na èlánek z èísla 3 Zvolen
místostarostou díky jednomu hlasu.
Byla jsem na jednání MZ pøítomna.
Odcházela jsem znaènì zklamaná jednáním nìkterých zastupitelù. Jestlie
deset z dvacetijedna zastupitelù se
zdrí hlasování, je to na pováenou.
Ti zastupitelé, kterým obèané naeho
mìsta dali dùvìru, nejsou ani pro, ani
proti. Oni neví. Ano? Èi ne? Nejen
podle mého názoru, ale ani podle
názoru nìkterých dalích obèanù
naeho mìsta nemají v Zastupitelstvu
co pohledávat! Kdy se zamyslíte nad
tím, kdo se hlasování zdrel, zjistíte,
e dìti vìtiny z tìchto zastupitelù
bydlí mimo Moravský Krumlov.
S nejvìtí pravdìpodobností se do
Moravského Krumlova nikdy nevrátí.
Nebudou tu tedy s nejvìtí pravdìpodobností bydlet v budoucnu ani
vnouèata nevìdoucích zastupitelù.
Z toho vyplývá, e zastupitelùm, kteøí
nevìdí zda ano, èi zda ne, nezáleí
na prosperitì a budoucnosti naeho
mìsta.
XXKdysi (v minulém volebním
období) prohlásil jeden z nich: po
nás potopa. Chová se stejnì i v tomto
volebním období. Zodpovìdný èlen
MZ ví (nebo si alespoò myslí) co je
dobré pro jeho mìsto, dìti, vnouèata,
a podle toho se chová. Povauji
za nutné zdùraznit, e kdybychom se
takhle - zdret se témìø vdy hlasování
- chovali my, zastupitelé prvního Zastupitelstva po sametové revoluci,
ani jeden z podnikatelù by dnes nemìl
svùj krámek. Vichni - p. Hrnèáø,
p. Trefil, p. Ptáèek, ale i mnoho

dalích podnikatelù mají své prostory
k podnikání jen díky rozhodnosti
tehdejích zastupitelù!!!
XXJen pro poøádek. Místo v radì
mìsta se uvolnilo po p. tulíkovi, který
byl volen za KSÈM. Pan Schnabl
èlenem rady byl a zùstal. A e odela
z RM paní palková bez udání dùvodù?
To je pøece jasné. Je tady snaha, aby
to na MìÚ nefungovalo a aby se dál
mohlo po mìstì povídat o spolupráci
lidovcù a komunistù. Je to ovem
bohuel (nebo bohudík) tak. Zastupitelé ostatních politických stran neví.
Ano? Ne?
XXV èlánku v rubrice ihadlo taky
není ve úplnì pravda, ale polemika
by byla velice zdlouhavá. nutno ovem
podotknout, e pana tajemníka Velíka
odvolal pøednosta Okresního úøadu
na návrh RM, potamo starosty pana
Braunera. Dle jeho sdìlení tak ale
rada rozhodla u veèer, kdy k incidentu dolo.
XXJe mi trochu smutno z toho, co ve
se od nìkterých lidí dovídám. Osoba X
na osobu Y nasazuje, nadává, mluví
hanlivì, ale neuplyne mnoho èasu,
sedí spolu u stolu, objímají se, diskutují. A kdy se to hodí, vyráí spolu do
boje proti osobì Z.
XXAch jo, ta nae povaha èeská! (ale
e by i moravská?!)
XXV úvodníku è.3 jsem se od pana
ainky dozvìdìla, e ne vechny
dopisy mohou být uveøejnìny. prosím,
jestli je to jen trochu moné, pro ten
mùj tam místo najdìte. Ale vlastnì.
Takových je nás asi víc.
XXTìím se na dalí Zrcadlo, pøeji
hodnì úspìchù a srdeènì Vás zdravím.
Zdenka Illková - M. Krumlov

Osud lihovaru zpeèetìn?

foto redakce, leden 2002

XXPøi loòském strení staré støechy
lihovaru v Ivanèicích ve mì vzrostla
nadìje, e se sem brzo opìt vrátí ivot.
ivot, který zde byl od nepamìti.
Pøesnìji od dob existence Jednoty
bratrské.
XXTo, e se tady zamýlí postavit
jakási velkoprodejna, jsem bral
dlouho jako patný vtip. Vdy jsou tu
budovy, jejich stáøí zcela urèitì sahá
právì a do dob bratrských knìí,
konkrétnì do èasù pùsobení biskupa
Jednoty bratrské - Jana Blahoslava.
XXTvrzení odborníkù, e klenby
pocházejí a z 18. století je zcela
mylné. Pouitá ,,høebínková klenba
je toti nejménì o sto let starí.
XXNa tomto pùvodnì duchovním
místì, kde bratøi trávili èas prací,
uèením, rozjímáním a motlitbou, má
vyrùst naprosto konzumní a komerèní
objekt.
XXPøipadne mi obvzlá paradoxní,
e v dobì, kdy vrcholily ,,oslavy
k výroèí úmrtí Jana Blahoslava
na sklonku loòského listopadu, bylo
o demolici nìkterých objektù rozhodnuto.
XXV prosincovém Ivanèickém
zpravodaji popisuje ing. Roman
Sládek v rubrice pro starostu
investièní zámìry mìsta. Nic proti
obnovì léta nefunkèních záchodkù
na Tesaøovì námìstí, ale prodat tak
historicky cenný pozemek, jakým je
lihovar, za pár korun, je podle mne

pøinejmením høích. Nemluvì o tom,
e témìø naproti bude stát prodejna
druhá, konkurenèní. Tuím, e
majetek mìsta není bùhví jak veliký
a dát dohromady peníze na rekonstrukci pùvodních budov by bylo
velmi nároèné. Dovedu si ale pøedstavit i nìjaký komerèní prostor, tøeba
v podobì stylové barokní hospùdky
"U Blahoslava" s malou expozicí,
která by pøipomínala dobu bratrských
knìí.
XXMilión, který ,,daruje firma Plus
Discont mìstu má být pouit k rekonstrukci staré radnice s plánovaným
památníkem Alfonse Muchy. Rozplynou se tyto peníze v rozpoètu mìsta,
nebo se dokonèení oprav staré radnice
koneènì doèkáme?
XXNapadá mì høíná mylenka,
absurdní ztotonìní s dobou Bohuslava. Tím, e dnes více pøijímáme
duchovní hodnoty aludkem, ne
myslí, bude nová velkoprodejna taky
jakýmsi pomyslným chrámem, ale
zcela jistì ne oèiujícím ...
XXZávìrem se nabízí nìkolik otázek:
Jak a kdy oetøí firma Plus Diskont
odhalené stìny historicky chránìné
budovy? Budou dokonèeny vechny
práce ve slíbeném termínu? Co tomu
øíká stavební dozor, èi firma Plus
Diskont samotná? Dozvíme se, kam
konkrétnì pøiel ji zmínìný milión?
Co na to radnice?
J.Dvoøák, Ivanèice

