ZRCADLO
ZRCADLO
ZRCADLO
ZRCADLO
Nezávislý regionální ètrnáctideník

Ufoni v Ivanèicích
XXV úvodníku minulého èísla jsme se zmínili
o ufonech v Ivanèicích. Dovolte, abychom
vám poskytli blií informace o tìchto
bytostech.
XXS vyslanci jiného svìta jsme se setkali
èistì náhodou pøi jedné z návtìv Ivanèic.
První dvojice mapovala terén jetì pøed cedulí
mìsta a dala o naí pøítomnosti signál dvojici
druhé, která s námi byla pøipravena navázat
kontakt. Bohuel, hovoøili pro nás zcela
neznámým jazykem a proto z rozhovoru
do naich novin nebylo nic. Ale tuili jsme, e
v tento detivý den se s nimi jetì setkáme.
XXStalo se. Po krátké chvíli jsme je pøed místní radnici spatøili znovu. Tentokrát pøili sami
a èekali u naeho automobilu, okukujíce tento
výdobytek naí moderní doby. Chtìli jsme tuto
událost zmapovat, ale nìjakou vyí mocí,
nebo snad zásahem tìchto vyslancù z jiné
galaxie, se nepodaøil rozchodit ani fotoaparát, ani diktafon. Mobilní telefony se nám
samy vyply a nefungovaly jetì dobrou
hodinu. V okolí nebylo ani iváèka, by
za normálních okolností zde projde spousta
naincù.
XXJejich pomaèkaná a obtloustlá tìla byla
vpasována do tmavých a nehezkých skafandrù.
Za opaskem, který drel ve pohromadì, mìli
spoustu pro nás neznámých pøedmìtù. Jeden
z nich stále nìco mumlal do malé krabièky,
z èeho jsme usoudili, e jich tady musí být
víc. Byli vystraeni stejnì jako my, poøád se
jen rozhlíeli, a po jednom pøijatém signálu
náhle zmizeli.
XXZùstali jsme stát, dívajíce se na sebe. Rychle jsme zkontrolovali auto a nae vìci, zda
nìco nechybí. Napadlo mì kouknout do penìenky. Po rychlé rekapitulaci jsem zjistil, e si
vzali drobný suvenýr. Nevím, jak ani proè, ale
mìl jsem jistotu, e za to mohli právì ti dva
ufoni.
XXPøi odjezdu z Ivanèic jsme pøemýleli
o tom, zda nám nìkdo uvìøí. U i z toho dùvodu, e byl právì první duben, známý aprílovými ertíky. S blíícím se letoním aprílem
oèekáváme opìt jejich výskyt. Proto si vichni
na nì dejte pozor a pokud se vám je podaøí
vyfotografovat, napite nám ...
/vb/
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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

Sídlitì ije v nevytápìných
bytech, oslavanský bumerang
pøiletìl zpìt
Dalí krok do tmy udìlala hned
v pondìlí Oslavanská krize tepla,
jak lze v souhrnu oznaèit
nekonèící òùru problémù kolem
centrálního vytápìní stále jetì
velké èásti domácností ve mìstì.
XXJihomoravská plynárenská minulé
pondìlí dopoledne splnila opakované hrozby a pro neplacení faktur pøestala dodávat
plyn do centrální výrobny tepla, na ni je
dosud napojená znaèná èást oslavanských
domácností. Spoleènost Befacoal obratem
pøevedla kotelnu na spalování topného
oleje. Nad komínem se v prvních chvílích
objevil mrak temného dýmu, cvakaly
spoutì fotoaparátù. Událost probudila
zájem Èeské inspekce ivotního prostøedí,
Energetického regulaèního úøadu a dalích
zúèastnìných. Po seøízení kotelny dým
zmizel a emise se údajnì pohybují v mezích
limitù. Spoleènost ale nemá ke spalování
olejù potøebné oprávnìní.
XXZnámá biblická vìta: Kdo sahá
po meèi, meèem zajde se v pøeneseném
významu vyplnila i Befacoalu, ten aè sám
neplatièem, týden pøed touto událostí odpojil od dodávek tepla obyvatele nájemních
bytù na sídliti patøících spoleènosti
Insovest a Strojírnì Oslavany kvùli
neshodám za cenu tepla a fakturám
neuhrazeným ve vypsaném termínu.
XXKdo je za vodou, je za vodou. Socha
sv. Jana Nepomuckého a most pøes øeku
rozdìlují Oslavany na dvì èásti, kdo je na
druhém plynofikovaném bøehu, je
i s topením takøíkajíc za vodou a strach

Skonèila v Oslavanech
topná sezona pøedèasnì?

.

z událostí kolem teplárny se ho nemusí
dotýkat a na husí kùi, buï z prochladlého
bytu, nebo z vytopené penìenky. Podobnì
by se teoreticky mohla zachovat i radnice,
samospráva ádné obce není ze zákona
sudím, který má pískat fauly dodavatelskoodbìratelských vztahù, ale tak jednoduchá
zase tato konkrétní situace není.
XXNa dodávkách tepla od Befacoalu je
v Oslavanech dosud závislých dva tisíce
lidí, z toho tisíc dvì stì v sídliti, ti jsou na
tom dnes nepomìrnì hùø , øíká starosta Vít
Adler, ale chceme v co nejkratí dobì
zajistit svým obèanùm jinou monost
topení, plynofikace zbývající tøetiny mìsta
bude do dalí topné sezóny dokonèená, pak
ji nebudeme Befacoal potøebovat.
Rádci padlých vojevùdcù vdy vìdí, co kdo
kdy mìl udìlat. V Oslavanech by museli
pøelistovat zpátky poøádný tos kalendáøù,
aby se dokázali zapsat do té správné chvíle.
Podle mínìní vedení souèasné radnice se
dnení problém rodil u od roku 1966.
Vìdí, e gradoval v posledních tøech letech,
moná nezávisle, ale soubìnì s plynofikací mìsta. Befacoal v nìm píe jednu
z posledních kapitol od minulého roku.
Celý propletenec událostí, problémù
i sobeckých zájmù je slovnì nepopsatelný,
nerozmotatelný a pokud v nìm nìjaká
jednoduchá pravda vùbec mùe existovat, s postupem èasu bez køiku vyplave.

XXFakta nejsou skoupá na slovo, ale
na samotná fakta. Podle vyjádøení starosty
Oslavan Víta Adlera jednání zúèastnìných
stran stále pokraèují, do dneního dne
(pozn. 20.3.) nemají koneèné rozuzlení,
doslova øíká: Je to záleitost nepøíjemná
a zneuitelná. Dìláme vechny kroky
k tomu, aby k pøeèkání tohoto nepøíjemného jarního období byly dopady
na obyvatele co nejmení a vìøím, e u
v pondìlí (25.3.) budeme mít výraznì
pøíznivé zprávy. øíká starosta závìrem.
XXPodle sdìlení praské mluvèí ERU
(Energetického regulaèního úøadu) paní
Lehnerové (ze dne 20.3.) jsou pøipraveni
radikálnì zasáhnout a pozastavit Befacoalu
licenci na vytápìní Oslavan. Befacoal by se
mìl do pátku (24.3.) vyjádøit, jinak bude
zahájeno správní øízení. Dalím krokem
ERU je prùzkum ceny vytápìní.
XXZe vech pøedchozích jednání vyplynulo, e ádná ze stran prozatím nemá
pozitivní øeení situace.
XXDalí napínavou alternativu si vymyslela
støedeèní
oslavanská
ulice:
V teplárnì prý od rána marnì èekají
na novou cisternu topného oleje, která
do pozdního odpoledne jetì nedorazila.
Dvìma tisícovkám obyvatel by pak
bez rozdílu zbývala u jen úpìnlivá modlitba za teplejí letní poèasí letoního jara.
/P. Jurák/

