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Máme to za sebou ...
XXJe a s podivem, kolik událostí se
na nás sesypalo poslední bøeznový
víkend. U nìkterých z nás zaèal u
v pátek, nebo i mnohem døíve
tradièním úklidem èehokoliv, co
v domácnosti pøekáelo u od Vánoc.
I pøíprava velikých dobrot si nièím
nezadala se tìdroveèerní tabulí. Na
to, e bychom mìli dret o Bílé sobotì
pøísný pùst jsme pøicházeli a s nepøíjemnými bolestmi bøicha.
XXStejnì nepøíjemné bolesti si
zaívaly nae hlavy, avak tentokrát
díky mnohdy a úzkostlivého
dodrování pitného reimu.
XXTyto nevole byly pak èasto
svádìny na naruení biorytmù vlivem
odeznívajícího úplòku a pøechodu
zimního èasu na letní.
XXTato zmìna mìla v leckteré
domácnosti mnohdy za následek
absenci snídanì i pozdní obìd. Sváteèní odpoledne bylo u dívek a en
naplnìno barvením velikonoèních
vajíèek,
chystáním
pomlázky
a barevných pentlí. Chlapi pod
záminkou hledání vrbových proutkù
k pletení íly se hromadnì oddávali
zkoumání pohárkù rozlièných alkoholických nápojù plánujíc postup
pondìlního mrskutu.
XXPondìlní ráno bylo vude ivo.
Dìti radostnì skotaèili ovìené pomlázkou a otcové se za nimi vláènì
plouili také ovìeni. Jen málokoho
napadlo, e byl první dubnový den
a tudí apríl. ertíky a naschvály
tropené kolemjdoucím vystøídaly
velikonoèní øíkanky.
XXSe zapadajícím sluníèkem a klesající rtutí venkovních teplomìrù se
vichni vraceli zpìt ke svým
domovùm. Nìkteøí s mylenkou, e
ráno musí vstát do práce a nìkteøí
s tím, e je èeká dalí probdìlá noc,
tentokrát
nad
nedokonèeným
daòovým pøiznáním ...
/mape/

Zùstane Muchova
epopej v M. Krumlovì,
nebo bude odvezena
do Prahy?
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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

Reforma veøejné správy
je parlamentem schválena
Moravský Krumlov se díky
schválení druhé etapy reformy
veøejné správy pøevezme funkci
tzv. malého okresu.
XXMoravský Krumlov, který vyèkával
na rozhodnutí parlamentu, zda bude reforma veøejné správy vùbec realizována, je
nyní v plném proudu pøíprav. V souèasné
dobì probíhají jednání radnice se stavebními firmami o monostech rozíøení
kanceláøí. V úvahu pøipadají prostory
v patøe a v pøízemí stávající radnice a nìkteøí úøedníci zasednou v jedné z budov
na námìstí T. G. Masaryka. Zda bude
do sloitých pøíprav zapojen Dùm dìtí
a mládee s mìstskou knihovnou je také
dosud v jednání.
XXPøípravné práce budou stát nemalé
peníze, které v první fázi zainvestuje samotné mìsto. Stát by se vak mìl na rozíøení
úøednické základny finanènì podílet.
XXCo pøinese malý okres samotnému
mìstu? Za témìø ètyøicítkou nových úøedníkù budou jezdit obèané z 35 okolních
obcí, kteøí si - jak doufají místní obchodníci - najdou èas na nákupy, èi posezení
u kávy. Moná dojde k posílení nìkterých
autobusových spojù, oijí lavièky
na námìstí a kana se naplní vodou, opraví
se veøejné záchodky, místním rozhlasem

Do pekele

XXTak, pár mìsícù do obecních zastupitelstev zavzpomínalo vedení radnice na mladá
léta a pøilo s nápadem postavit v Krumlovì
krytý bazén.
XXDnes u ani pamìtníci nedokáou
spoèítat, kolikrát bylo toto sportovní
zaøízení naslibováno. Mnohokrát naslibováno a nikdy postaveno. Krumlováci
proto jezdí do blízkých Hrotovic, kde
nebylo vybudování plaveckého stánku
takovým problémem.
XXPøed nìkolika lety projevila skupina
soukromých osob zájem vybudovat bazén
z bývalého skladu topných olejù na sídliti.
Netuím, do pekele, kde tato aktivita
skonèila a proè. Jisté vak je, e sklad olejù

XXSe smlouvou do konce roku 2002 nemá
Moravský Krumlov jistotu, e epopej neztratí. Nìkolikeré jednání s Galerií hlavního
mìsta Prahy zatím rozhodnutí nepøineslo.
XXI pøes dostaèující zázemí je stále
Muchova epopej v M. Krumlove trnem
v oku øadì pøedstavitelù praské radnice.
Ti mají právo (dané závìtí) rozhodnout zda
epopej zùstane, èi nikoliv.
XXMuchovi potomci názor praských radních umístit epopej do komerèních prostorù
praského výstavitì nesdílejí. Vìdí, e je
o vech 20 pláten dobøe postaráno právì
v krumlovském zámku.
XXLetoní turistická sezona právì zaèíná
a vichni pracovníci Mìstského kulturního
støediska v Moravském Krumlovì doufají,
e nebude poslední. V roce 2003, kdy by se
mìla epopej stìhovat do Prahy, to bude
právì 40 let od pøivítání prvního návtìvníka této expozice v krumlovském zámku.

RNDr. Josef Postránecký, námìstek ministra vnitra pro reformu veøejné správy
bude znít libá hudba. Zdá se vám to
pøehnané. Snad ano. Ale moná, e reforma
veøejné správy bude znamenat i nìco víc,
ne jen nové kanceláøe.
XXNe vem vak budoucí malý okres
v podobì Moravského Krumlova vyhovuje.
Napøíklad Miroslav je jedním z mìst, kteøí
se podepsali pod petici iniciovanou mìstem
Chlumec nad Cidlinou. Reforma vytýkala

stojí na prvním místì z radnicí
uvaovaných lokalit.
XXDalí dvì jsou buï u fotbalového høitì,
nebo v záplavovém území u Jatek a ÈSAD.
Kdy o tom tak uvauji, zdá se mì sídlitì
místem nejlepím. Minimum stavbeních
úprav, veliké parkovitì, dodávka tepla
z blízké mìstské kotelny, velká koncentrace
obyvatel.
XXMoc bych si pøál, aby se to tentokrát
povedlo! Vdy bychom si to vichni
zaslouili. Snad nejde jen o nìjaký dalí
pøedvolební tah. Nebo, do pekele, pøedbìhne mìsto nový majitel krumlovského
hotelu, o kterém se øíká, e vybuduje bazén
v rozsáhlích sklepích?
/J. Ptáèek/

direktivní vedení vekerých jednání pouze
na úrovni Ministerstva vnitra ÈR, která
mìla pùvodnì být na bázi celostátní
diskuze. Spornými body jsou i tzv.
kruítková spádovost obcí, oehavý termín
pro pøípadné výbìrové soutìe na stavbu
kanceláøských brlohù i samotný termín
na dokonèení vech pøíprav. O financování
této masové akce ani nemluvì.
XXI pøes vìcnost, závanost a tìkou
medialitu se zdá, e si petici adresovanou
vem poslancùm a senátorùm nai zákonodárci ani nepøeèetli.
XXV reformì vidí i miroslavská radnice
chybný krok, který jde pøímo proti celoevropské integraci a bude stát spoustu
penìz. Po jejím schválení vak i oni jednají
a snaí se ze souèasného stavu získat
pro mìsto co nejvíce. Krumlovské radnici
bude dán návrh, aby nìkteøí úøedníci
dojídìli do Miroslavi na tzv. detaovaná
pracovitì alespoò jednou týdnì.
XXMoravský Krumlov by mìl být
na výkon malého okresu pøipraven
do konce letoního roku. Zda se mu to i pøes
pochybnosti nìkterých zastupitelù podaøí,
ukáe èas.