Slovo bývalé tajemnice
XXDne 14.1.2002 byla ve Znojemském týdnu publikována odpovìï
starosty mìsta Moravského Krumlova
pana Bartolomìje Pitlacha na døíve
uveøejnìný èlánek èlena zastupitelstva
mìsta pana Ing. Boøivoje upy
Pyrrhovo vítìzství. Ve svém èlánku
se pan starosta zcela mimo kontext
a navíc nepravdivì zmiòuje i o mnì
v souvislosti s mojí rezignací na funkci
tajemnice Mìstského úøadu v Moravském Krumlovì. Po peèlivé úvaze
a s urèitým èasovým odstupem jsem se
rozhodla k obranì stejnou formou.
Nìkterým ètenáøùm tyto èlánky moná
mnoho neøíkají, snad jen to, e je
cosi nezdravého v království dánském, ale pro pøemýlivìjí obèany
to mùe znamenat probuzení k vyuívání nezadatelného obèanského práva
zúèastòovat se jednání zastupitelstva
obce, která jsou ze zákona veøejná
a na místì se pøesvìdèovat, jak jimi
volení zástupci jednají.
XXNa funkci tajemnice MìÚ jsem
rezignovala po zralé úvaze. Jako
pøíèinu jsem uvedla osobní dùvody.
Samozøejmì to nebylo proto, e bych
nezvládala své pracovní povinnosti,
ale naopak. Plnìní mnohých úkolù mi
bylo znemoòováno informaèním
vakuem a nespoluprací ze strany pana
starosty vùèi mnì. Plnìní dalích
úkolù ze zákona bylo zpochybòováno.
Nemohla jsem se s tím smíøit, zejména
kdy jsem vidìla, e toto jednání
pokozuje i mezilidské vztahy na radnici a není dobré ani pro fungování
správy mìsta. Nakonec jsem dospìla
k názoru, e mùj odchod z funkce
tajemnice by mohl pomoci situaci
èásteènì uklidnit. Své jednání o rezignaci jsem vak vedla diskrétnì

a pøedpokládala jsem, e to bude
oboustranné. Stávají-li se vak okolnosti rezignace prostøedkem k dalím
útokùm na mou osobu, necítím se
pùvodním pøedpokladem dále vázána.
Není pravda, e jsem nezvládala své
úkoly. Za 20 mìsícù pùsobení ve funkci
tajemnice MìÚ není v mém osobním
spise zaznamenáno jediné pochybení,
nezvládnutí nebo nesplnìní úkolu.
Pravidelnì a bez jakéhokoliv postihu
jsem byla také za svoji práci
odmìòována. Termín zvlátní
odborná zpùsobilost je zcela zástupným umìlým dùvodem. Ve skuteènosti
jde u tajemníka o formální osvìdèení
znalosti zákona o obcích a orientace
ve správním øádu. Po dohodì s panem
starostou jsem byla pøihláena
do kurzu a ke zkoukám ji od února
2001, avak kurzy jsou tak pøeplnìny,
e bìná èekací doba je a dvouletá.
Nejsem první, komu vznikly problémy
z toho, e volené orgány na radnicích
jednak neovládají zákony (do nejvyích funkcí se volbou dostávají èasto
amatéøi bez jakýchkoliv zkueností
z veøejné práce), jednak se nemohou
zbavit snahy politicky ovlivòovat
fungování obecních úøadù. To je,
zejména v souvislosti s výkonem pøenesené pùsobnosti (státní správy),
nepøípustné. Èasté zbyteèné støety
mnohých volených pøedstavitelù - éfù
samosprávy obcí s tajemníky - éfy
exekutivy obcí místo nanejvý ádoucí
tìsné spolupráce, které jsou vdy
ke kodì vìci, jsou toho dùsledkem
právì tak, jako sílící volání obèanù
po náhradì zastupitelské demokracie
demokracií pøímou. Kromì neznalosti
zákonù mají tyto neshody a nálady
pùvod také v disproporcích mezi
kvalifikací a mocí - tajemník má
zpravidla kvalifikaci a zkuenosti

pro úøadování, pøièem má omezené
pravomoci, volený pøedstavitel má
pravomoci, avak chybìjící kvalifikaci
a zkuenosti se snaí nahrazovat
politikou.
Nejhorí
kombinace
s dalekosáhlými dùsledky, která mùe
i zcela paralyzovat èinnost celého
úøadu a samosprávy obce, pak vzniká,
kdy se najde úøedník obce, který
poruuje kodex státní správy a samosprávy vyhláený vládou a zaène
politikaøit na stranì volených orgánù!
XXDomnívám se, e posílení slábnoucího
kreditu
zastupitelské
demokracie by velmi pomohla novela
zákona o obcích, která by urèila alespoò uvolnìným voleným zástupcùm
absolvovat kolení obecné odborné
zpùsobilosti, napøíklad minimálnì
získání pøehledu vìdomostí ze zákona
o obcích, optimálnì pak i ze správního
øádu, z psychologie, rétoriky a ekonomiky. Souèasnì by znemonila politikaøení úøedníkùm radnic a posílila
jejich nezávislost, zejména s ohledem
na objektivní výkon státní správy
v pøenesené pùsobnosti úøadù.
XXVím, e prosazování pravdy bylo
v minulosti obtíné, ale nikdy by mne
nenapadlo, e zùstane obtíné
i v demokracii. Já jsem vak zvyklá ít
tak, e se mohu vdy kadému podívat
do oèí a nemusím pohledem uhýbat.
Sama se také dovedu obhájit.
A protoe jsem pøesvìdèena, e pravda nakonec zvítìzí nad lí, doufám e
ílený hon na mou osobu rezignací
ztratil opodstatnìní. Ráda bych se
toti koneènì vìnovala na jiném místì
MìÚ prospìné práci pro obèany.
Pavla Mokrá
bývalá tajemnice
MìÚ Moravský Krumlov