PODÌKOVÁNÍ

Andìlská tváø
V jiní Francii na jihu Moravy mordoval
dívky a dìti pikotový princ Filip Blaek
XXRomantický pøíbìh z jiní Francie roku
1863 spojil do jedné budovy dva na padesát
kilometrù vzdálené zámky jiní Moravy,
Vranov nad Dyjí a Jaroslavice, vloil
do nich interiérové scény jiných památ-

kových objektù a pod vranovskou skálou se
do útesù Kanárských ostrovù vrhaly moøské
vlny. Z vranovského nádvoøí se vcházelo
pøímo do jaroslavických chodeb plnìných
sténáním trýznìných obìtí. /pokr. na str.2/

XXPartì mladých lidí, kteøí v sobotu 2. bøezna vyèistili celý
prostor v Borovièkách. Odpadky zaplnily nìkolik kontejnerù,
které tam pro tuto pøíleitost pøistavila TaZS M. Krumlov.
Za takový pøístup k ivotnímu prostøedí v naem mìstì nezbývá,
ne co nejvíce podìkovat.
XXZároveò chceme upozornit, e kadý z nás by mìl èistotu
mìsta udrovat a pokud nìkdo nezitnì pøispìje k èistotì
Borovièek, nemìli by mu to druzí kazit tím, e si je opìt spletou
s odpadkovým koem.
/Pø/
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REAKCE - POLEMIKY
Odpady
XXPravdìpodobnì nejvìtí pozornost
médií a také obèanù byla v minulých
týdnech vìnována problému odpadù,
a to zejména zavedením tzv. poplatku
na hlavu. Protoe se odpady ji delí
dobu zabývám, dovolte, abych
vyslovil svùj názor. Zájem je pochopitelný, nebo se platba dotkne úplnì
vech. Tedy nejen tìch, kteøí v minulosti vlastnili sbìrovou nádobu
(popelnici) a platili firmì za svoz, ale
pøedevím tìch obèanù, kteøí popelnici nevlastnili a za svoz neplatili. Argumentovali tvrzením, e ijí skromnì
a tím pádem ádný odpad neprodukují.
Pokud nìkdy pøipustili, e pøece jen
nìjaký mají, ten samozøejmì dùslednì
roztøídí a odnesou do separaèních
kontejnerù, které ale financovalo
mìsto. Take ti, kdo popelnici vlastnili, dotovali ty, kteøí ji nepotøebovali.
Nechtìl bych se samozøejmì dotknout
takto skromnì ijících spoluobèanù

a jejich zpùsobu ivota. Bohuel ale
øada obèanù skromnì neila a popelnici nevlastnila. Dùsledek byl vidìt ve
vìtrolamech, lesících nebo pøíkopech
okolo silnic. Nae mìsto v minulém
roce likvidovalo dvì velké èerné
skládky, které hyzdily blízké okolí.
Bylo sesbíráno a odvezeno nìkolik
velkoobjemových kontejnerù odpadkù, co stálo nejen velké finanèní
prostøedky, ale také èas a úsilí pracovníkù mìsta, které mohly být vyuity
úplnì jinak a smysluplnìji.
XXJe pravdou, e ádný systém není
spravedlivý a e vdy na nìj nìkdo
doplácí. U nás v Miroslavi 63 %
obèanù zaplatí stejnì nebo ménì, 37
% více ne v loòském roce. Není
pravdou, e v zahranièí je tomu jinak.
Nejbìnìjí je platba na m2 obytné
plochy. V Holandsku zkouí model
platby dle vyprodukované váhy
odpadu, ale výsledky jsou rozporuplné. Kdy pominu velmi nákladná
ètecí zaøízení na sbìrném voze

i popelnici, je známo mnoho pøípadù,
kdy se do sbìrných nádob dostane
odpad tøeba od souseda. To, e lidé
odpad tøídí, je samozøejmostí, protoe
výchova k ekologii a etrnosti k ivotnímu prostøedí nejsou pouhými frázemi, ale ivotní filosofií.
XXJe prokazatelné, e obce, které
zavedly systém platby na hlavu ji
døíve, mìly daleko mení problémy
s èernými skládkami ne ty, kde
fungovala monost likvidace jiným
zpùsobem. Nemyslím si, e nový
zákon o odpadech nabádá ke konzumnímu zpùsobu ivota, ale jen zmíròuje
následky moderní civilizace. Teprve
èas ukáe, zda nastolený smìr byl
správný èi nikoliv. Uznávám, e dnes
je tøeba pøijít na úøad a vyplnit
formuláø, co je pro nìkoho ztrátou
èasu nebo omezením. Domnívám se
ale, e èistá mìsta a jejich okolí za to
urèitì stojí.
Roman Volf,
místostarosta mìsta Miroslav

XXJak jetì pøed oivením plátna
pobavenì øekl reisér Troka: lidé
ode mne èekají dalí legraci, ale
marnì, je to podle kníky Hany Marie
Kornerové, kterou jsem pøeèetl jedním dechem a je tam krev, ale
na rozdíl od jiných, taky èeských
filmù v pozvracených bytech, tady
uvidíte opravdu romanticko - dramatický pøíbìh, krásné kostýmy v krásném zámeckém prostøedí a krásné
zábìry podbarvené nádhernou hudbou
Petra Maláska.
XXNatáèení provázela den za dnem
a neuvìøitelná nepøízeò poèasí
nejoklivìjího záøí minulého roku.
edesátièlenný kompars polila pøeháòka vdy se sputìním kamery,
slunce záøilo jen ze svìtelného dìla a
horké letní noci na jihu Francie filmaøùm promrzaly do tìko skrý-

vaného drkotání zubù. Na plátnì jsou
z nich høejivé zábìry teplého léta.
I násilí se tvùrcùm filmu podaøilo
pøivést do duchovnì snesitelné podoby.
XXDnení svìt se s necítìnou
zvrhlostí bez krve a hlavnì bez mrtvol
neobejde, poèínaje jídelníèkem, a
po televizní zprávy, tady je ale
dostává naservírované bez emoèní
oplzlosti v témìø dietnì vyvaøené
podobì tiché samozøejmosti, bez
expanze strachu filmových postav,
bez hrùzy a dìsu u diváka, který by si
je pak ve pínì podvìdomí jetì
odnáel domù. Vedle Michaely
Kuklové si pak daleko víc pamatuje
pirátské oèi podivínského dobráka
Jiøího Pomeje, ne Andìlskou pikotovou tváø úchylného zvrhlíka
Filipa Blaka.
Petr Jurák

Andìlská tváø
XXPremiéra nového filmu Zdeòka
Troky Andìlská tváø  byla v polovinì minulého týdne, zemìpisnì
rovnì uprostøed obou zámkù,
ve znojemském kinì Svìt. Dvì tøetiny
tohoto v mnohém zvlátního
filmového díla se natáèely právì
na jihu Moravy, a tak se mohli
moravtí pøíznivci èeských filmù jako
první, jetì pøed Prahou, pokochat
pohledem na pøímoøskou podobu své
domovské krajiny i se osobnì setkat
s pøedními hvìzdami filmu. Na producenta Jiøího Pomeje se usmála milost
shùry, potkal právì tady dalí
spøíznìné due, které mu svým pøispìním umonily srovnat problémy
ve financování díla. Jak k tomu øekl,
podepøeli to v hodinì dvanácté a je
tady øada firem a lidí, kteøí jim u
bìhem natáèení nesmírnì pomohli.