Koncert Martiny
Kociánové a Praského
Mozartova tria
XXV rámci koncertu pøátel hudby se pøedstavila krumlovským posluchaèùm Martina
Kociánová za doprovodu vìhlasného
Praského Mozartova tria.
XXGalerie Kníecího domu se v úterý 26.
bøezna díky zpìvaèce narozené pøed jednatøiceti lety ve znamení vodnáøe promìnila ve velký koncertní sál.
XXM. Kociánová známá veøejnosti ji
z dob moderování televizních novin
na Novì, si získala popularitu i díky svým
aktivitám v nadacích.
XXV souèasné dobì se s ní mùeme kromì
koncertních sálù také setkat na obrazovce
Prima televize, kde se vìnuje moderování
Zpravodajského deníku.
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REAKCE - POLEMIKY
Nové byty na sídliti,
realita, nebo iluze?
XXTìsnì po uzávìrce minulého èísla
nám do redakce pøiel dopis od firmy
IMOS Brno, a.s., podepsaný panem
ing. Jiøím Rulíkem, pøedsedou pøedstavenstva. Vyjádøil pochybnosti
nad nìkterými tvrzeními, které byly
pouity v èlánku o výstavbì nájemních
bytù v Moravském Krumlovì
v Zrcadle è.4 a poádal nás o uveøejnìní svého stanoviska. Z dopisu
vybíráme:
XXCituji pøedmìtné skutkové tvrzení
uvedené ve zmínìném èlánku, které se
dotýká dobré povìsti naí spoleènosti:
...Dalím 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 tøí let a tak profil
firem, které se o stavební práce
ucházely, nebyl zcela úplný, mohlo by
se øíci neobjektivní.
XXCitovaná èást obsahu zmiòovaného èlánku podle naeho názoru
hrubì pokozuje dobrou povìst naí
spoleènosti IMOS Brno, a.s., jakoto
firmy s dlouhodobou vysokou odbornou reputací v oblasti stavebnictví,
tím, e u nezainteresovaných ètenáøù
Vaeho periodika mùe vzbudit
dojem, e nae spoleènost obstála
v pøedmìtné obchodní veøejné soutìi
nezaslouenì a za pomocí nìkterých
nekalých praktik, pøièem výkonnost
a úspìnost naí spoleènosti v oblasti
staveb pro bydlení a budov obèanské
výstavby je nedostateèná.
XXNae spoleènost IMOS Brno, a.s.
se úspìnì ucházela v rámci veøejné
obchodní soutìe vyhláené zadavatelem Mìsto Moravský Krumlov
v Obchodním vìstníku è. 40/2001 pod
zn. 134962-40/01 na dodávku stavby
Bytové domy Zachránìná - Moravský Krumlov. V této veøejné obchodní soutìi bylo nutné prokázat splnìní
øady nároèných a objektivních kritérií,
mj. reference uchazeèe doloené
zejména referencemi ze staveb
pro bydlení obdobného rozsahu.

S hrdostí mohu konstatovat, e nae
spoleènost IMOS Brno, a.s. se tohoto
úkolu zhostila na výteènou a její
nabídka byla na základì rozhodnutí
zadavatele ze dne 6.12.2001 shledána
jako nejvhodnìjí.
XXIMOS Brno, a.s. v minulosti
úspìnì realizoval mimo jiné následující stavby pro bydlení a budovy
obèanské výstavby:
 Polyfunkèní komplex domù obchodnì administrativní centrum Královo
pole (termín realizace bøezen 1997 srpen 1998),
 Nástavby panelových domù, ul.
Molákova, Brno - Líeò (t.r. listopad
1997 - kvìten 1999),
 Pùdní nástavby panelových domù,
Námì nad Oslavou (t.r. prosinec
1997 - duben 1999),
 Bytové nástavby, ul. Tilhonova
a Vlnitá, Brno - Slatina (t.r. listopad
1997 - øíjen 2000),
 Støení nástavba a rekonstrukce
objektu, Arménská 2,4 Brno - Bohunice (t.r. srpen 2000 - èerven 2001),
 Pøestavba objektu poty na byty,
Budiov (t.r. list. 1999 - øíjen 2000),
 Pøestavba objektu Obecního úøadu
na byty, Budiov (bøezen 2000 prosinec 2000).
XXKromì shora uvedených staveb
IMOS Brno, a.s. realizuje v souèasné
dobì zejména tyto stavby pro bydlení
a budovy obèanské výstavby:
 Domov dùchodcù Blansko (termín
zahájení øíjen 2000),
 Ubytovny studentù - II. etapa, Olomouc - Neøedín (t.z. èervenec 2001),
 Rekonstrukce a pøístavba domova
dùchodcù Nezdenice (t.z. øíjen 2000),
 Dùm s peèovatelskou slubou v Kloboukách u Brna (t.z. èervenec 2001),
 Dùm s peèovatelskou slubou
ve lapanicích (t.z. øíjen 2000),
 Rezidenèní a administr. centrum
Zvonaøka (t.z. duben 2001),
 Rekonstrukce Domu pánù z Kuntátu (t.z. èervenec 2001),
 Bytový dùm Táborského nábøeí
Brno (t.z. záøí 2000).
XXShora uvedený výèet jak dokonèených, tak rozestavìných staveb
pro bydlení a budov obèanské výstavby jednoznaènì prokazuje odborné
schopnosti naí spoleènosti v této
oblasti a dokumentuje zájem jednotlivých investorù o spolupráci
s naí spoleèností.

KOMENTÁØ REDAKCE
XXReakce firmy IMOS Brno, a.s.
a vyhrùka trestním oznámením
za íøení poplané zprávy a pokozování cizích práv naemu redaktorovi nás vedla k tomu, abychom se
i my k èlánku Nové byty na sídliti,
realita, nebo iluze také vrátili.
XXPøedem je tøeba zdùraznit, e
vechny informace o firmì IMOS
Brno, a.s. jsme èerpali z veøejnì dostupného (tedy i firmì IMOS) zápisu
z mimoøádného zasedání Zastupitelstva mìsta v Moravském Krumlovì,
konaného dne 5. prosince 2001.
XXPro objektivní posouzení naeho
èlánku ètenáøùm nabízíme nìkteré
informace, citované z uvedeného
zápisu.
XXFirma, která v nabídce o svých
referencích více napsala, byla lépe
hodnocena. Zajímala se komise
o problémy firmy IMOS, které jsou
veobecnì známé, a které na mnoha
stavbách tato firma má?
XXProblematickou stavbou byl
napø. bazén ve Vykovì - problémy
z 80% v projektu, zbytek uivatelem,
jak o tom hovoøil se zástupci mìsta
Vykov.

Komplex obytných domù v Ivanèicích.

Ivanèice musí platit za problémy,
které vznikly firmou IMOS pøed
6 lety. Dodnes se IMOS nedokáe
ke svým problémùm postavit èelem.
V minulém týdnu (pozn. redakce:
t.48/2001) probìhlo v Ivanèicích
s firmou IMOS jednání, opìt bez vyøeení problémù. Mìsto Ivanèice má

Komplex obytných domù v Ivanèicích.