Za nejstarí historií naeho regionu
XXNejstarí doloené doklady lidské
pøítomnosti u nás na Moravì nám
poskytuje archeologie z brnìnské
Stránské skály, z období starého více
jak pùl miliónu let. Doba tìchto
dávných lidí - lovcù velkých zvíøat
(jako slon, nosoroec, kùò èi jelen) - je
nám tak vzdálená, e dokladù z této
doby se zachovalo jen velmi málo a to
i v celoevropském mìøítku. Podobná
situace platí u nás i pro støední paleolit - období zaèínající nìkdy pøed
250 tisíci roky a konèící teprve pøed
40 tisíci léty.
XXDávná etnika té doby jsou
na Moravì archeologicky doloena
pøedevím kamennými nástroji.
Samotných nálezù kosterních ostatkù
je ménì ne skromnì, a to jetì jen
ve zlomcích. Tradièní antropologie
je øadí k neandrtálské populaci.
V souèasnosti celá øada oblastí vìd
proívá prudký vzestup a tak je dnes
moné získat neuvìøitelnì podrobné
a zajímavé poznatky o dávných
populacích.
XXNa druhé stranì nìkteré i svìtové
autority dávají pøednost své vlastní
intuici a svérázným názorùm. A tak
støední paleolit, který je obdobím
nejménì tøech rùzných forem èlovìka
ijících vedle sebe, je v souèasnosti
úrodným
polem
nejrùznìjích
protichùdných názorù a tvrzení.
XXPrávì takové názorové tøenice jsou
lákavým
tématem
nejednoho
populárního pøírodovìdného televizního poøadu, èasto prezentovaného na
nauèných kanálech. Pøi sledování
takového televizního poøadu si pak
jistì poloíme pøirozenou otázku:
,,A ili takoví dávní lidé i tady
u nás?
XXDocent Jiøí Svoboda z Archeologického ústavu Akademie vìd v Brnì
uvádí z tohoto období støedního
paleolitu nám blízkou lokalitu Vedrovice. ,,Vedrovice leí na okraji
Krumlovského lesa, kam zasáhly
tøetihorní moøské sedimenty s bohatými zdroji rohovcových valounù.
Rohovce typu Krumlovský les se tu
pouívaly asi ji ve støedním paleolitu " uvádí opatrnì v jedné ze svých
pøeèetných publikací (Èas lovcù).

XXJak vypadali lidé støedního paleolitu? Jak vypadala jejich kultura?
Asi neudìláme zásadní chybu, kdy si
je pøedstavíme jako nìjaké dnení
vzdálené etnikum vìtinou mírnìjího
klimatu, které nezobrazovalo ádné
figury na dochovatelné materiály jako
je kost, nepouívalo sloité a nároèné
øezbáøské technologie. Kamenné
nástroje, které pouívali k práci, byly
vìtinou z místních, èasto druhoøadých surovin. Na druhé stranì u
jejich dávní otcové témìø pøed milionem let mìli za sebou první námoøní
plavby na kratí vzdálenosti. Proto
nepøekvapí, e na konci støedního

paleolitu se uskuteènily první vpravdì
objevitelské epochální dlouhodobé
námoøní plavby, vedoucí za neznámý
horizont. Asi pøed 55 tisíci lety byla
takto osídlena Austrálie. Uváíme-li,
co to vechno muselo znamenat
pro tehdejí námoøníky a posádky lodí
po technické a morální stránce,
získají si u nás lidé støedního paleolitu ná plný respekt.
XXJejich cesty vak znamenaly ,,jen
stovky kilometrù, protoe vody oceánù
byly vázány na ledovce a tak byla
pevnina na mnoha místech, kde je
dnes moøe.
Libor Balák

Jedno z nejznámìjích etnik pravìku -Neandrtálci- jsou také spojeni s mnoha
záhadami. Patøili k nejúspìnìjím populacím, pøeili a do mladého paleolitu,
kdy vytvoøili jednu z prvních modernìjích kultur.
Kresba Libor Balák
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IROKÁ NABÍDKA
DRÙBEÍCH VÝROBKÙ
Znojemská 393 (bývalé drùbe. závody)
Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 23 53

KUØATA

 stehna
 ètvrtky
 palíèky
 øízky prsní
 øízky stehenní
 køídla
 játra
 polévková smìs
 kuøecí sekaná

KRÙTY

 stehna
 øízky prsní
 øízky stehenní
 krky
 køídla
 játra
 krùtí rolka
 krùtí sekaná

KACHNY
 játra
 høbety

aktuálnì
59,- Kè / kg
57,- Kè / kg
145,- Kè / kg
118,- Kè / kg
52,- Kè / kg
63,- Kè / kg
42,- Kè / kg
aktuálnì

HUSY
 celá
 játra

aktuálnì
39,- Kè / kg

 SPOJOVACÍ MATERIÁL

SLEPICE

 prsa s kostí
 stehna
 kostry na polévku
 aludky, játra, srdce
 køapky
 velké

 HUTNÍ MATERIÁL
 TOPENÁØSKÝ
MATERIÁL

 klobása èesneková
 klobása horácká
 drùbeí unka
 salámy, párky
 játrové patiky

 NÁØADÍ
77,- Kè / kg
aktuálnì
88,- Kè / kg
aktuálnì
aktuálnì

VELKÁ SLEVA
DRÙBEÍCH KONZERV
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

PØIJÏTE - UVIDÍTE - NAKOUPÍTE

2000, a.s.
KRUMLOVSKÁ 30, IVANÈICE

Servis
tel.: 0502/ 45 11 36 p. Haken
tel.: 0605/ 10 18 43 p. Navrátil

 VODOINSTALAÈNÍ
MATERIÁL

2,- Kè / ks
2,30 Kè / ks

UZENINY

Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:
Sobota:

 ELEKTRO NÁØADÍ

49,- Kè / kg
45,- Kè / kg
20,- Kè / kg
35,- Kè / kg

MNOHO DALÍCH VÝROBKÙ ÈEKÁ V PRODEJNÌ

Prodej
tel.: 0502/ 45 11 37 p. Stehlík
tel.: 0604/ 57 58 50 p. Koa

LUBOMÍR EDRLA, NÁM. TGM 47, M. KRUMLOV

116,- Kè / kg
aktuálnì

VEJCE

98,- Kè / kg
165,- Kè / kg
118,- Kè / kg
aktuálnì
45,- Kè / kg
65,- Kè / kg
aktuálnì
aktuálnì

PRÙMYSLOVÉ ZBOÍ

Pracovní doba
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-18.00
7.00-17.00
7.00-17.00
8.00-11.00

Naich mínus 20 Vás zahøeje

 ZAHRADNICKÉ
NÁØADÍ
 SKLO - PORCELÁN
 KUCHYÒSKÉ ZBOÍ
 RYBÁØSKÉ POTØEBY

TEL.: 0621/ 32 23 72

PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

- zajitìní kompletních slueb:
zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- plastové bazény  septiky  jímky
- prodej na splátky i s 0% navýením

VYUIJTE NAE ZKUENOSTI
 jak profinancovat vlastní bydlení
 jak zhodnotit své úspory s jistotou nejvìtích
evropských a svìtových finanèních ústavù
Pøijïte se zdarma poradit do naí kanceláøe
v Moravském Krumlovì na Zámecké ulici è. 11.
Mgr. Zdena upová
tel./fax: 0621/ 32 39 28
mobil: 0777/ 18 18 70
e-mail: zupovaz@seznam.cz