ELEKTRÁRNA SE NA KOLE
Petr Jurák
UHONIT NEDÁ
XXPropocená trièka, muzika pøipomínající rytmické bombardování
a desetièlenná drustva zmoených
závodníkù, to byl ve finále nultý
roèník Duhového poháru, který
probíhal v informaèním centru
Jaderné elektrárny Dukovany.
XXSoutìe se v pøedchozích kolech
zúèastnili studenti z celé republiky
a do dukovanského finále postoupila
tøi vítìzná drustva gymnazistù
ze Strakonic, Jaromìøe a z Brna.
Jejich úkolem bylo ohøát jeden litr
vody z pokojové na maximální

lapání proudu vyzkoueli i vedoucí
pracovníci elektrárny, rakoutí
studenti a hosté. Právì vzájemnými
kontakty a snahou o pøímou výmìnu
informací se na moravsko - rakouské
hranici lépe daøí pøemáhat politikou
pìstovaný strach z jaderné energetiky
a jsou v této oblasti i citelnì lepí
vztahy, ne v èesko - rakouské oblasti
u Temelína.
XXKadý se mohl pøesvìdèit, e se
lidský výkon skuteènì pohybuje
velmi blízko kolem stovky wattù
a sebevìtí nadení ho nedokáe zná-

monou teplotu prostøednictvím topné
spirály ponoøené do sklenìné baòky
a potøebný proud vyrobit vlastním
pohonem generátoru zapojeného
na obyèejné jízdní kolo.
XXSymbolické uvaøení vody na kávu
se bìhem soutìní pùlhodiny nepodaøilo ani jednomu drustvu, aèkoliv
bylo slíbeno, e výbuch rozhavené
baòky znamená okamité absolutní
vítìzství. Klání bylo navreno
na zápis do Guinessovy knihy rekordù.
XXMimo rámec soutìe si potom

sobit. Kolo se jako alternativní zpùsob
výroby elektøiny neosvìdèilo. V tom
se autor mylenky trefil. Elektrárna
za stejnou pùlhodinu zobrazila na
monitorovacím panelu výrobu témìø
860 tisíc kilowatthodin.
XXVítìzné brnìnské drustvo ohøálo
vodu o 61 stupòù a nalapalo slovy:
nula celá nula padesát osm tisícin
kilowatthodiny elektrické energie.
Ze soutìe si odváeli jako první cenu
deset horských kol a pro kolu stotisícovou prémii na poøízení poèítaèù.
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PLAKO PLUS, spol. s r.o.

Krumlovská 30, 664 91 Ivanèice
tel./fax: 0502/ 45 28 65, mobil: 0777/ 25 20 60
 úpravy podkroví sádrokartonem
 montáe SDK pøíèek a podhledù
 pøedsazené stìny
 SDK obklady trámù, sloupù, rozvodù
 kazetové podhledy THERMATEX, ROCKFON
 dalí práce ze SDK vèetnì montáe
 støeních oken VELUX, KUBESO

Dritel Certifikátu KNAUF pro montá protipoárních systémù
s dlouholetou zkueností. Èlen Cechu sádrokartonáøù ÈR.

IVACAR IVANÈICE
Ivacar Ivanèice, spol. s r.o., Krumlovská 30, 664 91 Ivanèice
e-mail: ivacari@mboxr.cz, http://ivacar.cz

Cena podvozku od 744.740,- Kè

Prodej vozù
DAEWOO AVIA

Prodej:
tel.: 0777/ 25 20 65
tel.: 0777/ 25 20 60
tel./fax: 0502/ 45 18 55

Záruèní a pozáruèní
servis vozidel
DAEWOO AVIA
a LUBLIN

 mechanické práce
 klempíøské práce
 lakýrnické práce
 pneuservis
 GO a pøestavby
vozidel Daewoo Avia

Servis:
tel.: 0502/ 45 14 55
tel.: 0777/ 25 20 64
tel./fax: 0502/ 45 18 55

Obchodní místo Moravský Krumlov: T.G.Masaryka 41
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IROKÁ NABÍDKA
DRÙBEÍCH VÝROBKÙ
Znojemská 393 (bývalé Drùbe. závody)
Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 23 53

 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

SLEPICE

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

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

 køapky
 velké

UZENINY

 klobása èesneková
 klobása horácká
 drùbeí unka
 salámy, párky
 játrové patiky

LUBOMÍR EDRLA, NÁM. TGM 47, M. KRUMLOV

 SPOJOVACÍ MATERIÁL
 ELEKTRO NÁØADÍ

116,- Kè / kg
aktuálnì

49,- Kè / kg
45,- Kè / kg
20,- Kè / kg
35,- Kè / kg
2,- Kè / ks
2,30 Kè / ks

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

VELKÁ SLEVA
DRÙBEÍCH KONZERV
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

MNOHO DALÍCH VÝROBKÙ ÈEKÁ V PRODEJNÌ

 VODOINSTALAÈNÍ
MATERIÁL
 HUTNÍ MATERIÁL
 TOPENÁØSKÝ
MATERIÁL
 NÁØADÍ
 ZAHRADNICKÉ
NÁØADÍ
SBÌRNÉ MÍSTO PRO OSTØENÍ NÁSTROJÙ

 SKLO - PORCELÁN
 KUCHYÒSKÉ ZBOÍ
 RYBÁØSKÉ POTØEBY

IVÉ NÁSTRAHY - MASNÍ ÈERVÍ

TEL.: 0621/ 32 23 72

PØIJÏTE - UVIDÍTE - NAKOUPÍTE

OTEVØENO:
po - pá 9.00 - 17.00
sobota 8.00 - 11.00

Levný nábytek z dovozu

Doplòky do domácnosti a dílny
Bazar

POSTØIKOVAÈE

CYKL

T.G.M. 44
672 01 Mor. Krumlov
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KUØATA

PRÙMYSLOVÉ ZBOÍ

Tel.,fax: 0621/ 32 22 36

KOLA - SPORT - SERVIS
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Vás zve do novì
otevøené prodejny

 KOLA MODELÙ 2001
a - 2000 Kè
 SPORTOVNÍ OBUV A OBLEÈENÍ
MODELÙ 2001 a - 30%
 SPORTOVNÍ OBLEÈENÍ
 SPORT. A VYCHÁZKOVÁ OBUV
 PLAVKY A FITNESS OBLEÈENÍ
 KATALOGOVÝ PRODEJ
POSILOVACÍ STROJE
ROTOPEDY

NOVÉ MODELY KOL

´

SERVIS

A JINÝCH ZNAÈEK

NA VECHNY ZNAÈKY POSKYTUJEME
KVALITNÍ ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
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BAZÉNY - ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

VYUIJTE NAE ZKUENOSTI
 jak profinancovat vlastní bydlení
 jak zhodnotit své úspory s jistotou nejvìtích
evropských a svìtových finanèních ústavù