XXJedná se o stavbu z let 1995-96
tehdejí znojemské divize IMOSu,
(pozn. redakce: výstavba bytového
komplexu na starém sídliti
v Ivanèicích, viz. foto) v nabídkách
byly reference za tøi roky.
XXNejde jen o to, co udìlali
za poslední tøi roky, ale mìsto

Foto: redakce

vracet do státního rozpoètu vèetnì
penále a úrokù z poskytnuté dotace
cca 20 mil. Kè asi 35 mil. Kè. Máme
informace, e dlouholetým problémem (nedokonalým zateplením se
tvoøí plísnì) z akcí IMOSu jsou
vestavby v Brnì - Líni, na Poøíèí
a dalí. K tìmto problémùm, které

Foto: redakce

IMOS zavinil, se rovnì jako dodavatel (na opakované reklamace)
nechce hlásit. To svìdèí o naprosté
nesolidnosti podniku. Nikdo nechce,
aby bytová výstavba ztroskotala,
naopak, ale nelze ji zadat firmì, která
má zmínìné problémy a ke svým
závazkùm se nehlásí.
XXBohuel se nám nepodaøilo získat
blií informace od radnice mìsta
Ivanèice. Nechceme proto dìlat
závìry o dalím vývoji sporu mìzi
firmou IMOS Brno, a.s. a ivanèickou
radnicí.
XXAbychom se vak ujistili o skuteèném stavu rozestavìného komplexu
bytových jednotek, byli jsme si
nedokonèené dílo v Ivanèicích sami
prohlédnout.
XXNajít stavenitì nebylo vùbec
tìké. Rozsáhlé pøízemní patro toti
zabírá vekerý volný prostor mezi
okolními domy. Chabé pletivo
a cedulky s výstrahou Zákaz vstupu
- nebezpeèí úrazu tìko zamezují
vstup dìtem, vandalùm a nenechavcùm.
XXSpadané stropy na nìkterých
místech vak pøed nebezpeèím varují.
Jen tìko si lze pøedstavit tragédii,
kdyby se praskliny ve stìnách a sesuvy stropù projevily a po nastìhování nájemníkù.
XXTorzo z mléèných cihel se tak
stalo domovem vrabcù a trnem
v oku kolemjdoucích a hlavnì
kolembydlících.
/mape/

Tepelná èerpadla MACH - levné a ekologické topení
XXSouèasný výpadek v dodávkách
tepla v Oslavanech, spousta rodin bez
tepla a teplé vody, kouøící komín
teplárny a nevraivé pohledy obèanù
nás dovedly k mylence, zda si teplo
nemùeme poøídit jinak. Jednou
z moností tzv. alternativních zdrojù
jsou tepelná èerpadla.
XXZeptali jsme se tedy pøímo jednoho z výrobcù tepelných èerpadel, pana
Stanislava Macha z Moravského
Krumlova, jak tato èerpadla fungují.
XXTepelná èerpadla jsou urèena
pøedevím pro vytápìní objektù.
Pracují ve svém principu jako chladící
zaøízení, jeho hnacím prvkem je
chladící kompresor pohánìný elektromotorem. Zaøízení odvádí ve venkovním výparníku teplo z prostøedí s nií
teplotou. Z okolního vzduchu, zemì
nebo vody. Tím ho ochlazuje a pomocí
hnací elektrické energie ho pøedává
v kondenzátoru do prostøedí s vyí
teplotou - akumulaèní nádr nebo
topná voda - èím ji ohøívá. Teplo
pøivádìné z výparníku do kondenzátoru se pøitom zvyuje o teplo,
na které se v kompresoru mìní hnací
elektrická energie.

XXTopný výkon je dán souètem obou
vloených energií, proto je vdy vìtí
ne vynaloená energie hnací. Pomìr
topného výkonu a pøíkonu je tzv.
topný faktor. Je zøejmé, e topný faktor je vdy vìtí ne jedna. Na
celkovém mnoství tepla pøedávaného
do druhého prostøedí - a tedy topném
výkonu - se podílí teplo odebrané
z prvního prostøedí (je k dispozici
zdarma) asi z 60 a 70 % a elektrická
energie (musí se platit) asi z 30 a 40
%. Z 1 kWh elektrické energie se tedy
mùe tepelným èerpadlem získat
prùmìrnì asi 2,5 a 4 kWh energie
tepelné, tj. topný faktor tepelného èerpadla je zpravidla 2,5 a 4.
XXVzhledem k tomu, e teplota topné
vody získávaná tepelným èerpadlem
je limitována jednak poadavkem
na efektivní topný faktor, jednak
pevnostním dimenzováním kompresoru a dalích èástí tepelného èerpadla, pøièem limitní hodnota se pohybuje v rozmezí cca 50-55 °C, je nutné
pouít pro vytápìní tzv. nízkoteplotní
topné systémy, napø. velkoploné
radiátory nebo podlahové vytápìní.
Pouití podlahového vytápìní je
zvlá výhodné, protoe systém mùe

pracovat se vstupní teplotou topné
vody jen okolo 40 °C (i ménì) a topný
faktor je pak podstatnì vyí ne
u radiátorového vytápìní se vstupní
teplotou topného média 50 a 55 °C.
XXVytápìcí systém s tepelným èerpadlem se vìtinou nenavrhuje tak,
aby tepelné èerpadlo krylo celý
potøebný tepelný výkon pøi nejnií
(výpoètové) teplotì venkovního
vzduchu, protoe by bylo zbyteènì
velké a nákladné. Optimální je øeení
tzv. bivalentního vytápìcího systému,

kdy tepelné èerpadlo samo kryje
tepelný výkon do venkovní teploty,
napø. - 12 °C (tzv. teploty bivalence)
a pøi niích teplotách mu pomáhá
dalí zdroj tepla, pøímotopný elektrokotel nebo kotel na plyn. Protoe
období s nízkými teplotami, kdy je
zapotøebí vìtí topný výkon ne dává
tepelné èerpadlo je relativnì krátké,
podílí se druhý zdroj na celkové
spotøebì tepla jen asi 5 a 8 %. Takto
øeeným systémem se dosáhne optimálního pomìru mezi poøizovacími

Tepelná èerpadla MACH
 vzduch / voda (5 - 200 kW)
 voda / voda (5 - 300 kW)
 zemì / voda (5 - 50 kW)
Tepelná èerpadla MACH jsou urèena k vytápìní rodinných domù
i vìtích objektù jako jsou koly, kolky, úøady, atd. Monost získání
státní dotace 30% pro rodinné domy; státní dotace 70% a 20%
bezúroèná pùjèka na 10 let pro mìsta a obce.
Stanislav Mach, U mostu 590, 672 01 Moravský Krumlov,
tel.: 0602/ 55 39 26 nebo 0777/ 55 39 26

a provozními náklady a mùe se
uetøit a 65% placené elektrické
energie na vytápìní. Pøi bivalentním
øeení se tepelné èerpadlo dimenzuje
zpravidla na 60 a 80 % potøebného
(výpoètového) topného výkonu.
XXStátní fond ivotního prostøedí
Èeské republiky kadoroènì vyhlauje programy na podporu instalace
obnovitelných zdrojù. Pro instalaci
tepelných èerpadel v soukromé sféøe,
kde státní dotace dosahuje a 30 %
z technologie tepelného èerpadla, se
jedná o program 4.A. Pro kolství,
zdravotnictví, v objektech rozpoètové
sféry a v úèelových zaøízeních
neziskového sektoru, vèetnì objektù
sociální péèe, tvoøí státní investièní
podpora enviromentálnì etrných
zpùsobù vytápìní a ohøevu TUV (program 3.A), a to dotace ve výi 70 %
z ceny technologie tepelného èerpadla
a dalích 20 % jako bezúroèná pùjèka. Podmínky pro podporu instalace
tepelných èerpadel a zajitìní dotací
od státu upravuje "Smìrnice Ministerstva ivotního prostøedí o poskytování
finanèních prostøedkù ze Státního
fondu ivotního prostøedí ÈR". Dalí
informace lze získat pøímo na SFP.
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SVATEBNÍ
SALON

Nikol

2000,a.s.