Alena Roiderová
tel.: 0621/ 32 25 42
mobil: 0606/ 22 81 54

Doporuèujeme sjednat schùzku pøedem.
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Festival dokumentárních snímkù STÍNY SVÌTA
XXVe dnech od 10. do 16. bøezna se
na Znojemsku, konkrétnì v Miroslavi,
Znojmì a Moravském Krumlovì,
uskuteèní filmový festival dokumentárních snímkù s názvem Stíny svìta,
který se vìnuje otázkám poruování
lidských práv a zneèiování ivotního prostøedí. Vydal jsem se proto
do Miroslavi za organizátory této akce
a jaké bylo mé pøekvapení, e za celou
akcí stojí tøi mladí lidé: Elika
Poèarovská (19), Irena umpelová
(18) a Milan Pilaø (21).
XXVá festival se vìnuje jak lidským
právùm, tak ivotnímu prostøedí.
Hledáte v tom nìjakou spojitost?
XXUrèitì. To je pøíklad nìkterých
nadnárodních firem, jejich hlavní
motivací je maximalizace zisku bez
ohledu na to, e tím ubliují ivotnímu prostøedí i lidem. Spousta z nich
umísuje výrobu do zemí tøetího
svìta, kde nejsou tak pøísná opatøení
a normy týkající se ivotního prostøedí
a je zde celkem bìná dìtská práce.
XXMùete uvést nìjaký pøíklad?
XXZ tìch, co pùsobí na èeském trhu,
je to napø. IKEA, Shell atd. Ukázkovým pøíkladem chování Shellu je
tragédie kmene Ogoniù, kteøí ijí
v Nigérii. Právì tady byla nalezena
velmi kvalitní ropa a pøi její tìbì
docházelo k èastým únikùm. To devastovalo místní krajinu v oblastech, kde
je zemìdìlství jediným zdrojem
obivy. V devadesátých letech se
Ogoniové rozhodli, e u dál nebudou
snáet praktiky firmy Shell a nenásilnì bojovali za zastavení tìby v èele
s básníkem a spisovatelem Ken SaroWivou. Ten za to byl spoleènì s dalími osmi aktivisty zadren a vìznìn.
Shell pak prohlásila, e pokud

aktivisté øeknou, e v dané oblasti
ádné zneèitìní neexistuje, mùou
zajistit proputìní Ken Saro-Wivy.
Dne 10. listopadu 1995 byli tito
aktivisté popraveni.
XXO takových vìcech se velmi málo
mluví, respektive o nich nikdo mluvit
nechce. Proto jste se rozhodli pro
název Stíny svìta?
XXTen název nám nepøipadá nìjak
zvlá smutný, i kdy je pravda, e
poruování lidských práv a zneèiování ivotního prostøedí není zrovna veselou záleitostí. Myslíme si, e
název Stíny svìta pøesnì vyjadøuje to,
o èem festival vlastnì je.
XXOdkud máte filmy?
XXTy s ekologickou tématikou
pochází z Ministerstva ivotního
prostøedí a jejich festivalu Ekofilm,
snímky zamìøené na lidská práva
pochází z archívu Èlovìka v tísni
o.p.s.
XXJakou oèekáváte úèast lidí?
XXTo si netroufáme odhadnout,
protoe tohle je první akce tohoto
typu, která se tu koná. Doufáme vak,
e pozornost kromì samotného
vysílání pøitáhne i nìkterá z doprovodných akcí, napø. fotografická
výstava Jana ibíka èi nìkterá
z pøednáek. Snaili jsme se vyjít
lidem vstøíc, proto je vstup zdarma.
XXVstup zdarma? Odkud tedy máte
finanèní prostøedky na uskuteènìní
této akce?
XXPøedevím z grantu, který jsme
získali od Hnutí Duha, také od o.p.s.
Marek. Èást nákladù kryje obèanské
sdruení ALMA z Dobelic a Asociace
Iuvenes Znoyem prostøednictvím
svých prostøedkù a sponzorù. Vem
touto cestou dìkujeme.

XXMyslíte si, e se po zhlédnutí nìkterého z vámi chystaných snímkù
otevøou oèi tolika podle vás
zaslepených lidí?
XXNeøekli bychom zaslepených, ale
jenom neinformovaných. Samozøejmì
neoèekáváme, e se po tomto festivalu
zdvihne na Znojemsku vlna bojovníkù
za lidská práva èi záchranu ivotního
prostøedí. Nám jde pøedevím
o zasazení semínka pøemýlení. U to
pro nás bude úspìch.
XXCo vás motivuje k realizaci
takového projektu, pøece jen vìtina
vaich vrstevníkù tráví svùj volný èas
radìji na diskotékách
XXTo my taky (smích). On je problém v tom, e ti mladí lidé ani nemají
jinou monost, jak trávit svùj volný
èas, nemluvì o nìjaké seberealizaci.
Nám tu podobný projekt chybìl, tak
jsme si ho prostì sami uskuteènili.
XXPotkalo vás bìhem pøíprav nìco,
co vás pøekvapilo?
XXJasnì, spousta vìcí. Tøeba velice
vstøícný a pøátelský pøístup Jana ibíka, nabídka spolupráce dalích obèanských sdruení: ALMA, Iuvenes
Znoyem, Marek o.p.s. a také velice
ochotný pøístup miroslavských
radních. Ale nebylo to vdy úplnì nejjednoduí. Zpoèátku jsme se potýkali
s organizaèními problémy, které nai
práci velice brzdily. Ty se nám vak
podaøilo vyøeit, take se nám projekt
povedlo dotáhnout do konce.
XXA nìjaké plány do budoucna?
XXMáme urèité plány, které vak
zatím zùstávají pouze v naich
mylenkách, protoe my dvì máme
pøed maturitou, take jsme teï celkem
zaneprázdnìní. Take jetì uvidíme
/mape/

POMOC UKRAJINÌ
Charita Moravský Krumlov hledá zájemce o pomoc ukrajinským dìtem
v akci ADOPCE NA DÁLKU. Jedná se o sirotky a oputìné dìti,
umístìné v dìtském domovì, který je ve správì sester Frantikánek.
Pøíspìvek by umonil vybudovat rodinná spoleèenství s adoptivními
rodièi - vychovateli, která by dìtem umonila individuální výchovu
a pøípravu pro ivot.
Blií informace: Marta Procházková,
tel.: 0621/ 32 24 39, mobil: 0607/ 11 26 08

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






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

ihadlo
Tip na vycházku
XXZvu vás do mìstem zapomenuté ulice Pod hradbami, která se
nachází prakticky pod okny Mìstského úøadu (pozn. red. - v Moravském Krumlovì).
XXPoznáte ji snadno, v obou smìrech zaèíná tam, kde konèí asfaltová silnice. Take obyvatelé jsou nuceni víc ne kde jinde ve mìstì
se pøizpùsobit a sít se s poèasím. V zimì si na ulici mohou
zabruslit, v detivém období zase vytáhnout gumáky a v suchém létì
se práí o sto est. Ve prý visí na nové kanalizaci, kterou sliboval
u pøedchozí starosta.
Tuto ulici mají v péèi rovnì památkáøi (to kvùli hradbám), take
historickou atmosféru dokresluje stylové osvìtlení.
/ètenáø z M. Krumlova/

Upozornìní
Mu se zbraní útoèí na Znojemsku
XXUpozoròujeme na dva pøípady loupeného ozbrojeného
pøepadení. V pátek 15. února pøepadl znojemskou sázkovou kanceláø
neznámý pachatel a pod pohrùkou násilí poadoval po enì
za pøepákou vydání finanèní hotovosti. Ta mu z obavy o svùj ivot
odevzdala témìø 60 tisíc korun.
XXHned na druhý den namíøil zøejmì stejný pachatel zbraò
na 49letou enu obsluhující èerpací stanici v Hostìradicích. Získal
12.500 korun a z místa uprchl.X

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.
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 M. Krumlov do 15. 6. 2002. DNENÍ TAJENKA: Mùete stokrát dokázat nepravdivost livého výroku, ...