VENKOVNÍ
VNITØNÍ
NADZEMNÍ
ZAPUTÌNÉ
FÓLIOVÉ
LAMINÁTOVÉ
PLASTOVÉ
BETONOVÉ
KERAMICKÉ

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

XXBydlím v panelovém domì
v nejhoøejím podlaí bez výtahu. Asi
pøed pùl rokem jsem se èirou
náhodou dozvìdìl od sousedky, která
bydlí v 1. patøe, e se budou výhledovì stìhovat a svùj byt prodají.
Doma øíkám enì, podívej se paní
XY... mi øekla, e budou prodávat byt
- co kdybychom ten jejich koupili?
Blázní, za co a na co - øíká mi ena.
Po chvíli vak dodá - ví, e to není
tak patný nápad - pøestìhujeme se
o nìjaké patro dolù a já budu lapat
ménì schodù, kdy mì zlobí záda, tak
mi kadý schod dìlá potíe a kdoví,
jak mi to pùjde za pár let. A taky
babièky k nám u nechtìjí chodit
kvùli tolika schodùm - bì se zeptat,
co za ten byt chtìjí.
XXA tak se i stalo, slovo dalo slovo
a e za pár dnù se mùeme pøijít
domluvit. Zael jsem tedy do realitní
kanceláøe a také se poptal pár
známých, kteøí obdobné byty prodávali nebo kupovali, abych vìdìl, jak
se asi pohybují ceny bytù v naí
lokalitì.
XXTakto vybaveni jsme zali
do rodiny XY... na konkrétní domluvu. Prohlédli jsme si nabízený byt
a trochu probrali, co se dìje
v okolí a v naem mìstì, vèetnì téma
jak to chodí u nás a ve svìtì . Pak
dolo na konkrétní dohodu o pod-

mínkách prodeje a o tom podstatném,
o cenì. Byly nám vysvìtleny dùvody,
proè mùe prodej být uskuteènìn
a asi za 3/4 roku. Cena, kterou
poadovali, byla cca o 1/10 vyí,
ne jsem pøedpokládal, ale pøesto
jsem ji po chvíli zvaování pro a proti
bez smlouvání pøijal. Celá návtìva
probìhla ve velmi pøátelském duchu,
byl jsem ujitìn, jak jsou hroznì rádi,
e v jejich bytì bude bydlet nìkdo
známý a jsou moc rádi, e zrovna
nám mohou pomoci alespoò èásteènì
øeit zdravotní obtíe mé eny. No
prostì sousedská idylka. Dohodli
jsme se, e kdykoli budu potøebovat
nìco zamìøit nebo prohlédnout
na místì, staèí jen pøijít. Dále jsme se
dohodli, e pokud já si najdu kupce
na svùj byt není problém vzájemnì si
vechny tøi strany sepsat smlouvu
o smlouvì budoucí se stanovením
sankèní pokuty pøi nedodrení úmluvy, aby vichni mìli jistotu, e ve
probìhne dle dohody.
XXAsi mìsíc nato se mi ozval zájemce o koupi mého bytu, ale chtìl hned
sepsat smlouvu o smlouvì budoucí,
proto jsem navtívil paní XY... a øekl
jí, jak se vìci mají a ona mi øekla,
ano, pøipravte takovou smlouvu
i mezi námi a mùeme ji podepsat,
jsem velmi ráda, e ve vyøídíte. Ne
v realitní kanceláøi onu smlouvu
pøipravili, ozval se mi opìt onen
zájemce s tím, e se mu ná byt líbí,
ale cena by mìla být alespoò
o 50.000,- Kè nií. To u by byl
rozdíl v cenì tøí a ètyøpokojového

KVALITA
DOBRÁ
CENA

ZASTØEENÍ
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
KOMPLETNÍ DODÁVKY NA KLÍÈ
ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
REKONSTRUKCE BAZÉNÙ
PORADENSTVÍ - SERVIS - ÚDRBA
PRODEJ BAZÉNOVÉ CHEMIE
PRODEJ BAZÉN. PØÍSLUENSTVÍ
PRODEJ NA SPLÁTKY

Kompletní fóliový bazén 620x360x120 s pískovou filtrací
a pøísluenstvím vèetnì montáe a DPH: JEN 65.000,- Kè.
STAÈÍ JEN ZAVOLAT A VE OSTATNÍ NECHTE NA NÁS !
0621/ 32 46 46, 0621/ 32 29 93, 0777/ 12 37 50
BAZÉNY VALLA - Palackého 104, MORAVSKÝ KRUMLOV

Doporuèujeme sjednat schùzku pøedem.
XXChybami se èlovìk uèí,
aneb kola ivota je nejdraí a kolné se nevrací !

TRADICE

bytu 200.000,- a tak jsem toto odmítl,
tudí jsme ádnou smlouvu nepodepsali.
XXAsi v polovinì ledna jsme se
rozhodli, e by nebylo od vìci zaèít
plánovat, jak si nový byt vylepíme
a jak bude moné rozmístit nábytek.
Proto jsem poádal sousedy
o monost pøemìøení bytu, co mi
bylo bez problémù umonìno a sám
soused mi s pøemìøováním pomáhal
a konzultovali jsme jaké stavební
úpravy by bylo vhodné provést.
Sousedi mi sdìlili, e mají nìjaké
problémy s dodavateli a tak se doba
stavby prodlouí jetì asi o dva
mìsíce, abych s tím poèítal. Pak jsem
je poádal, zda mohu jejich jménem
na stavebním odboru MìÚ podat
ádost o stavební úpravy, abych
ihned po jejich vystìhování mohl
zaèít se stavebními úpravami a mìl
na ve øádné povolení. I s tímto souhlasili.
XXPak se mi najednou zaèali hromadnì hlásit zájemci o koupi bytu
a bylo mezi nimi i nìkolik, kteøí
øíkali: My bychom radìji ten
ètyøpokojový, ale paní XY... øíkala,
e je dohodnuta s Vámi a jejich byt
u tudí není volný, ale posílá nás
k Vám, nebo Vá byt je na prodej.
XXZaèal jsem nakupovat stavební
materiál, plovoucí podlahy, obklady
apod. s vyuitím zimních slev, objednal jsem si zhotovení nové kuchyòské
linky a pomalu ve pøipravoval
na úpravu v novém bytì. S jedním se
zájemcù jsme se dohodli na cenì

oboustrannì akceptovatelné a proto
jsem navtívil sousedy se ádostí
o podpis smlouvy o smlouvì
budoucí.
XXA v tom zaèal problém. Paní
XY... mi øekla: Víte, my u máme
nìkoho jiného a on dává podstatnì
více ne Vy a já bych byla hloupá,
kdybych toho nevyuila, on má teï
po nedìli pøijít na domluvu, tak Vám
do týdne dám vìdìt. Týden ubìhl
a nic, el jsem se tedy zeptat, jak se
vìci mají, abych vìdìl, jak se mám
zaøídit, a v tom na mì pan XY ...
zaèal køièet: Nevyhrouj mi tady
soudem, my jsme se na nièem nedohodli, Ty nás tlaèí poøád do nìjaké
pro nás nevýhodné smlouvy, chce
nás okrást, se nejvìtí darebák
v okolí, vak to vichni o Tobì øíkají.
Nerozèiluj mì, nebo Tì vyhodím
z bytu... a poèastoval mne jetì
nìkolika podobnými urákami.
XXOvládl jsem se a øekl, e bychom
se mìli bavit jako dospìlí a rozumní
lidé, dokonce i jeho ena ho lehce
usmìrnila, a jde vedle a nechá nás,
e si to vyøíkáme. Pak mi øekla, e
zneuívám
jejich
rodinných
problémù, chci je okrást, e jsme se
na nièem nedohodli, e cena, kterou
jsem já navrhl, je pro nì nevýhodná,
já a si klidnì smlouvu se svým
kupcem podepíu, ale oni se mnou
nic podepisovat nebudou, e ádné
pøemìøování jejich bytu nebylo,
s nakoupeným materiálem a si
dìlám, co chci a e jsem stejnì nic
nekoupil, ani neobjednal, protoe to