Pùjèování
svatebních
atù a doplòkù
pro nevìsty
a druièky

INZERCE
V ZRCADLE
INZERCE
S ODRAZEM

Otevøeno: Po - Pá
9.00 - 13.00 a 14.00 - 18.00

RYCHLÉ ÚVÌRY
OD 5 %

1. patro areálu Ekotex
iroká 1, 664 91 Ivanèice
tel.: 0604/ 70 60 86

tel.: 0621/ 33 48 38,
0723/ 11 03 63

BAZÉNY - ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ
VENKOVNÍ
VNITØNÍ
NADZEMNÍ
ZAPUTÌNÉ
FÓLIOVÉ
LAMINÁTOVÉ
PLASTOVÉ
BETONOVÉ
KERAMICKÉ

TRADICE
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

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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Otevøený dopis
Radì a Zastupitelstvu mìsta
Moravský Krumlov
XXOd roku 1995 trvají snahy TJ Rakice
o pronájem, popøípadì koupi pozemkù
pod areálem tenisových kurtù. Tyto kurty vybudovala v 80. letech TJ Rakice. Vyøeení
majetkoprávních
vztahù
je
podmínkou
pro dotace na údrbu areálu. Obdobnou situaci
s pozemky v areálu kopané v Polánce a Rakicích
mìsto vyøeilo ji pøed nìkolika roky.
XXNae snahy o podobné øeení s areálem
tenisových kurtù dosud nepøinesly ádný výsledek, viz. 24. zasedání ZM, kdy nae poslední
ádost pøedkládaná prostøednictvím zastupitelù
p. Procházky a p. Trefila nebyla zaøazena
na program jednání této schùze. Jak vyplývá
ze zápisu 24. zasedání ZM dne 26. 11. 2001 (co
je jediný písemný materiál, který je nám dostupný) pan starosta oznaèil ná dopis (materiál)
za neúplný a poadavky, které obsahuje neprojednala RM a navrhuje tento dopis ZM neprojednávat. Pan Brauner se vyjádøil, e pøedloený

Tøi pilíøe zemìdìlství
najednou dìlá jen
sedlák
XXNa poøadu dne je vstup Èeské
republiky do Evropské unie. Souèasní a pøítí politikové vyjednávají
podmínky, které si stejnì klade ten,
kdo pøijímá. Základní parametry jsou
tedy nastaveny a na vyjednávání
mnoho prostoru není.
XXZemìdìlská kapitola zaèíná být
kapitolou sváru. Souèasní vládní
politikové a zájmové skupiny sloené
z podnikatelù ve Sdruení,
v Zemìdìlském svazu a Agrární
komoøe natahují ruce po kadé
korunì z Bruselu, iveni ministerskou pøedstavou, e to budou oni,
kteøí dostanou vìtinu veøejných
penìz na své soukromé podnikání.
Najednou se nestaèí divit, e zemìdìlstvím není pøedevím zemìdìlská
výroba. Najednou se nestaèí divit, e
svìt kroutí hlavou, jak mùe nìkdo
kolektivistickým zpùsobem hospodaøit na cizím výrobním prostøedku,
s pøevahou cizího, tedy nelegálnì
nabytého majetku, s tak vysokou
mírou zadluenosti, která zøejmì
vznikla z toho, e transformaèní
podíly nebyly témìø nikomu vyplace-

materiál o vlastnících pozemkù je starý témìø
2 roky. Na základì takových podkladù nemùe
ZM o této vìci jednat. Toto je mylná informace.
V nai ádosti jsme pouili informace o vlastnících pozemkù dle výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 14.11.2001 tedy z doby pøípravy této
ádosti.
XXPan Pitlach nechal hlasovat o tom, aby bod TJ
Rakice nebyl zaøazen do programu. (Pro 9, proti
5, zdreli se 4.) Tímto hlasováním 18 pøítomných
zastupitelù Zastupitelstvo neschválilo zaøazení
bodu TJ Rakice - tenisové kurty do programu
zasedání. Zamítnutí projednání naeho dopisu
v pomìru 9 : 5 : 4 se nám zdá zvlátní.
XXDo dneního dne 28. 3. 2002 (120 dnù) jsme
neobdreli ze strany ZM ani RM ádnou
odpovìï, ani vyjádøení v èem je nae ádost
(materiál) neúplná a zdali se touto ádostí zabývala RM na svých dalích zasedáních.
XXProto se tímto krajním zpùsobem znovu
obracíme na Vás èleny Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta o zodpovìdnìjí pøístup k této
problematice.

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

Doporuèujeme sjednat schùzku pøedem.

za v.v.TJ Rakice Vybíral J.
V Mor. Krumlovì 28.3.2002

ny, se zástavními bøemeny bank
na vìtinu nemovitostí, pro nì ani
nemají øádný nabývací titul atd.
XXA s takovouto strukturou ji hlásá
sám ministr, e jeho resort je
pøipraven ke konkurenènímu boji,
leda e se jim dostane stejné podpory
z veøejných prostøedkù, jaké se
dostává sedlákùm a rolníkùm v Unii.
XXAle neøíká co bude, kdy se
Brusel pøemluvit nenechá a z domácího zdroje rozdíl nepùjde dofinancovat ji tøeba proto, e nebude z èeho,
nebo návrh neprojde parlamentem,
nebo prostì e socialistická vláda
v letoních volbách skonèí a lidovecká nenastoupí.
XXBrusel také pøímé platby a dalí
peníze nedá do rukou ministerských
úøedníkù, ale na pøesnou a správnou
adresu podle svého uváení. Adresáty budou pøedevím ti, kteøí jediní
mohou být investory do svých
nemovitostí, a to vlastníci pùdy
a dále vlastníci zvíøat.
XXNájemníci zmlkli a neznají ádný
dobrý dùvod, kterým by obhájili, e
to budou oni, kteøí budou investovat
do cizího majetku s nájemní
odpovìdností. Procitli a zjiují, e
objekt nájmu mají pronajatý jen
k úèelùm provozování rostlinné
výroby. Nic víc, nic míò. Nemají
tedy pronajatou krajinu, ani ivotní

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

prostøedí, ani neinvestují do venkovské infrastruktury, neudrují
selské statky a rodinné zemìdìlské
usedlosti èi soukromá venkovská
sídla. Do obecního rozpoètu toho
také moc nepøispìli.
XXBrusel tedy financuje multifunkèní zemìdìlství, jeho tøemi
pilíøi jsou:
- malá a støední rodinná hospodáøství
hospodaøící na pùdì za úèelem
èásteèné nebo úplné obivy rodiny tedy zemìdìlská produkce pøevánì
na vlastní pùdì do urèité výmìry
- údrba krajiny a tvorba ivotního
prostøedí, mimoprodukèní funkce
pùdy,
-údrba a obnova venkova.
XXJe samozøejmostí, e pokud vlastník pùdy ije ve venkovské krajinì,
sám hospodaøí a sám také udruje
a tvoøí krajinu, co vyplývá z podstaty
vlastnictví, z tradic a historie, pak
také zvelebuje své sídlo a infrastrukturu v obci, kde ije. Tak se chovali
vichni vlastníci a tak by se mìli
chovat i souèasní. Pøímé platby by
mohly do budoucna znamenat
významnou pomoc pro 2. a 3. pilíø
zemìdìlství, které jsou ze strany
vlastníkù tvorbou veøejných statkù.
Soukromé statky si tak zaslouí
veøejné peníze právì proto, e
takovou funkci z povahy vìci umìly

výrobu pro výrobu a jetì za veøejné
peníze, jak to èinili oba poslední
ministøi, navíc bez dlouhodobé
koncepce není udritelné a protagonisté si zaslouí nejtìí politický
trest. Zcela propadnout ve volbách
a jejich velkodílo, aby skonèilo
na smetiti socialismu.
XXJeden sedlák mnì pøipomnìl má
slova z února 1990: Pokud se
zemìdìlská prvovýroba drustevním
a spoleèenstevním zpùsobem nezakáe zákonem, bude jetì dlouho
pøeívat z majetku okradených
venkovanù a ze státního rozpoètu a to
a do úplného vyèerpání cizích zdrojù. Pak jednoho dne vyklidí pole
a vechno ponechají na státu a vlastnících. Bude to vak stát stovky
miliard, ne se z divoké transformace
dostaneme. Není jiné cesty, ne dát
zelenou vlastníkùm, vytvoøit podmínky, aby unesli pøevzetí odpovìdnosti. Nedejte na sliby pøevleèených
jezeïákù.
XXA èeský a moravský sedlák
obnoví studánky, bude z nich jednou
pít celá Evropa a dobøe za dobrou
vodu zaplatí.