KØÍOVKA O CENY
Zvìøí
Assala, LZ,
Sac, Davo, ponièená
MPK, Alao
kùra

Bahno

SPZ
Svitavy

Znaèka
délky

U morav. Hranièní
mìsta
mìsto

Staré
zájmeno



Spojka

Rokle

Svùdnosti

Plus

Solmizaèní
Francovka
slabika

Had
2. díl
tajenky

Servis
Banka
(angl.)
Malá oj

Sloní
zuby

Medvídek

Kyslík

Let. kód
Bulharska

Modla

Ruské
muské
jméno

Znaèka
mýdel

Ryba

Pusa
Nabídni si

Televize
Pták
(zoolog.)

Dùlní
pracovitì
Vinìta

Radost.
pokøik



KUPON è. 3
04/02

Èeský
spisovatel
Kapradina

Ze spoda
Soupeø
Pera
(angl.)
Pobízet

Karta
Lekat

Pohádkov
amulet
SPZ Ústí
nad Orlicí

(pøech. min.)

1. díl
tajenky


Ch. zn.
draslíku
Hlt

krabák
u pluhu
Kapsa
Citoslovce
osla
Zn. zubní
pasty

Krupice
(slov.)
Zájmeno

Èást
odìvu
Køiklavì
Vozka

Nechurav
Zn. mez.
kvóty

Pøedloka
Hrneèku...!

um
Ch. zn.
sodíku

Angolské
sídlo
Ty (nìm.)
Obchodník

Hraboi

Ch. zn.
jódu
Støení
výstupky

Váèek
(angl.)

Kolosy
Toté
(zkr.)

Jinam
Èidlo
zraku

Kniní
vydavatelství

Chilské
mìsto

Zbìhovec
(rostl.)
Ostrovy
v atlantiku

Èíslovka
Let. kód
Gabonu

3. díl
tajenky

Naa

Tiskárna
Moravský krumlov

Informaèní servis
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Kulturní programy 25. února - 10. bøezna
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 od 25.2. kadé pondìlí v 18.00 hod. - TAE BO, moderní forma
aerobního cvièení kombinující prvky karate, taekwondo a boxu
s dance aerobikem, vhodné pro mláde od 16-ti let, cvièení vede
profi trenérka TAE BO Dana ROUSOVÁ. V sále DDM.
 kadé pondìlí od 9.30 do 10.30 hod. - KOSTIÈKY,
pro maminky na mateøské dovolené, otvíráme klub pro rodièe
s dìtmi. Dìtem a maminkám (tatínkùm, babièkám,...) jsou k dispozici vekeré prostory DDM, kde si pod odborným a laskavým
vedením Hanky tìpánové budou cvièit, malovat, modelovat,
vaøit, hrát a povídat. Pøijïte se podìlit o své zkuenosti, starosti
i radosti.
 v pátek 1. 3., 15. 3. a 29. 3. - Plavání v HROTOVICÍCH, pro
milovníky vodního ivlu, odjezd vdy ve 14.15 hod. od DDM,
návrat okolo 17.00 hod. Cena kadého plavání vè. dopravy: 50,- Kè.
Pøipravujeme:
 18. 3. od 14.00 hod. - Den otevøených dveøí na DDM. Pøi této
pøíleitosti si mohou návtìvníci zasadit tulipán do vlastnoruènì
vyzdobeného kvìtináèe pomocí ubrouskové techniky. Srdeènì
zveme vechny dìti i dospìlé, kteøí se dosud nemìli monost podívat po prostorách DDM a seznámit se s akcemi, které poøádáme.
Úèastnický poplatek èiní 25,- Kè
 Hledáme: aktivní, nadené a komunikativní mladé lidi s nekonvenèními nápady pro spolupráci na Otevøeném klubu mladých
v prostorách DDM. jedná se o práci s dìtmi a mládeí v odpoledních hodinách. Informace u øeditelky DDM na tel.: 0621/ 32 27 70.
Divadelní krouek pøi TJ Sokol Rouchovany
sehraje dne 3. bøezna loutkové pøedstavení

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Zaèátky pøedstavení: 14.00 a 16.00 hod.
Srdeènì zve Kapárek

kolní klub a druina Oslavany

 21.2. ve 14.00 hod. - Stopovaná. Máte orientaèní smysl a rádi
lutíte rùzné úkoly? Pøijïte na stopovanou v pøírodì o ceny.
V pøípadì velkého detì sportovní odpoledne o ceny. Sraz ve
14.00 hod. u kol. klubu. Èlenové KaD zdarma, ostatní 10,- Kè.
 28.2. ve 14.00 hod. - Turnaj v DÁMÌ. Ovládáte dámu, nebo se
ji chcete nauèit? Pøijïte si zmìøit síly. Èlenové KaD zdarma,
ostatní 10,- Kè.
 28.2. - Veselé panièky windsorské, komedie o Siru Johnu
Falstoffovi a veselých panièkách windsorských. Èinohra
od W. Shakespeara, v Mahenovì divadle v Brnì. Odjezd v 17.30
hod. z autobusového nádraí, zastavuje na vech zastávkách
v Oslavanech a Padochovì. Cena: 200,- Kè dospìlí, 160,- Kè
dùchodci a dìti.
 7.3. ve 14.00 hod. - Turnaj ve stolním tenise. Pøijïte si
zasoutìit a nìco vyhrát!!! Po domluvì je moné si zahrát i jindy.
Kdo má pálku - s sebou, ostatním pùjèí, èlenové KaD zdarma,
ostatní 10,- Kè.