nemám kde skladovat ... a jetì na mì
nakydala dalí li, no prostì popøela
nos mezi oèima.
XXZnovu jsem apeloval na nai
dohodu a øekl, e kdybych nevìøil
naí dohodì, tak u jsem si mohl
dávno najít nìjaký jiný pøízemní byt,
nebo domek a u mohl bydlet, ale
bydlení v naem domì se mi líbí,
mám blízko zahrádku i gará a tak
jsem akceptoval delí dobu èekání,
ne byt oni uvolní. Naèe mi paní
XY... odvìtila, e jsem pìknej darebák, protoe kdybych nìco jiného
nael, tak bych se na nì vykalal
a nechal je na holièkách a e oni
vlastnì jetì vùbec nevìdí, zda ten
byt budou prodávat. Øekl jsem jí, e
si snad vzpomene na nai dohodu a e
mají týden na rozmylenou a a mi
dají vìdìt.
XXOd té doby u uplynulo více jak
14 dnù, ale zatím nikdo nepøiel - a u
ani nepøijde. Èást nakoupeného
materiálu pouiji na úpravy ve svém
bytì a to ostatní rozprodám. Pracovník firmy, u kterého jsem objednal
kuchyòskou linku nám vyel maximálnì vstøíc a nai objednávku
stornoval. S manelkou jsme se
dohodli, e v bytì, který je prosycen
takovým pokrytectvím, zlobou,
nenávistí a falí bychom stejnì
nechtìli bydlet - aby to na nás
nenechalo následky. Jak øíká ná pan
prezident - musíme umìt odpoutìt ale já nyní radím, pokud budete
v podobné situaci jako já, dejte ve
ihned na papír a radi 2x !!!
J. lapanský

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.
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: Ballancùv zákon relativity: Jak je minuta dlouhá, záleí na tom, ... ( viz. tajenka).

KØÍOVKA O CENY
Evuva,
Obrouení
Colum,
zubù
meek, DPE

2. díl
tajenky

Ochrana
rukou

Vrhnout
(koata)

Neobut

Ch. zn.
astatu

1000 kg



Radostný Podzemka

mìt (hov.)



Neádoucí SPZ aut
látka pøi
Luèenec
kvaení

Sykavka Odpoèinek Vampíøi

Nesekat

Zkr. nìkdejí edice
SPZ aut
Ostravy

Mrtvola
Nemravná

Tuèno

Obléci
Ano
(rus.)

Pcháè

Strom
(tùje)

Ostny

1. díl
tajenky
Cedítko

Naøíkat

Africký
slon
Mìstnání
krve

Pták
(sova)

Hornina

Cetka

Dutá míra
(slov.)

Sourozenec
Nekalé
spolèení
Místo
(expr.)

Vydavatelský

Støelná
zbraò

Tanèit
(expr.)

Mlsal
Textilní
rostlina

Mírný
(angl.)
Moravský
Krumlov

Bahenní
rostlina

Ch. zn.
radia

Citoslovce Barokní
kukání
andílek

Uèeb. pøed-

Zunkot

Pøedloka

Souhláska

Vmístit

Artista



Uhry

KUPON è. 5
06/02

Zkr. United
corporation

Èást tìla

Oznaèení
délky
Bylina

Záplata

Pouky

Zájmeno

Zkr. vysoké koly

Napíná

Plést

Mlýnek
na kávu
Autonomní
oblast

Dispozice

Dout

Název
hlásky

Pøedloka

3. díl
tajenky
Chem. zn.
síry

Dovednost
Oznaèení
aut autokol

Øímský
básník

Perské
ztìlesnìní
ohnì

Omlouváme se za chybìjící legendu a nápovìdu v køíovce v èísle 05/02 a uveøejòujeme tajenku: ... kdy si poloíte taku na zem.

Naa

Tiskárna
Moravský Krumlov

Informaèní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní programy 25. bøezna - 7. dubna
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 mohou cvièit, malovat, vaøit, hrát a povídat.
 25.-27.3. - MISS KRASLICE. Vítìzná malovaná a zdobená vajíèka
spoleènì s ostatními soutìícími kraslicemi budou ke shlédnutí
v prostorách DDM. Vítìzi budou odmìnìni.
 25.-27.3. vdy od 13.00 hod. - VELIKONOCE NA DOMEÈ-KU,
v prostorách DDM. Pondìlí 25.3. - výroba dekorativních velikonoèních
pøedmìtù, vstupné 15,- Kè. Úterý 26.3. - modelování velikonoèních
zvíøátek ze slaného tìsta, vstupné 15,- Kè. Støeda 27.3. - pøíprava
velikonoèního menu ze studené kuchynì, vstupné 20,- Kè.
 30.3. od 9.00 hod. - Junior aerobic 2002 - soutì v rekreaèním aerobiku pro dìti a mláde. Ji 5. roèník této oblíbené soutìe probìhne
ve sport. hale SOUZ na Kláterním nám. v M. Krumlovì. Pøihláky lze
vyzvednout na DDM.
 Pøipravujeme: zájezd na divadelní pøedstavení v praské
Ta Fantastice JOHANKA Z ARKU. Odjezd 11. kvìtna v 9.00 hod. z M.
Krumlova, pøedpokládaný návrat kolem 23.00 hod. Závazné pøihláky
spoleènì s platbou pøijímáme do 15. dubna na DDM. Cena zájezdu vèetnì vstupenky je 550,- Kè.
 V ØÍI BROUÈKÙ. Vyhlaujeme výtvarnou soutì pro áky M, Z
a víceletých gymnázií. I. kategorie - dìti M, II. kategorie - 1.-3.tøída Z,
III. kategorie - 4.-6.tøída Z, IV. kategorie - 7.-9. tøída Z, prima - kvarta.
Podepsané práce odevzdejte do 24.5. na DDM.

MìKS, SOUZ, OU a SO Moravský Krumlov

26. bøezna - 7. dubna

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA

prací a výrobkù ákù SOUZ, OU a SO
Pøehlídka rukodìlných výrobkù truhláøù, kováøù
a klempíøù. Dìvèata z oborù provoz slueb a kuchaøské
práce svými výtvory pøipomenou velikonoèní zvyklosti.

Galerie Kníecí dùm v Moravském Krumlovì
Otevøeno: po-pá 9-12 a 13-16, so 9-13, ne 13-16

kolní klub a druina Oslavany

 28.3. v 9.00 hod. - Vycházka do pøírody, sraz u kolního klubu  buøty
s sebou. Èlenové KaD zdarma, ostatní 10,- Kè.
 29.3. v 9.00 hod. - Malování velikonoèních vajíèek (kraslic),
sraz ve kolním klubu  vajíèka (kraslice) s sebou. Èlenové KaD
zdarma, ostatní 10,- Kè.
 4.4. ve 14.00 hod. - Kuelky, sraz u stadionu v Oslavanech. Èlenové
KaD 10,- Kè; ostatní 20,- Kè.

Divadelní krouek pøi TJ Sokol Rouchovany
sehraje dne 31. bøezna loutkové pøedstavení

PRINCEZNA VÈELKA
Zaèátky pøedstavení ve 14.00 a 16.00 hodin
Zve Kapárek
Kulturní informaèní støedisko Oslavany

 Pøipravujeme: Zveme vás na operetu od Johanna Strausse NETOPÝR
do Mahenova divadla v Brnì dne 25. dubna v 19.00 hodin. Odjezd z autobusového nádraí se zastávkami na námìstí, u Dìlnického domu,
na Havíøské, 1.máje, v Havírnì a Padochovì. Cena zájezdu je 200 Kè.
Dìti, studenti a dùchodci 165,- Kè. Pøihlásit se mùete do 10. dubna
ve kolním klubu v Oslavanech.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 25.3. v 10.00 hod. - O pejskovi a koèièce, divadelní pohádka
pro M, Z a maminky s dìtmi. Hrají: K. Koula, J. Bureová a M.
Zatloukal. Kino Réna Ivanèice, vstupné: 30,- Kè.
 Pøipravujeme: 13.4. - zájezd na èinohru Sto rokù samoty. Praha Divadlo na Vinohradech. Hrají: J. Jirásková, M. Moravec, S. Postlerová,
V. Dlouhý, M. Zahálka, Z. Adamovská, M. Vanèurová, J. Satoranský
a dalí. Odjezd od Besedního domu v 9.00 hod. Cena: 290,- Kè a 430,- Kè.
 20.4. - zájezd na muzikál Kleopatra. Divadlo Broadway. V hlavní roli
Kleopatry: B. Basiková, I. Csáková a M. Absolonová. Odjezd od Besedního domu v Ivanèicích ve 14.00 hod.. Cena: 635,- a 785,- Kè.