v minulosti zastávat a zastávat ji
budou muset i dnes. Tento fakt je
nájemci nezastupitelný.
XXPodpora prvního pilíøe - zemìdìlské produkce - by mìla být velice
zváena, protoe právì nájemci, kteøí
mají pronajatou pùdu jen k tovární
velkovýrobì rostlinných produktù,
podnikají zásadnì jen za úèelem
zisku, tedy pro tvorbu jen a jen
soukromých statkù. Na rozdíl
od pravých sedlákù hospodaøících
na svém ádné veøejné statky
nevytváøejí, vytváøet ani nemohou,
ba naopak udrují v krajinì protiprávní stav na zdrustevnìných
lánech, které právnì neexistují. Tito
nájemci hájí vechny ekologické
hrùzy, které jednotné zemìdìlské
drustevnictví a státní statky
spáchaly na selské krajinì.
XXNa údrbu a ochranu rozmìru
socialistického èeského zemìdìlství
by bezostynì jetì tito zadluení
nájemci chtìli kapitalistické peníze.
Zvlátní to logika sociálních
agrárních lídrù.
XXPokud bude Brusel trvat na svém,
pak má èeská a moravská vesnice
nadìji na pøeití za jeho peníze.
Brusel je tedy milosrdnìjí ne
souèasný agrární socialismus, který
by venkov zcela urèitì èasem zahubil. Podporovat dále soukromou

V Braniovicích dne 26.3.2002
Ing. Jaromír S. Morávek
Autor je pøedseda Svazu vlastníkù
pùdy a soukromých rolníkù ÈR.

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: Jacobùv zákon: Chybovati je lidské, ... ( dokonèení viz. tajenka).

KØÍOVKA O CENY
Nápovìda:
Dyle, Dry,
DUM

Ukout

Èeský
básník

2. díl
tajenky

Domácí
enské
jméno

MPZ
Ukrajiny

1000 kg

Vlastní
rukou
(zkr.)

Jeden
(angl.)

Drobný
dé

Znaèka
objem.
míry

Podkroví Pøedloka

Severovýchod
Pt

Geometric.
útvary
Rýèem
obdìlal

ába
(zoolog.)

Èistící

prostøedek
Samohláska

Hrdlo
Nová
digitální
technologie

Protoe
(náøeè.)
Belgická
øeka

Øímsky 50

Ráno
(rus.)
Pøedloka
Arabské
jméno

Suchý
(angl.)
Soupeø

Skla
MPZ

Hádka o
tekutinu

panìlska

Saò

Ch. zn.
kyslíku

Proutìná
nádoba

Nerost

SPZ aut
Olomouce
Zadren
(zastarale)

Nicnedìlání

Øímsky
500
Ch. zn.
draslíku

Naa

Zkr. írán.
bojové
jednotky
Chaloupka

Tiskárna
Moravský Krumlov

1. díl
tajenky
Nebo
(angl.)

Patøící
jemu

enské
jméno
(5. pád)

Dívèí
jméno
Hudební
nástroj

Hledìt
Plavecký
styl

Textilní
firma
Krásná
Doktor
Nepravid.
sloveso


Otop
Filmová
hvìzda

Potìr

Solmizaè.
slabika
Rej

Ch. zn.
Tritium

Cizí
jméno

3. díl
tajenky
Popìvek

Str
Nejlepí
výkon

100 °C
(o vodì)

Výkon
letadla

Dospod

Ch. zn.
cuprum
Pokyn

Domácí
muské
jméno


Vozové
stání
Konal

Koruna
(nìm.)
Pádová
otázka

Medvídek

Oslí
citoslovce

Bitvy

Vpíchl
nù
Zámotek

Zmìnit
smìr
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Kulturní programy 8. - 21. 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.
 od 2.4. jsme otevøeli klub dìtí a mládee POKOLÁK. V klubovnách
DDM si mùete hrát, tvoøit, bavit se nebo si psát úkoly, ne vám pojede
autobusový spoj domù. Klub bude otevøen kadý den od 12.30 do 17 hod.
Vstup volný. Pøijïte u nás pobýt.

Divadelní spolek ELETÍN v eleticích
pro své diváky pøipravil divadelní hru

LETNÍ ROMANCE
Zveme vechny milovníky ochotnického divadla
na pøedstavení této hry v sobotu 20. dubna a v nedìli
21. dubna vdy odpoledne v 15.00 a veèer ve 20.00 hod.

Vstupenky mono zajistit na tel.: 0737/ 36 03 00,
vstupné: 25,- Kè.
 Pøipravujeme: Poslední místa na 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.
 26.5. - KRÁSKA A ZVÍØE - pøedstavení je urèeno pro dìti! Odjezd
v nedìli 26. 5. v 10.00 hod. od DDM, cena vèetnì dopravy: 360,- Kè.
DEJTE SVÝM DÌTEM HEZKÝ DÁREK K JEJICH SVÁTKU.
 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.
 CVIÈENÍ U MOØE - od 14. do 23. èervna. Nabízíme poslední místa
na letní rodinnou rekreaci s AEROBIKEM. Itálie - Rimini Gatteo a Mare,
kemp Delle Rose. Doprava autobusem z Brna a Mor. Krumlova, ubytování ve stanech, plná penze, animaèní program pro dìti, dvakrát dennì
cvièení pro maminky a babièky (aerobik, posilování, step aerobik, kick
box aerobik, ...) Lektorky: Yvona áková a Eva Horáková. Skvìlá cena:
4 290,- Kè. Pøihláky a informace osobnì na DDM nebo na tel.: 0621/
32 27 70. Dalí iformace naleznete na: www.ddmmk.zde.cz.
 PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR - od 1. do 5. èervence
- pondìlí - výlet do Mstìnic (støedovìká osada), Daleic (exkurse ve vodní
elektrárnì), Mohelnská step, cena 60,- Kè
- úterý, støeda - dvoudenní putování do Miroslavi - tábornické dovednosti, bojovka, stopování, koupání, cena 200,- Kè
- ètvrtek - autobusový výlet do Lednicko - Valtického areálu - Minaret,
Apollonùv chrám, Randez Vouz, cena 180,- Kè
- pátek - Kreativní dopoledne pro dvì ruce a fantazii - den v Mor.
Krumlovì s pøekvapením, cena 25,- Kè
Pøihlásit se lze na celý týden nebo jednotlivé dny.
 LETNÍ TÁBOR NESMÌØ - od 16. do 25. èervence
Ubytování v chatkách, pøíjemné prostøedí, romantické údolí øeky Oslavy.
Cena vèetnì dopravy a pojitìní: 1920,- Kè.
 LETNÍ AEROBIC CAMP JANOV 2002 - od 4. do 11. srpna
OBSAZENO !

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.

AC Moravský Krumlov vechny zve na

13. ROÈNÍK KRUMLOVSKÉHO KROSU
Sobota 13. 4. 2002 od 9.30 hod.

Fotbalové høitì - Moravský Krumlov, areál Støelnice
Pøihláky zasílejte na adresu: Zuzana Marková, Nádraní 710,
672 01 Moravský Krumlov, tel. 0621/32 28 42,
nebo nejpozdìji 30 minut pøed startem své kategorie.
Organizaèní zabezpeèení: Øeditel závodu: Zuzana Marková, hlavní
rozhodèí: Boøivoj Ziegler, ostatní: Roman Nedoma, Miloslav Tomáek,
zdravotní zajitìní: MUDr. Petr Kéda. Závodní kanceláø bude otevøena
od 9.00 hodin v kabinách tenisového oddílu.
Závodí se podle platných pravidel atletiky a tìchto propozic. Startují
vichni øádnì pøihláení závodníci. Startovné: dorost 20 Kè, junioøi
a dospìlí 30 Kè. Závodníci startují na náklady vysílající sloky, prokáí
se platnou lékaøskou prohlídkou. Mono pouít tretry po celé trati závodu ve vech kategoriích. První tøi závodníci obdrí v kadé kategorii
vìcnou cenu a diplom, v kategorii dospìlých finanèní odmìnu.