Spoleèná výstava malíøe Arnota Modráèka
a literáta Martina Veselého
GALERIE TAURUS ZNOJMO
1. bøezna ve 20.00 hod. vernisá.
Výstava potrvá do 31. bøezna 2002.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 16.2. - 17.3. - výstava: Marcela Chvátalová - fotografie, Jiøí Seka
- keramika, poøádá Okresní muzeum Brno - venkov v muzeu.
Otevøeno: út-èt: 13-16, pá a so: 9-12, ne: 13-16 hod..
 25.2. v 19.00 hod. - Jaromír Nohavica - koncert v kinì Réna
Ivanèice, vstupné: 250,- Kè.
 27.2. - Koloèava, zájezd na muzikál Petra Ulrycha do Mìstského
divadla v Brnì. Úèinkují: Hana a Petr Ulrychovi se skupinou
Javory, herci mìstského divadla v Brnì. Odjezd v 18.00 hod.
od Besedního domu v Ivanèicích, cena: 440,- Kè, studenti
a dùchodci: 260,- Kè.
 28.2. v 10.00 hod. - Pasáèek vepøù, divadelní pohádka pro M,
Z a maminky s dìtmi, kino Réna Ivanèice, úèinkuje Divadlo
Na rozcestí Brno, vstupné: 30,- Kè.
Pøipravujeme:
 21.3. v 19.00 hod. - Joka Èerný a lidová píseò, koncert v kinì
Réna v Ivanèicích, vstupné: 170,- Kè, pøedprodej zahájen.
 23.3. - KRYSAØ - zájezd na Dirty muzikál Daniela Landy,
odjezd ve 14.00 hod. od Besedního domu v Ivanèicích, cena: 735,Kè, závazné pøihláky na KIC Ivanèice.

proutkù, kolik mìla dìtí. V noci
tajnì napekla z kynutého tìsta
postní preclíky posypané mákem
a solí. Ráno pak, pøed východem
slunce, proutky, na které navlékla
po nìkolika preclících, zavìsila na
stromy do zahrady. Potom la
vzbudit dìti a oznámila jim, e
vidìla kolem domu bìet liku,
která ztratila preclíky na zahradì
na stromech. Dìti se pak poøádnì
umyly, ly do zahrady, tam se
pomodlily a preclíky snìdly.
Odmìnou jim pak prý bylo, e u
je nikdy nebolely zuby.
XXNìkde bývalo zvykem vìet
preclíky na zahradì a na ètvrtou
postní nedìli, zvanou druební,
která bude a 10. bøezna, take je
moné si jetì letos zkusit tento
pìkný a zapomenutý zvyk zopakovat.
XXPraná nedìle je druhou postní
nedìlí, kterou máme právì èerstvì
za sebou. Svoje jméno si získala

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
27.2.

ve 20.00 hod.
RYCHLE A ZBÌSILE
Film USA, èeské titulky

Program kina Réna na bøezen nebyl
do uzávìrky tohoto èísla zveøejnìn.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
27.2.

v 19.30 hod.
MATRIX
Sci-fi thriller USA, èeské titulky

2.3.
3.3.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
MOULIN ROUGE
Muzikál USA, Austr., èes. titulky

 25.2. ve 14.30 hod. - Turnaj v kartách, klub OKNO, poplatek:
10,- Kè, vyhláení vítìzù vech pøedchozích únorových turnajù.
 27.2. v 17.00 hod. - Beseda s kosmetièkou, v DDM na ul.
Komenského 7 v Ivanèicích, poplatek: 10,- Kè.
 3.3. v 17.00 hod. - Mini playback show. pøijïte si k nám vyzkouet napodobit plejbek svého oblíbeného zpìváka, zpìvaèky,
nebo skupiny. Poplatek: dìti 10,- Kè, ostatní: 30,- Kè.
 9.-16.3. - Zimní tábory: Zdobnice v Orlických horách - Chata
Jílovanka, ubytování ve 2-6 lùkových pokojích, lyování
v místì, Øíèky, cena: dìti do 18 let 2550,- Kè, dospìlí 2850,- Kè.
Kunèice v Jeseníkách - Chata u profesora, ubytování ve 2-4
lùkových pokojích, lyování v místì a blízkém okolí, cena: dìti
do 16-ti let 2450,- Kè, dìti do 18-ti let 2550,- Kè, dospìlí 2850,Kè. V cenì doprava, ubytování, plná penze, pedagogický dozor,
pojitìní. Pøi pøihláení je nutné zaplatit zálohu 500,- Kè.

6.3.

v 17.00 hod.
MACH A EBESTOVÁ
Èeská filmová komedie

9.3.
10.3.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
PURPUROVÉ ØEKY
Thriller Francie, èeské titulky

2.3.

v 18.00 hod.
PARALELNÍ SVÌTY
Film ÈR

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

3.3.

v 18.00 hod.
PØESTÁVKA:
KOLA MIMO PROVOZ
Film USA, èeská verze

9.3.

v 18.00 hod.
PLANETA OPIC
Film USA, èeské titulky

10.3.

v 18.00 hod.
LEGENDA
O SLAVNÉM NÁVRATU
Film USA, èeské titulky

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 Výstava Kacíøi a velmoové Nového vìku, aneb duchovní
svìt renesance na jihozápad od Brna, Galerie Kníecí dùm, výstava otevøena do 17. bøezna: po-pá: 9-12 a 13-16 hod., ne: 13-16 hod.
 Výstava fotografií Od jara do zimy - prof. L. Novotná
z gymnázia M. Krumlov, Mìstský úøad M. Krumlov, výstava
potrvá do konce bøezna 2002.
 4.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - o Jar. Seifertovi povídá
p. E. Kopèilová, Mìstská knihovna M. Krumlov.
 4.3. v 18.00 hod. - Renezanèní zámek jako projev ivotního
stylu lechty, pøednáka Dr. T. Knoze v Kníecím domì.
Pøipravujeme:
 11.-14. 3. - EKOSVÌT - Ekofilm a Jeden svìt - promítání vítìzných a vybraných snímkù, poøádá obè. sdruení ALMA a MìKS
v prostorách na ul. Bøízová. 11.3. v 16.00 hod. - NP Podyjí pøírodní klenot Znojemska - pøednáka p. Kosa z NP Podyjí.
 12.3. v 17.00 hod. - O staré vrbì, ochotnické pøedstavení,
od J. Koukala, reie Zd. Koneèná, kinosál M. Krumlov.

Kulturní informaèní støedisko Oslavany

 Pøipravujeme: 16.3. od 20.00 hod. - Tradièní Josefský
country bál se skupinou POUTNÍCI, Dìlnický dùm Oslavany,
vstupné 80,- Kè, pøedprodej od 4.3. v KIS Oslavany.