31. bøezna od 20.00 hodin v KD Dobøínsko

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
27.3.

ve 20.00 hod.
ZATRACENÍ
Mùe se to stát i Tobì!

31.3.

ve 20.00 hod.
PODZIMNÍ NÁVRAT
Po stopách dìtství ...

3.4.

ve 20.00 hod.
ZOOLANDER
Film USA, èeské titulky

7.4.

ve 20.00 hod.
MANDOLÍNA
KAPITÁNA CORELLIHO
Film USA, èeské titulky

VELIKONOÈNÍ ZÁBAVA

se skupinou VELVET
Slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny.
Vstupné: 40,- Kè
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Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 27.3. od 14.00 do 17.00 hod. a 28.3. od 9.00 do 12.00 a od 14.00
do 17.00 hod. - Velikonoèní dílna. Èekají na vás dílny na výrobu rùzných
velikonoèních dekorací. Poplatek dle nároènosti výrobku.
 27.3. a 28.3. - Noc v DDM, aneb peøinová válka. Sraz 27.3.
v 17.00 hod. v DDM, návrat 28.3. v 10.00 hod., poplatek: 45,- Kè
(snídanì, pedagogický dozor, odmìny).
 29.3. - v 9.00 hod. - Turnaj v minifotbale, v Sokolovnì
 30.3. ve 20.00 hod. - Plesové country, hraje hud. skupina PUNC, výuka
country tancù, pùlnoèní kankán, vstupné: 60,- Kè, v DDM.
 2.4.-5.4. - kolní kola Paragrafu 11/55
 2.4.-18.4. - Výtvarná soutì ke dni Zemì
 6.4. v 15.00 hod. - Dobrodruná cesta pro rodièe a jejich mròata,
v parku na Rénì, poplatek: dospìlý 15,- Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 Výstava fotografií Od jara do zimy - prof. L. Novotná
z gymnázia M. Krumlov, Mìstský úøad M. Krumlov, výstava potrvá
do konce bøezna 2002.
 26.3. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Martina Kociánová s Praským
Mozartovým triem. Kníecí dùm.
 Pøipravujeme: 23.3. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Trio Arte Miss.
V. Jírù - housle, A. Michalová - violoncello, J. Vychodilová - klavír.
Galerie Kníecí dùm. Vstupné 60,- Kè.
 26.3. v 11.00 hod. - Vernisá velikonoèní výstavy prací a výrobkù
SOUZ, OU a SO v M. Krumlovì. Galerie Kníecí dùm.
 25.3. v 19.00 hod. - Beseda s Michalem Vieweghem - pro veøejnost.
Galerie Kníecí dùm, vstupné 25,- Kè.

BC 66 Ivanèice vás zve na pøebor jiní Moravy

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
27.3.

v 19.30 hod.
NEØÍKEJ ANI SLOVO
Thriller USA, èeské titulky

30.3.
31.3.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
PØÍSAHA
Thriller USA, èeské titulky

3.4.

ve 20.00 hod.
ÈLOVÌK V ZOO
Film USA, èeské titulky

6.4.
7.4.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
PÁN PRSTENÙ
SPOLEÈENSTVO PRSTENU
Film USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
30.3.

v 18.00 hod.
VANILKOVÉ NEBE
Film USA, èeské titulky

31.3.

v 18.00 hod.
DR. DOOLITLE 2
Komedie USA, èeská verze

6.4.

v 18.00 hod.
KDO Z KOHO
Akèní film USA, èeské titulky

7.4.

v 18.00 hod.
DENÍK PRINCEZNY
Romantic. film USA, èeské titulky

V BADMINTONU

mladích ákù
Nedìle 31. bøezna v 9 hodin.
Mìstská sportovní hala v Ivanèicích

Klub èeských turistù Ivanèice

 30.3. - Medlánecký velikonoèní pochod, odjezd vlakem 7.50 hod.
do Brna. start a cíl - Medlánky, Sýpka. Vede J. Flíèek, zájemci do 27.3.
 1.4. - Pomlázkový výjezd do neznáma - akce cyklo, asi 30 km, sraz
zájemcù ve 13.30 hod. u Besedního domu v Ivanèicích. Vede V.
Blíkovský
 5.4. - Brigáda na úpravu lesa na Rénì. Sraz v 16 hodin na mostì
pod Rénou. S sebou hrábì, vhodné jsou rukavice. Zajiují:
V. Blíkovský, J. Flíèek.
 6.4. - Memoriál Miloe Babáka - lze pìí i cyklo. Start na Sokolovnì
v Kuøimi, v 6 - 9 hodin. Vede p. P. Bednáøová.

Vladimír Husák
RONÌNÍ SELAT

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

v pøíjemném sklípku
v Biskoupkách u Oslavan
rodinné oslavy  kolní srazy
prezentace firem  kolení
Velký sál 300 lidí, sklípek 55.
Pouze pro uzavøenou spoleènost.
tel.: 0502/ 42 47 37, 0606/ 89 29 75
www.mujweb.cz/www/vladimirhusak/kontakt.htm

Malá soukromá firma pøijme
sekteráøku - asistentku
øeditele firmy
Poadavky:
 aktivní znalost nìmeckého jazyka
 aktivní schopnost práce s PC
 organizaèní schopnosti
 pøíjemné vystupování
 základy úèetnictví výhodou
Informace na tel.: 0602/ 78 86 43

Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !

RYCHLÉ ÚVÌRY
OD 5 %
tel.: 0621/ 33 48 38,
0723/ 11 03 63
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
místní radnici panely s výstavou
od Hnutí Duha a pøipravili ochutnávku vegetariánských a veganských jídel.
XXTýden promítání byl pro vechny vyèerpávající. Avak sobotní
louèení v Miroslavi, kde festiválek vyvrcholil scénickým
pásmem verù v podání znojemského souboru apka v mnohých
vyvolal pøedstavu o tom, e
napøesrok se tady vichni zase
sejdou.
Text a foto /mape/

Skoøápkovník
miroslavský
Nejmladí úèastníci festivalu

Tajuplné
Mamberámo
XXStejný název mìl vítìzný
snímek loòského Ekofilmu,
konaném v Èeském Krumlovì.
Film popisující jedineènou výpravu do nepøístupné zóny detného
pralesa Nové Quiney.
XXDíky nadené partì lidí jej
spoleènì s dalími asi tøiceti filmy
mohli shlédnout v týdnu od 11.
do 16. bøezna diváci ve Znojmì,
Moravském Krumlovì a Miroslavi.
Malý festiválek, který organizátoøi nazvali Stíny svìta aneb dny
za lidská práva a ivotní prostøedí
byl zahájen vyvìením tibetské

vlajky na balkónì kulturního domu
v Miroslavi. Právì v Den Tibetu si
pøítomní tóny tibetské hudby
pøipomnìli tìké chvíle této malé,
ale duchem silné zemì pøi útocích
èínských komunistù. Tibetská vlajka se stala jakousi pomyslnou
pochodní doprovázející promítání
ve vech tøech mìstech.
XXPromítání doprovázelo nìkolik
zajímavých programù. Ve znojemském altánku Asociace Iuvenes
Znoyem to byla výstava fotografií
Jana ibíka pod názvem Kosovo.
Do Moravského Krumlova zavítal
se svou pøednákou øeditel Národního parku Podyjí - pan Tomá
Rothröckl a miroslavtí zaplnili