TJ Oslavany a T.S. TÌPÁNEK

poøádají od 13.7. do 26.7. 2002

II. DÌTSKÝ TÁBOR V POZÏATÍNÌ
Tábor je v pøekrásné pøírodì, obklopen mnoha rybníky.
V cenì 2400,- Kè je strava 5x dennì, pojitìní, ubytování
a doprava. Náplní tábora jsou výlety do okolí, oddílové
a táborové soutìe, koupání, atd.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
10.4.

ve 20.00 hod.
HRABÌ MONTE CHRISTO
Nové zpracování slavného románu

14.4.

ve 20.00 hod.
VANILKOVÉ NEBE
Tom Cruise- láska, nenávist, sny, sex
Film USA, èeské titulky

17.4.

v 17.00 hod.
MACH, EBESTOVÁ
A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
Komedie ÈR, v èeském znìní

21.4.

ve 20.00 hod.
SKLENÌNÝ DÙM
Film USA, èeské titulky

Blií informace:
0502/ 42 39 30, 0603/ 96 27 27, 0604/ 14 91 87.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 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.
 16.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert. Úèinkují: prof. Jarmila Krátká
s vybranými studenty muzikálové sekce JAMU. Kino Réna Ivanèice,
vstupné: 60,- a 40,- 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.. Zájezd je ji obsazen!
 Pøipravujeme: 17.-19.5. - Slavnosti chøestu 2002. Prodej èerstvého
chøestu a chøestových pochoutek, ochutnávky vín z ivanèických vinic,
bohatý tøídenní kulturní program, tradièní trhy.

Správa NP Podyjí a DDM umná
zvou na vernisá výstavy vybraných prací II. roèníku
celostátní dìtské výtvarné soutìe

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
10.4.

ve 20.00 hod.
KARA SÜDA
- MEDVÌDÍ SRDCE
Film SRN, ÈR, Rusko, Estonsko,
Romantické drama, èeské titulky

13.4.
14.4.

ve 20.00 hod
v 17.30 a ve 20.00 hod.
JEEPERS CREEPERS
Tajemný horror USA, SRN,
èeské titulky

17.4.

ve 20.00 hod.
KLIKAØI
Vìzeòská komedie USA, SRN,
èeské titulky

20.4.
21.4.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a ve 20.00 hod.
MUMIE SE VRACÍ
Horror. komedie USA, èeské titulky

PØÍRODA KOLEM NÁS
která probìhne u pøíleitosti Dne Zemì a 11. výroèí
vyhláení Národního parku Podyjí v sobotu 20. 4. 2002
V Návtìvnickém støedisku Správy NP Podyjí v Èíovì. Zahájení
výstavy vernisáí od 10.00 do 11.00 hodin. Poté exkurze do NP
Podyjí pro zájemce /za kadého poèasí, obuv a odìv do terénu/.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 2.4.-18.4. - Výtvarná soutì ke dni Zemì.
 8.4.-19.4. - Kdo jsem? Vìdomostní soutì v DDM.
 9.4. v 8.30 a 10.00 hod. - Zlato krále Magamona - divadelní pohádka
pro M, v DDM., vstupné: 10,- Kè.
 11.4. v 15.30 hod. - Semináø Ruèní papír. V klubu Okno,
poplatek : 65,- Kè.
 13.4. v 8.00 hod. - Diskomaraton - pro dívky i chlapce. V DDM,
poplatek: 100,- Kè (50,- Kè obìd, 50,- Kè startovné).
 16.4. v 15.00 hod. - Semináø Window color. Poplatek: 45,-Kè.
 18.4. od 10.00 hod. - Den Zemì - zábavné soutìní dopoledne pro Z.
Na námìstí Palackého.
 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice
Palackého nám. 12, tel.: 0502/ 45 18 70

STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA MENÍKA
V IVANÈICÍCH
X
Po, St
Út, Èt
Pá
So

Otevírací doba :
9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
9.00 - 11.30 12.00 - 15.00
9.00 - 11.30
9.00 - 12.00
Ne
13.00 - 16.00

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 19.4. - Vernisá k výstavì - Z. Meixner (sochy), ing. J. Sláma a L.
Vitanovský (fotografie), Galerie Kníecí dùm, termín bude upøesnìn.
 Pøipravujeme: 23.4. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Trio Arte Miss.
V. Jírù - housle, A. Michalová - violoncello a J. Vychodilová - klavír.
Galerie Kníecí dùm, vstupné: 60,- Kè.
 25.4. v 19.00 hod. - Beseda s Michalem Vieweghem - pro veøejnost.
Galerie Kníecí dùm, vstupné 25,- Kè.
 26.4. v 15.00 hod. - Setkání seniorù - Nae kapela J. Kristiána, host harmonikáøka A. Fojtù. Kinosál M. Krumlov, vstupné: 20,- Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 10.4. - Tøebíè - muslimská èást nového høbitova, synagogy, muzea.
Vede p. J. Zelníèek. Odjezd autobusem od Besedního domu v Ivanèicích
v 8.37 hod. do Tetèic, pøestup na vlak do Tøebíèe. Návrat pøed 18.00 hod.
 13.4. - akce cyklo Kolem Olbramovic - asi 45 km jízdy na kole, vede
p. V. Blíkovský. Sraz zájemcù ve 13.00 hod. u Besedního domu
v Ivanèicích.
 21.4. - vycházka ke studánce v Jotech. Sraz zájemcù je ve 14.00 hod.
u Èervené stodoly. Vhodné pro rodièe s dìtmi. Chùze asi 4 km, vede p. J.
Flíèek. Akce se koná v rámci Dne Zemì. /22.4./
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KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
13.4.

v 18.00 hod.
NEØÍKEJ ANI SLOVO
Film USA, èeské titulky

14.4.

v 18.00 hod.
ZOOLANDER
Film USA, èeské titulky

20.4.

v 18.00 hod.
ÍLENÁ A KRÁSNÝ
Film USA, èeské titulky

21.4.

v 18.00 hod.
JEDINEÈNÝ
Film USA, èeské titulky

Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
støediska Správy NP Podyjí
v Èíovì /vernisá se zde uskuteèní
v sobotu 20. dubna 2002
u pøíleitosti Dne Zemì/. Dále
budou výtvarné práce vystaveny
v Domì dìtí a mládee v umné
a v dalích výstavních místech znojemského regionu. Ocenìné práce
bude také mono shlédnout
na internetových stránkách poøadatelských organizací: sis.znojmo.cz/
ddmsumna nebo www.nppodyji.cz.

Tradièní kot
v Rybníkách
Z výstavy SOUZ, OU a SO v Kníecím domì

Velikonoèní výstava
v Kníecím domì
XXVernisáí v úterý 26. bøezna
zaèala v galerii Kníecího domu
v Moravském Krumlovì netradièní
výstava. Vechny prostory témìø
na dva týdny patøily ákùm Støedního odborného uèilitì zemìdìlského a Støední odborné koly
v Moravském Krumlovì.
XXPøehlídku rukodìlných výrobkù
truhláøù, kováøù a klempíøù doplnila dìvèata z oboru provoz slueb
a kuchaøské práce svými výtvory
pøipomínající velikonoèní svátky
a jarní zvyklosti.
XXK vidìní kromì velmi
zdaøilých prací ákù byla spousta
fotografií a také celá øada kolních
pomùcek a pøístrojù pro odborný
výcvik.
XXVýstava doplnìná velikonoèními motivy, rostlou penkou i ivou
drùbeí vyplnila prostory galerie
slavnostní a pohodovou atmosférou.