Postní doba v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXV posledním vzpomínání jsme
se zamìøili na období Masopustu.
Bohuel u je ale máme pro letoní
rok za sebou. Skonèilo, jak bylo
pøipomenuto, v úterý 12. února.
Popeleèní støedou (13.2.) nám
zaèala ji druhý týden probíhající
doba postní. Jméno tohoto dne je
odvozeno od zvyku svìtit popel
z ratolestí, které mají odedávna
svoje zvlátní jména. V letoním
roce jsou tyto nedìle rozloeny
takto: èerná - 17.2., praná - 24.2.,
kýchavná - 3.3., druebná - 10.3.,
smrtná - 17.3. a kvìtná - 24.3..
XXTou první je tedy Èerná nedìle,
kterou máme ji úspìnì za sebou.
Název si tento den získal tím, e se
v nìm eny oblékaly do atù èerné
barvy. Èerná barva pøipomínala
nastávající dobu postu. Tato nedìle
byla lidovì nazývána také lièí.
Toto pojmenování bylo dùsledkem
dávného zvyku, pøi kterém si kadá
matka zajistila tolik vrbových

5

od zvyku naich pøedkù jíst
v tomto období pramo. Byla to
obilná zrna rùzného druhu
upravená v troubì. Z prama se
také pøipravovala polévka, zvaná
praenka.
XXTøetí nedìlí je Kýchavná
nedìle, která za svùj název vdìèí
povìøe, podle které prý kolikrát
kdo o této nedìli kýchne, tolik
bude jetì rokù iv. Také se vìøilo
tomu, e kdo v tuto nedìli kýchne
tøikrát, bude zdráv po celý rok.
Pozdravení pøi kýchnutí slovy
pozdrav pán bùh nebo pomoz
pán Bùh bylo u naich pøedkù
projevem sluného chování. Byli
také pøesvìdèeni o tom, e kýchání
purgiruje neboli èistí hlavu,
a k tomuto úèelu pouívali celou
øadu rostlinných prostøedkù.
XXÈtvrtou nedìli, kterou pro tentokrát nae ohlédnutí zakonèíme,
byla Druebná nedìle. O této
nedìli se mimo jiné pekly speciální

koláèe drubance. Toho dne
bývalo také zvykem, e chodíval
druba se enichem do domu,
do kterého chtìl o pomlázce pøijít
enich na námluvy. Nedìle byla
èasto nazývána støedopostní,
protoe tvoøila v podstatì støed
ètyøicetidenního postu, jinde zase
rùovou, protoe se o ní v Øímì
svìtí povìstná zlatá rùe.
XXBylo by jistì zpestøením
a oivením naeho èasto tak jednotvárného ivota, kdybychom se
dokázali nìkterými tìmito starými
zvyky inspirovat a vrátit je
do naeho ivota stejnì, jako se
v nìkterých místech v posledních
letech vrací tøeba zvyky masopustní. Dìti i dospìlí, kterým zùstalo
alepoò kousek dìtské due, by se
pak
nemuseli
tìit
jenom
na Vánoce, Velikonoce a Mikuláe
a ná ivot by byl radostnìjí
a bohatí po celý rok.
/Bohumil Bubeník/

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18

Zmìna programù vyhrazena

Sportovní kalendáø
 2.3. od 8.00 hod. - Zimní liga v minifotbale - mui, Sportovní hala Ivanèice.
 3.3. od 9.00 hod. - Èeský pohár v házené
- mui, Sportovní hala Ivanèice.
 9.3. od 10.00 hod. - Dìtská liga v aerobiku, (4. kolo), Sportovní hala Ivanèice.
 10.3. od 9.00 hod. - Turnaj v miniforbale - mui, Sportovní hala Ivanèice.
 10.3. - Podél pùvodního koryta Jihlavy,
odjezd autobusem do Brna v 6.10 hod.
od Besedního domu, vlak v 7.50 hod.
z Brna do Vranovic (k soutoku øek, Popice)
chùze 18 km, návrat pøed 18 hod. Vede J.
Flíèek, zájemci do 6.3., poøádá KÈT
Ivanèice.

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

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

Plecháèe 2002

Termíny závodù

Soukromá inzerce

16. 3. 2002
Brno - ARC Hobby autocross M. POHÁR 2002
24. 3. 2002
Boice - Hobby autocross
13. - 14. 3. 2002 ternberk - ÈSAD BEST INTERCUP
OFF ROAD 2002

 dìtské loutkové divadlo - starí i pokozené.
Dále mám zájem o knihy týkající se moravskokrumlovské historie (Ungwitz, Haòák, Sloschek,
Kriebel, aj.). Tel.: 0621/ 32 07 87.
 dveøní rám, vnitøní profil 72 cm, tel.: 0776/
33 45 55.
 diferenciál GAZ (UK), monost soukolí, tel.:
0502/ 42 51 59
 gará v M. Krumlovì, na ulici Pionýrská, tel.:
0607/ 86 81 33.

13. 4. 2002
21. 4. 2002

Brno - ARC Hobby autocross
Hostim - Hobby autocross

4. - 5. 5. 2002

Bratislava - Turecký Vrch ÈSAD BEST
INTERCUP OFF ROAD 2002
Boice - Hobby autocross M. POHÁR 2002
Brno - ARC Hobby autocross
Hostim - Hobby autocross M. POHÁR 2002
Brno - ARC Hobby autocross

5. 5. 2002
11. 5. 2002
19. 5. 2002
25. 5. 2002
1. - 2. 6. 2002

XXTak jako v pøedelých letech i letos bude na Jiní Moravì
odstartován seriál závodù v hobby ralye crossu (chcete-li v hobby
autocrossu nebo jen Plecháèe) a to hned na tøech autodromech.
Novinkou se stává ta skuteènost, e letos poprvé tyto tøi zmínìné
autokluby: Hostim, AVZO Boice a ARC Brno pøedstaví
spolupráci, která dle mého názoru mohla být ji døíve a s urèitostí
by amatérský automobilový sport pøenesla do daleko lepího
svìtla, ne jak doposud byl chápán diváckou a motoristickou
veøejností.
XXPøedpokladem pro spoleèné poøádání zmínìných závodù bylo
sestavení jednotných pravidel vèetnì divizí (èlenìno dle kubatury
motoru) a hlavnì jednotného bodování a hodnocení závodù.
V reále to znamená, e z celkového poètu 24 závodù, které
sestávájí ze tøí seriálù (Boice 2002, Hostim 2002, Partner ELIT
CUP 2002 - Brno) je vyèlenìno 9 závodù (spravedlivì - na kadé
dráze tøi), které jsou zapoèítávány do MORAVSKÉHO POHÁRU
2002, který tito tøi promotéøi vyhlásili.
XXNejen, e se budou bavit tatínkové - obèas i maminky, ale pro
letoní rok se po vzájemné dohodì nalo místo i pro motoristy
mladí 18-ti let a to prostøednictvím Divize J ( junior), ve které za dodrení stanovených pravidel - mohou na tìchto uzavøených
tratích startovat závodníci od 12 - 18 let.
XXJen tak namátkou vzpomínám na prùbìh závìreèného závodu
loòského roku v Hostimi, kde tito nedospìlí jezdci a s podivem
zatápìli starým matadorùm, kteøí ve svých závodních plecháèích
jezdí ji nìkolik let, za co si oprávnìnì vyslouili obdiv publika.
S pozdravem za ARC Brno Petr Verner
Blií info http://agentura.box.cz

Pohoøelice u Brna - ÈSAD BEST INTERCUP
OFF ROAD 2002
9. 6. 2002
Boice - Hobby autocross M. POHÁR 2002
15. 6. 2002
Brno - ARC Hobby autocross
22. - 23. 6. 2002 Senica - ÈSAD BEST INTERCUP
OFF ROAD 2002
23. 6. 2002
Hostim - Hobby autocross
13. 7. 2002
21. 7. 2002