XXNeobvyklým botanickým
druhem na námìstí Svobody
v Miroslavi je strom Skoøápkovník
(Ciciricum Craslicum), který byl
vypìstován speciálnì pro velikonoèní svátky. Zajímavostí je to, e
plody jsou zralé právì v pøedjaøí
a jsou kadý jiný.
XXKraslice na velikonoèní strom
spoleènì vyrábìli áci M Husova,
Malinovského, Základní koly,
kolní druiny, Zvlátní koly
a DDM. Skoøápky, kromì obèanù,
pilnì vyfukovali pracovníci kolních jídelen, restaurací a pekáren.
O tom, jak se dílo podaøilo, se
mùete pøesvìdèit po celou
velikonoèní dobu.
XXStrom byl instalován v pátek,
22. bøezna pøed polednem.
Roman Volf

Svìt oèima dìtí
XXVyhodnocení dìtské výtvarné
a literární soutìe "Ná svìt"
probìhlo v Domì dìtí a mládee
v umné na Znojemsku.
XXDo literární èásti bylo pøedáno
celkem 86 soutìních prací. Nejlépe
si vedli tito soutìící: v kategorii
ákù 4. - 5. roèníku Z: Elika
Fuèíková /Z umná/ s básní
Koncert, v kategorii ákù 6. - 7.
roèníku Z: Markéta Lexová
/Gymnázium Moravský Krumlov/
s dílkem Milá maminko, v kategorii 8. - 9. roèníku Z: Kristýna
Èernotová /Z Vídeòská, Znojmo/
s prózou Proè.
XXVe výtvarné èásti bylo celkem
215 prací. V nejmladí kategorii,
kategorii mateøských kol, obsadil
1. místo Josef Adámek /M
Viòové/ s prací Copak vidí èápi?
a Kája Plùtová /M Raspenava/
s prací Doma na houpacím koni,
ve 2. kategorii nebylo 1. místo
udìleno, ve 3. kategorii obsadila
1. místo Kristýna Rivolová /Z
nám. Republiky, Znojmo/ s prací
Procházka mìstem, ve 4. kategorii nebylo 1. místo udìleno a v 5.
kategorii byla jako nejlepí ocenìna práce Vjenèeslava Vinogradova
/Z Vídeòská, Znojmo/ Objevujeme svìt. Ocenìné výtvarné práce
mùete shlédnout v prostorách
DDM umná, literární práce pak
èeká úèast v celostátním kole
soutìe Ná svìt.

Paijový týden v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXPaijovým týdnem konèila
ètyøicetidenní postní doba.
XXHned po Kvìtné nedìli zaèalo
v domácnostech veliké èitìní
a uklízení. Støedì pøed Zeleným
ètvrtkem øíkali nai pøedkové
Sazometná nebo také Smetná. My
tento den ji známe spí pod názvem karedá støeda. Podle lidové
povìry se o karedé støedì nemá
nikdo mraèit, protoe by se pak
mraèil kadou støedu v roce.
XXNásleduje Zelený ètvrtek, jeho
název je odvozen údajnì od toho,
e v tento den jedli køesané pouze
zeleninu. Toho dne se prý také
Jeí modlil na zelené louce.
Do naich èasù se zachoval zvyk,
podle kterého na Zelený ètvrtek
umlknou zvony, které se pak rozezvuèí a na Bílou sobotu. Zvuk
zvonù v tomto mezidobí nahrazují
ze døeva vyrobené hrkaèky,
øehtaèky a klapaèky, které
obsluhují páni kluci.
XXTento zvyk se v naem kraji
v øadì míst udrel dodnes. Rozíøeným zvykem bývalo také umývat
se èasnì ráno v pøírodì studenou
vodou, nejèastìji v potoce.

XXNejvíce zvykù a povìr bylo pak
spojeno s Velkým pátkem, kterému
se v tomto smìru vyrovná pouze
tìdrý veèer.
XXÈasnì ráno se opìt lidé myli
v potoce, aby se tak uchránili pøed
rùznými nemocemi, a nìkteøí se
v chladné vodì dokonce potápìli.
Pøitom odøíkávali napøíklad toto:
Vítáme tì, svatá Boí velkonoc,
odejmi od nás trojí nemoc,
ouplavici, zimnici, padoucí nemoc.
XXV tento posvátný den se podle
lidové povìry mìly dít také mnohé
divy. Lidé napøíklad vìøili, e se na
Velký pátek otvírají hroby a mrtví
pøicházejí mezi ivé, nebo se odkrývají hory, aby vydaly bohabojným
lidem svá bohatství a poklady.
XXPosledním dnem ètyøicetidenního postu pak byla Bílá sobota,
kdy se pøed vchodem do kostelù
svìtil oheò, který byl od nepamìti
pro èlovìka posvátný a mìl také
oèiující moc.
XXI v naich èasech se na Bílou
sobotu znovu rozezvuèí zvony
a kluci mohou zase na celý rok
odloit svoje hrkaèky. Vìøící
dodrují v tento den pøedepsaný

SLEVY A 5.000,- Kè
NA CHLADNIÈKY, MRAZNIÈKY,
PRAÈKY, MYÈKY A SPORÁKY
 zdarma rozvoz
 zdarma tøi roky záruky navíc
na chladnièky a mraznièky
 300 Kè za vá starý spotøebiè
pøi nákupu nového
 splátkový prodej, 0% navýení
 opravy, náhradní díly

KULTURNÍ DÙM BISKOUPKY
11. DUBNA 15 - 18 hod.
12. DUBNA 9 - 17 hod.

tel.: 05/ 4323 5156-8

ZRCADLO

pøísný pùst, zpovídají se a pøistupují ke stolu Pánì.
XXNedìle po Bílé sobotì je mezi
køesany nazývána Boí hod
velikonoèní. Toho dne svìtil knìz
velikonoèní pokrmy, jakými byly
a dodnes jsou mazanec, beránek,
vejce a víno. V kostele posvìcená
jídla se pojídala ve stoje. Kdy
pøiel v dobì jídla nìkdo do stavení,
tøeba i ebrák, dostal také kousek
posvìceného pokrmu.
XXNejznámìjím velikonoèním
zvykem ale zùstala pomlázka
nebo také mrskut. Tento obøad
se provádí na Pondìlí velikonoèní.
Chlapci pøi nìm spletenými
a pentlemi ozdobenými vrbovými
proutky lehají dìvèata. V nìkterých moravských krajích sousedících se Slovenskem také polévají
dìvèata vodou, a nìkde je dokonce
házejí do potoka. Za tuto slubu
dostávají hoi od dìvèat za odmìnu
obarvená vajíèka nebo i malované
kraslice. Dodejme jetì, e pomlázkou nazýváme také upletenou
ílu, stejnì jako odmìnu
v podobì malovaného vajíèka.
XXDnes si tuto zábavu nedokáí

odepøít ani dospìlí mui, èasto
i pokroèilého vìku, kteøí vak bývají odmìòováni pøevánì jedním èi
více pohárky rozlièných alkoholických nápojù.
XXOdpoledne v den pomlázky
døíve patøilo pouze dìtem. Za vsí
bývalo velmi ivo, protoe se tam
hrávaly rùzné hry o vajíèka. Kluci
napøíklad ukali vajíèkem o vajièko
a komu z nich døív puklo, prohrál
a musel dát vítìzi svoje nerozbité.
XXJiná velikonoèní hra o vajíèka
spoèívala v tom, e je hoi nechali
koulet po naklonìné ploe. Zvítìzil
ten, jeho vajíèko se dokutálelo
nejdál.
XXVeèer potom patøíval odrostlé
mládei, která se v hospodských
sálech veselila pøi tanci za doprovodu ivé hudby. Tyto tancovaèky
probíhaly èasto a do rána. A proè
také ne, kdy i úterý velikonoèní
bývalo kdysi dnem sváteèním.
XXDodejme jetì, e o velikonoèním úterý bývalo zvykem, e
dìvèata lehávala chlapce. Tímto
dnem teprve slavná pomlázka a celé
velikonoèní oslavy konèily.
Bohumil Bubeník