Pøíroda kolem nás
XXTémìø 2 tisíce prací ze 235 kol
a kolských zaøízení z celé ÈR se
selo na druhém roèníku celostátní
dìtské výtvarné soutìe Pøíroda
kolem nás. Vyhlaovatelem je
Dùm dìtí a mládee v umné

a Správa Národního parku Podyjí.
Zátitu pøijal referát kolství
Okresního úøadu Znojmo.
XXCílem soutìe bylo zachytit
záitky dìtí, které získaly návtìvou chránìných území. V jednotlivých kategoriích obsadili první
místa tito soutìící: Kája Plùtová

XXJi tøicátým sedmým rokem se
letos konalo o velikonoèní nedìli
ochutnávání vín v Rybníkách.
XXZ témìø 250 vzorkù vín
vybíralo a hodnotilo pod vedením
p. Jaroslava Tichého 21 vinaøù.
Rozhodování nebylo vùbec lehké,
vdy jen veltlínské zelené tvoøilo
pøes ètyøicet vzorkù.
XXStylovou atmosféru dokreslila
Z kotu v Rybníkách

/M Raspenava/ s prací Koníèci,
Nikol Kopeèná /Z Døevohostice/
s prací Husy, Barbora Bímová
/Z E. Krásnohorské, Ústí nad
Labem/ s prací Poumaví a Alena
Floriánová /Z Vídeòská, Znojmo/
s prací Cesta sadem.
XXNejlepí práce budou vystaveny v prostorách Návtìvnického

cimbálová muzika, která si v prùbìhu dne a hlavnì veèera získávala
iroké publikum ji notnì rozveselených posluchaèù, kteøí si
od hudebníkù dvakrát vyádali
pøídavek.
XXI kdy se kot ponìkud protáhl,
bylo kolem deváté hodiny veèer
v kulturním domì pusto.

Junior aerobic 2002
O pohár M. Krumlova
XXSportovní hala Støedního
odborného uèilitì v Moravském
Krumlovì hostila v nedìli
30. bøezna soutìící v rekreaèním
aerobiku. V pátém roèníku se selo
pøes dvì stovky soutìících.
XXPoøadatelem tohoto sportovního dne byl Dùm dìtí a mládee
spoleènì s mìstem.
XXCelé akci pøihlíel i starosta
mìsta pan Bartolomìj Pitlach,
který také pøedal diplomy a poháry
a vìcné ceny od sponzorù a Mìsta
Moravského Krumlova.
XXÚspìchem domácího Aerobic
teamu byl postup deseti dìvèat
do finále a obsazení vech stupínkù
na bednì.

Soutì ve zpìvu
Sedmikráska
XXDùm dìtí a mládee umná
pod zátitou referátu kolství
Okresního úøadu Znojmo vyhlásil
ji desátý roèník soutìe dìtských
zpìvákù lidové, folkové a umìlé
písnì pod názvem Sedmikráska.
XXSoutì je urèena pro jednotlivce, pro vechny zájemce
ze Znojemska. Uzávìrka pøihláek
je 3. kvìtna a soutì probìhne
v sobotu 11. kvìtna v Kulturním
domì v umné od 13.30 hodin.
XXPoøadatelé umonili v soutìní
skupinì folková a umìlá píseò
prezentovat i vlastní tvorbu. V této
skupinì se také mùe soutìící sám
doprovázet na hudební nástroj.
XXSoutìní vystoupení bude hodnotit odborná porota a nezávisle
na ní také dìtská laická porota.
Tøi nejlepí v kadé kategorii
v obou skupinách obdrí diplomy
a vìcné ceny. Dìtská porota ocení
jednoho soutìícího v kadé
kategorii v obou skupinách.
XXJako host programu vystoupí
známá znojemská Cimbálová
muzika Antonína Stehlíka.
/texty a foto: mape/

Mìsíc duben v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXAni jsme se nenadáli a máme
za sebou estitýdenní postní dobu,
zavrenou nejvýznamnìjími køesanskými svátky - Velikonocemi.
XXKalendáøní zimu vystøídalo
jaro. Rozdíl mezi tìmito roèními
obdobími je vak v nìkterých
dnech zanedbatelný. Dokonce se
nám obèas zdá, e jaro u bylo a je
tady zpátky zima. Jakoby chtìla
dohonit to, co ve druhé polovinì
ledna a v únoru zamekala.
XXAle vdy nai pøedkové pøece
øíkávali: Bøezen, za kamna
vlezem. Duben, jetì tam budem.
Take mìli asi èasto podobné problémy. Ale nám starím se zdá, e
tomu bylo jinak. Je to asi pøedevím tím, e èlovìk si pamatuje víc
to, co bylo hezèí, pøíjemnìjí,
výraznìjí. A tak v naí pamìti
utkvìly právì ty zimy mrazivé
a zasnìené, které vystøídala jara
sluneèná a vlahá. Nebo si také
pamatujeme jenom jejich výseèe
v podobì dnù a týdnù, ve kterých
pøevládalo vzorové poèasí.
XXMìsíc duben, který právì zaèal
nabírat svoje obrátky, je pøece
jenom mìsícem jarním. I kdy
dubnové poèasí s sebou pøináí
kadoroènì dny, ve kterých se jaro
a zima dokáí jakoby vystøídat
i nìkolikrát.

ZRCADLO

XXVe vìtinì evropských jazykù
mají pro tento mìsíc obdobu naeho pojmenování - apríl. My vak
tohoto názvu pouíváme spíe jen
ve spojení s 1. a 3O. dubnem.
Bývalo a dodnes jetì sem tam je
zvykem, a to hlavnì 1. dubna,
provádìt svým pøátelùm a známým
rùzné aprílové ertíky. Øíkalo se
tomu a snad i dosud øíká, pokud se
neuije jadrnìjího pojmenování,
vyvést nìkoho aprílem. Tìmito
ertíky jakoby lidé, kteøí je
provádìjí, napodobovali ono ji
zmínìné aprílové poèasí.
XXA tak tøeba mùeme nìkoho
mladího a nezkueného poslat
do obchodu pro vtipné semínko,
muí sádlo, zajeèí peøí, hodináøský
kyt, nebo dokonce pro sem-tele.
e u to letos nestihnete? Nebo
máte dokonce lepí nápady?
Mùete jimi nìkoho pøekvapit
a pobavit jetì 30. dubna, který
býval kdysi pro podobné ertíky
také vyhrazen. Ale veho s mírou,
aby vae erty nezpùsobily nìkomu vìtí hmotnou kodu a nebo
dokonce újmu na zdraví! To u by
pak nebyl aprílový ert, ale mohlo
by to být hodnoceno dokonce jako
trestný èin se vemi jeho dùsledky!
A tak i pøi aprílových ertících
radìji vezmìte rozum do hrsti

a také nezapomeòte otevøít svá
srdce, protoe ert provedený
s láskou pøece nemùe ublíit?
XXKdy jsme letos slavili
Velikonoce tak brzy, chybí nám
v prvních dvou tøetinách mìsíce
dubna dalí významné svátky, se
kterými by se pojily staré tradice.
V zájmu aktuálnosti se k dubnovým svátkùm dostaneme a
v pøítím vydání naich novin.
Pøedesílám jen, e se bude jednat
o svátek sv. Vojtìcha (23.dubna)
a svátek sv. Jiøí (24.dubna).
XXA tak si na závìr alespoò
pøipomeneme nìkolik rad naich
pøedkù, které se týkají setí rùzných
plodin.Vdy právì tato zemìdìlská èinnost je v tìchto dnech nanejvý aktuální. Bývalo napøíklad
zvykem obilí, které se pøipravovalo k setí, pokropit nejdøív svìcenou
vodou, a pak je teprve naplnit
do pytlù. Ty se vak musely
zavázat motouzem jenom lehce.
Kdyby hospodáø zavázal pytel
na uzel pøíli pevnì, zavázal by tím
také vzrùst zrna, pøipraveného
k setí. Také se vìøilo, e pokud
hospodáø poloí obilí nebo nìjaké
jiné semeno na stùl, nevzejde.
Hospodáø by se prý té nemìl
hádat se svojí hospodyní, co má na
které pole zasít. Jinak prý vyroste