Brno - ARC Hobby autocross M. POHÁR 2002
Hostim - Hobby autocross

10. - 11. 8. 2002 Zvolen - ÈSAD BEST INTERCUP
OFF ROAD 2002
11. 8. 2002
Boice - Hobby autocross
18. 8. 2002
Hostim - Hobby autocross M. POHÁR 2002
31. 8. 2002
Brno - ARC Hobby autocross
7. - 8. 9. 2002

Fryták - ÈSAD BEST INTERCUP
OFF ROAD 2002
Hostim - Hobby autocross
Brno - ARC Hobby autocross
Boice - Hobby autocross M. POHÁR 2002
Brno - ARC Hobby autocross M. POHÁR 2002

8. 9. 2002
14. 9. 2002
22. 9. 2002
28. 9. 2002
5. - 6. 10. 2002
13. 10. 2002
20. 10. 2002
26. 10. 2002
2. 11. 2002
10. 11. 2002

Brno - ÈERNOVICE ÈSAD BEST INTERCUP OFF ROAD 2002
Hostim - Hobby autocross
Boice - Hobby autocross
Brno - ARC Hobby autocross
Most - 12 hodin LE MOST 2002 - vytrvalostní
amatérský závod cestovních automobilù
Hostim - Hobby autocross M. POHÁR 2002

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

Naa

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

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

Koupím

Prodám

 drustevní byt 3+1 s garáí, cihlový, 10 let
starý, s plynovým topením. Skalice 78, tel.: 0621/
33 96 67.
 byt v OV 3+1 v Tøebíèi, Gen. Svobody
(boïák), 3. podlaí, 2 sklepy, volný 7/2002,
tel.: 0723/ 95 02 71.
 rodinný domek 3+1 se zahradou v Horních
Dubòanech, WC, koupelna, pøípojka el., voda,
jímka. Tel.: 0605/ 75 71 24.
 bývalý statek, 50 km jihozápadnì od Brna, obec
Bìhaøovice. Po vnitøní rekonstrukci, dvì bytové
jednotky rozdìlené prùjezdem, dvì nové koupelny, nová elektroinstalace (i noèní proud), plyn
u domu, nová vodoinstalace, okna, dlaby
a plovoucí podlaha. Veliký dvùr uzavøený
kamen. zdmi a stodolou, za stodolou sad. Cena
jen 550 tis. Kè, platí pouze do pol. dubna, tel.:
0776/ 33 45 55.
 motocykl JAWA 350, typ 340 - Styl, èervená
metalíza, r.v. 1990, málo jetá, cena dohodou.
Tel.: 0606/ 25 36 09.
 koda 1203 skøíòová, PTK 2003, cena: 8000
Kè, p. Holý, Kadov 69, tel.: 0737/ 93 47 23.
 na koda 100 pøední a zadní blatníky, oba
prahy a pøední èelo, ve nové. Tel.: 0502/ 43 74 29.
 disky 13 na Opel, tel.: 0621/ 32 05 09,
po 15 hod.
 hlavu motoru Ford Sierra 2,0i DOHC, EFI, r.v.
90, cena: 3.000 Kè - dohoda. Subwofer 300W super cena: 1.800 Kè - nový. Tel.: 0728/ 20 16 48.
 obytný pøívìs brzdìný, pìkný aerodyn. tvar,
pohot. hm. 615 kg, cena 27.000 Kè. Autozahrádku, nerez, nastavitelnou 2,7x1-1,3 m, cena: 2.200
Kè, pogumovanou plachtu na vozík 1,8x1,1 m,
cena: 1.200 Kè, reprosoustavu do auta - 6 ks, 2x
zesilovaè 200W/12V, za 600 Kè. Tel.: 0776/
24 77 22.
 trezor 40 kg, doupláový s áruvzdornou
výplní, mono pøikotvit ke stìnì, klíèový zámek
- 2 originální klíèe, 413 x 315 x 378 mm,
Nepouívaný, p.c. 5900,- Kè, nyní 3900,- Kè.
Tel.: 0608/ 25 25 41.
 øeznický stùl (tok), polní vál se sedaèkou, (za
polní frézu - teru), íøe 1m, váha 60 kg. panelka
- motorka 175 cm3. Velikonoèní trakaè (hrkaè)
- levnì. Tel.: 0621/ 33 66 01
 cirkulárku za 3.200 Kè, fólii na jezírko 2,2x4
m za 1.000 Kè, stan Iglu (3,5 kg) za 1.000 Kè,
fittness trenaer pro pouití s jízdním kolem
- za 300 Kè, malý rozkládací molitanový gauè
(1,5 m) za 1.300 Kè, dvojzrcadlo na bílém døevì,
obloukové s polièkou, výka 2 m, cena 1.600 Kè.
Tel.: 0776/ 24 77 22.
 barevné televizory, vel. obr. 51-68 cm, od 350
Kè, tel.: 0621/ 32 33 26, støeda 18-18.30 hod.
 klávesy Yamaha BSR 2000, cena: 38.500 Kè,
tel.: 0604/ 58 08 71.
 Ulticar - magnetoterapie, 220V/12V, cena:
11.000 Kè, sleva 4.000 Kè, dále Laser 5PFT
Light pro domácí pouití, cena 2.500 Kè, spìchá.
Dále staroitný icí stroj - kompletní (The
Sewing MFG. Co., NY). Antonín ottner, SKN
1009, MK - Rakice.
 modrý koberec Jekor 6x4 m - 1.800 Kè,
koenou hnìdou sedací soupravu: 6 ks volnì
sestavitelných kostek 60x80 cm na døevìných
nohách, výka sezení 35 cm. Cena cca 5000 Kè.
Tel.: 0776/ 33 45 55.
 dvì válendy s úloným prostorem. Cena:
levnì, pøi rychlém jednání sleva. Tel.: 0608/
82 64 37.
 suché dubové fony, délka 3m, tlouka 7cm,
tel.: 0723/ 13 40 61.
 lis na ovoce støední, zánovní, levnì, tel.: 0621/
32 27 43, po 15 hod.
 kolejnice, 12 ks za 10.000 Kè, tel.: 0502/ 43 72 69.
 tìòata Kavalírky Charles Spaniella
s prùkazem pùvodu, barva èerná s pálením a katanová. K odbìru ihned, tel.: 0502/ 42 24 29,
nebo mobil: 0728/ 73 65 71.

Rùzné

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

ZRCADLO

 pøijmu do podnájmu starí paní, nebo starího
sluného mue, tel.: 0624/ 27 15 29, nebo 0732/
30 73 89.
 kdo daruje nefunkèní barevnou televizi, PC,
jeho komponenty, nebo jiný pøístroj, obdrí
zdarma rádio! Antonín ottner, SKN 1009, MK Rakice.
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