Stálá expozice Vladimíra Meníka v Ivanèicích

XXJako vzpomínka na známého herce, komika, bavièe, konferenciéra, ivanèického
rodáka Vladimíra Meníka byla v Ivanèicích v roce 1999 otevøena stálá expozice.
Je sestavena z osobních vìcí, rodinných fotografií a dokumentù. Po celou dobu
prohlídky nás provází hlas pana Meníka.
XXNávtìvníci mohou také shlédnout krátký film ivanèické televize, natoèený
pøi odhalování pamìtní desky V. Meníka na jeho rodném domku, pøi otevírání stálé
expozice a pøi vzpomínkovém poøadu v kinì Réna.
Otevírací doba :
Po, St ..... 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Út, Èt ..... 9.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pá ........... 9.00 - 11.30
So ........... 9.00 - 12.00
Ne ......... 13.00 - 16.00
V dobì letních prázdnin prodlouení otvírací doby
v sobotu a v nedìli ...... 9.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Na Vai návtìvu se tìí
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice
Palackého nám. 12, tel.: 0502/ 45 18 70

Soukromá inzerce
Koupím

 RD, stavení, apod. do 300 tis. Kè, tel.: 05/4735
2287.
 Ruíte rodinný dùm, nebo byt? Nabídnìte, co
máte. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.
 motorový pùdní vrták. Tel.: 0621/ 32 38 74.
 cisternu cca 10 tisíc litrù do 100 tis. Kè. Bene
Jaroslav, Olbramovice 301, tel.: 0606/ 71 94 60.
 starí, ale pojízdné dámské kolo. Tel.: 0608/
25 25 41.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

 byt 2+1 v OS v Dolních Kounicích v rekonstrukci. Tel.: 0502/ 45 24 26.
 byt 2+1 v OS v Mokré, 15 km od Brna, cena
580 tis. Kè. Tel.: 0621/ 32 35 01.
 starí RD v Lodìnicích u Pohoøelic. oprava
nutná. Sklep a 20 arù polí. V domì el., etá.
topení, monost pøipojení zem. plynu, cena
dohodou. Tel.: 0621/ 33 61 46, po 19. hod.
 RD 3+1 se zahradou v Horních Dubòanech,
WC, koupelna, pøípojka el., voda, jímka. Tel.:
0605/ 75 71 24.
 RD 3+1 v Mackovicích, 20 km od Znojma
a rak. hranic. Voda, plyn, koupelna, sklep, prùjezd (mono pouít jako gará), dvorek. Cena
400 tis. Kè, dohoda moná. Tel.: 0624/ 22 91 70.
 koda 120, r.v. 87, motoricky výborný stav,
najeto 115 tis. km, rádio, závìs, mlhovky. Tel.:
0723/ 15 54 47.
 koda 1203, T.K. do r. 2003, cena 6000 Kè. P.
Holý, Kadov 69, tel.: 0737/ 60 89 52.
 Trafosváøeèku JS 90-2 na 380 V. Cena
dohodou. Na VAZ 2103 levé zadní dveøe, víko
kufru, ve za 400 Kè. Tel.: 0502/ 43 41 12 po 19
hod.
 disky na kola LADA (iguli) - 4 ks, knihy ze
zruené prodejny knih - rùzné, zem. pozemky (2
ha) v katastru obce Dobelice u M. Krumlova. Ve
dohodou. Tel.: 0621/ 33 39 60, 0606/ 41 86 90.
 novou køidlici KM Beta hnìdou, 700 ks á 11
Kè. Tel.: 0777/ 12 37 50, 0621/ 32 29 93.
 stavební materiál: 100 ks pálených blokù (kvádrù), rozmìr 37x26 cm, á 38 Kè. Sobotka Josef,
Vémyslice 195, tel.: 0621/ 32 06 57.
 støení taky dvoudrákové, pálené, pouité 130 ks. Cena dohodou. Tel.: 0621/ 32 30 35.
 nosiè náøadí RS09, vè. rádel na brambory
a síových bran. Tel.: 0606/ 70 61 68.
 polní vál se sedaèkou, (za polní frézu - teru),
íøe 1m, váha 60 kg. cena dohodou. Tel.: 0621/
33 66 01.
 traktor RS09 dvouválec, nový aku, hydraulika,
hrobkovaè, dvoukolový vlek, ací lita, brány,
smyk, nádr na postøikovaè. Cena dohodou, tel.:
0621/ 32 31 02.
 mení cirkulárku na plech. stole, cena 3200 Kè,
vìtí s velkým kotouèem na døevìném stole
za cca 7000 Kè. Koenou sedací soupravu,
8 kostek, silná hnìdá kùe, výka sezení 35 cm,
vhodná do podkroví, cena 5000 Kè. Autozahrádku, nerez, nastavitelnou 2,7x1-1,3 m. Pogumovanou plachtu na vozík 1,8x1,1 m, Tel.: 0776/
33 45 55.
 malou cirkulárku na døevo, el. radiátor
na koleèkách, hliníkové klece pro ptáky, kompresor, autom. praèku TAMAP 500.1, koèárek
pro panenky s peøinkami. Tel.: 0502/ 43 72 56.
 kováøskou kovadlinu, pìkná. Cena 2000 Kè.
Tel.: 0728/ 84 26 74.
 koené kalhoty - rajtky na støední postavu,
cena 1000 Kè. Bateriovou tøíkolku, nosnost 100
kg, nové baterie, levnì. Dvoukolový malotraktor
- fréza domácí výroby, cena dohodou. Tøífázový
kabel motorový s navijákem - 200 m. Odporovou
sváøeèku uhlíkovou. Tel.: 0621/ 33 91 48, 0728/
06 31 80.
 dvì válendy s úloným prostorem, za symbolickou cenu. Spìchá. Tel.: 0608/ 82 64 37.
 kocourka s polodlouhou svìtlou srstí s lilovými odznaky (nenároèná péèe) klidné mazlivé
povahy. Modré oèi, bílé ponoky. Odbìr
zaèátkem dubna. Blíe na tel.: 0606/ 53 35 93, po
13. hod.
 tìòata Velchsteriéra, cena 800 Kè, monost
odbìru koncem bøezna. Tel.: 0604/ 71 17 30.

Rùzné

 Hledám monost umístìní karavanu na
soukromém pozemku po dobu letní sezóny.
Rybáø bez dìtí. Prosím nabídnìte, zaplatím. Tel.:
0608/ 04 14 40.
 Nabízím pronájem drustevního bytu 1+1 na
Sídliti v M. Krumlovì, tel.: 0737/ 81 38 08,
nebo 05/ 4621 1557.
 Sbìratel hledá stará rádia, elektronky, reproduktory, souèástky a literaturu z poèátku rozhlasu. Tel.: 0737/ 46 59 56.
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