samý plevel, který je znakem
nesvornosti.
XXDalí rada doporuèovala sít
obilí v období, kdy mìsíc pøibývá.
Pokud vak leelo pole v údolí,
mìlo se setí provádìt v dobì, kdy
mìsíc ubýval. Pozemek leící
na návrí se vak jednoznaènì
doporuèoval osívat mezi novem
a úplòkem. Dodrení tìchto rad
mìlo pøinést rychlé vzklíèení a rùst
zaseté plodiny. Aby uchránili obilí
urèené k zasetí pøed èervy, namáèeli je nai pøedkové do vody, ve
které byly rozmíchány saze, nebo
dokonce do starého piva èi vína.
XXZ mnoha dalích doporuèení
a receptù dodejme jetì alespoò, e
setí jarní penice se provádìlo
tehdy, kdy zaèala v sadì puèet
hrueò. Se setím jeèmene se vak
èekalo a do doby, kdy na hruních
vyraily listy veliké jako krejcar.
Oves pak se sel, kdy zaèala puèet
bøíza a proso v kvìtnu, ve dnech
kolem úplòku.
XXZkuste se tìmito radami øídit
alespoò na svých zahrádkách
a porovnejte pozdìji rùst a sklizeò
s vaimi loòskými výsledky.
Dobrou úrodu a pøíjemnou jarní
náladu vám vem!
Bohumil Bubeník

Soukromá inzerce
Koupím

 gumu na podlahu chaty, 30-50 m2, dále okénko
50x85 cm. Tel.: 0737/ 88 41 65.
 pinkponkový stùl. Tel.: 0621/ 33 34 58.
 formu na výrobu unky. Tel.: 0621/ 32 25 21.
 starý pøedváleèný motocykl nebo jen díly,
i drobnosti. Dále literaturu, prospekty, fotografie,
plechovky od olejù a plechové reklamní cedule.
Tel.: 0737/ 97 41 74.
 pomníèek ze starého hrobu, nebo jakoukoliv
èást (i starí) ze védské èerné uly. Platím
hotovì. Tel.: 0621/ 33 31 50.
 RD v Ivanèicích a okolí s vjezdem. Do 800 tis.
Kè. Tel.: 0502/ 43 41 21.
 byt 1+1 v Ivanèicích, tel.: 0502/ 45 24 14,
0737/ 71 23 26.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

 RD 3+1 v Oslavanech po rekonstrukci. Cena:
950 tis. Kè. Tel.: 0607/ 95 18 61.
 RD 2+1 v Dobelicích se zahradou (900m2),
monost pøipojení vody, plynu, telefonu. Ve pøed
domem. Tel.: 05/ 4621 0140, po 19. hod.
 RD v M. Krumlovì, novostavba 7+1, 2x
koupelna, 2x WC, podsklepený, malá zahrada.
Ihned k bydlení. Cena: 3 mil. Kè, dohoda moná.
Tel.: 0621/ 32 22 31, 32 39 12, 0603/ 84 11 37.
 bývalý statek, obec Bìhaøovice. Po vnitøní
rekonstrukci, dvì bytové jednotky rozdìlené prùjezdem, veliký dvùr (500 m2) uzavøený kamen.
zdmi a stodolou, za stodolou sad. Dvì nové
koupelny, nová elektroinstalace (i noèní proud),
plyn u domu, nová vodoinstalace, okna, dlaby
a plovoucí podlaha. Mono odkoupit i saunu.
Cena jen 550 tis. Kè, platí pouze do pol. dubna,
tel.: 0776/ 33 45 55.
 hliníkové 14 disky - 4 ks, vhodné na Felicii,
VW Golf, Fiat Uno + 2 ks letní gumy na Felicii.
Cena: ve za 4000 Kè. Tel.: 0602/ 97 86 57.
 pìtirychlostní pøevodovku na kodovku, cena:
4000 Kè. Tel.: 0604/ 42 22 33.
  1000 MB, pojízdné, odhláené, na náhradní
díly. Tel.: 0621/ 32 25 21 - veèer.
 Renault 19 Chamade, r.v. 90, pìkný, cena: 80
tis. Kè. Brzdìný vlek, radlice za Mountfield 8 tis. Kè. Øeznický brus - 1800 Kè. Tel.: 0618/
86 04 85. Dohoda.
 kovový vál se sedaèkou za Teru Vari, íøka 1
m, váha 60 kg. Staroitný cep. 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.
 zahradní bazén prùm. 3,6 m + schùdky a filtrace, nový v záruce, p.c. 11.800 Kè, nyní 7.800
Kè. Tel.: 0604/ 40 30 45.
 nový rot a amot na kotel Elka, rozpojitelné
kvìtináèe prùm. 10 a 15 cm, 8m èerného
kabøince 10x20 cm, 3-5 q sena vojtìky, dvoupístový kompresor na 380V bez nádre, stavební
koleèko na bantamu. Malotraktor na dodìlání,
portál V3S, dif. PS5 s uzávìrkou, hydraulika.
Ventilátor prùm. 30 cm 220V - 2 ks. Kozy jökl,
výka 30 mm - 6 ks. Proutìné koe, prùm. 60 cm
- 2 ks. Buben na míchaèku, prùm. 60 cm. Tel.:
0737/ 88 41 65.
 pilové pláty PILANA na katr, rozmìr: 1300x
140x2x26 mm, 13 ks, cena dohodou. Tel.: 0604/
91 00 95.
 mení cirkulárku na plech. stole bez kolíbky,
cena 3200 Kè. Koenou sedací soupravu,
7 nízkých kostek 60x80 cm, silná hnìdá kùe,
výka sezení 35 cm, vhodná do podkroví, cena
4300 Kè. Pogumovanou plachtu na vozík 1,8x1,1
m, Tel.: 0776/ 24 77 22.
 videokameru Panasonic NU Super 88 Hifi
stereo, pøedvedu. Tel.: 0502/ 45 11 92.
 masání køeslo polohové, otáèivé s vyhøíváním.
Beneová A., Hostìradice. Tel.: 0737/ 95 33 14.
 kuchyò. linku 1,60 m, rustikal, cena dohodou.
Tel.: 0502/ 43 71 58.
 starí zachov. nábytek: 2x válenda, stolek, psací
stùl s knihovnièkou, 2x køeslo, obýv. stìna, i jednotlivì. Cena dohodou. Tel.: 0624/ 22 68 14, veèer.
 výklad 1,90x1,80 m, kovový rám, netermální
bezpeènostní sklo + vchodové dveøe se sklenìnou
výplní 2,40x1 m, zánovní. Levnì, dohodou, i jednotlivì. Tel.: 0608/ 85 44 11.
 dveøe 80 cm pravé, sklo ze 2/3 - 3 ks, dveøe 60
cm levé, plné - 2 ks, dveøe 60 cm pravé, plné - 2
ks. Vè. kování a skel, pouité 1 rok. Tel.: 0604/
40 30 45.
 elezobetonové pøeklady 150x15x15 - 12 ks,
180x15x15 - 1 ks a 120x15x15 - 4 ks, i jednotlivì.
Tel.: 0737/ 85 85 77.
 noe na hoblovku - 4 ks, 100x3x4 cm. Tel.:
0621/ 33 41 87.
 ètyødílnou králikárnu s korýtky - 2 ks, velmi
dobrý stav, cena: 1200 Kè za obì. Tel.: 0621/
33 61 49.
 tøímìsíèní tìòata piclù. Tel.: 0621/ 33 66 01.
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