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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

Spadne nám nae kulturní
dìdictví na hlavu?

Den Zemì
XXU pøíleitosti Dne Zemì jsou v naem
regionu, ale i mimo nìj, konány rùzné
ekologické akce. Den, kdy si svìt po øadu
let pøipomíná místy a nelidské zásahy
obyvatel planety Zemì, které vedou
k nièení ivotního prostøedí a naruování
pøírodní rovnováhy.
XXAsociace Iuvenes Znoyem ve spolupráci se státním institutem a subjekty se vztahem k ivotního prostøedí poøádají
pro vechny obèany okresu Znojmo
u pøíleitosti Dne Zemì doprovodný
program.
XXNa pondìlí 22. dubna asociace
pøipravila putování pod názvem
Za odloenými pøebytky a naimi
odpady. Ekologická exkurze s odborným
výkladem je urèena pro irokou veøejnost.
Autobusem se vypraví na únanovskou
skládku, ke znojemské nemocnièní
spalovnì a k èistièce odpadních vod
v Dobicích. Odjezd je plánován na 14.00
hodin z námìstí J. Palacha (u Gymnázia
Dr. Polesného) ve Znojmì. Poèet míst
v autobuse je omezen.
XXPro ty, kteøí chtìjí pøíjemnì strávit
i pondìlní veèer, pøipravila Asociace
komorní posezení, na kterém bude mono
shlédnout filmový snímek Varování
starího bratra a Mu, který sázel
stromy. Neformální setkání zájemcù se
vztahem k pøírodì a planetì Zemi
se uskuteèní v Altánku na Kováøské ulici
ve Znojmì od 18.00 hodin.
XXV úterý 23. dubna od 16.00 hodin
se v zasedací místnosti Okresního úøadu
ve Znojmì bude konat veøejné diskusní
fórum Odpadové hospodáøství naeho
regionu a 25. dubna tamté, fórum
O dopravì mikroregionu Znojma. /abé/

XXMiroslavský zámek potkal podobný osud
jako spoustu jiných objektù patøících do naeho
tzv. kulturního dìdictví.
XXMìsto Miroslav jakoto majitel zámku intenzivnì pracuje na tom, aby pùvodnì vodní tvrz
získala nového majitele, nebo nájemníka a tím
zabránilo nejhorímu.
XXByly vypracovány odborné posudky,
ze kterých je zøejmé, e je naruena pøedevím
statika a døevní konstrukce zámku. Náklady
na celkovou rekonstrukci byly odhadnuty
na témìø 300 miliónù korun.
XXAby mìsto mohlo udìlat odborné sondy,
muselo nejdøíve vyklidit rozsáhlé pùdní prostory
od stavebních hmot a holubího trusu. Chatrné
trámy prolezlé døevomorkou domácí a tesaøíkem
krovovým nevìstí nic dobrého.
XXZávìr odborného posudku hovoøí jasnì:
Krov východního i západního køídla, stejnì tak
i hlavní sýpka jsou v havarijním stavu. Celková
stavební devastace zámku je alarmující.
XXObdobnì je na tom i zámek v Moravském
Krumlovì. S tím rozdílem, e nepatøí mìstu.
Vinou krachu soukromé firmy Zámek Moravský
Krumlov a.s. pøelo vlastnictví do rukou banky,
která této firmì poskytla nemalý úvìr na její
podnikatelské zámìry.
XXSouèasný stav této památky je alostný.
Banka není stavební firma a zájem nìco zmìnit
evidentnì nemá, zájemci se také nehrnou, a tak
mìstu nezbývá nic jiného, ne za své peníze
opravovat prostory, ve kterých jsou jedineèné

Informace pro pìstitele
révy vinné
(novela zákona 216/2000 Sb.)
XXV záøí 2000 nabyla úèinnosti novela
zákona o vinohradnictví a vinaøství
è. 216/2000 Sb., vèetnì provádìcích vyhláek
è. 297 a 298. Z této novely vyplývá pìstitelùm
révy vinné v nejblií dobì povinnost aktualizovat a doplnit údaje o ji registrovaných
vinicích na nových tiskopisech (pøíloha è. 7
vyhláky 297/2000 Sb.) Tiskopisy je mono
vyzvednout na obecním (mìstském) úøadì
a po peèlivém vyplnìní dle pøiloených
vysvìtlivek je zaslat na ÚKZÚZ, odd. evidence, Znojmo - Oblekovice, pøíp. dohodnout
hromadné zaslání prostøednictvím obecního
(mìstského) úøadu.
XXPovinné registraci podléhají nyní pozemky
osázené révou vinnou o celkové ploe nejménì
1000 m2 (tj. 10 arù) u jednoho pìstitele. Je
umonìno zaregistrovat dobrovolnì i mení
plochy vinic.

Foto: Dnení pohled na pùvodnì gotickou vodní tvrz v Miroslavi.
obrazy Alfonse Muchy. Ty jsou cílem mnoha
turistù, kteøí zùstávají stát v rozpacích pøed rozpadajícím se zámkem.
XXI krumlovská radnice hledá øeení jak zámek
dostat z toho nejhorího. Avak vlastnické spory
a pøíli vysoká odhadní cena celkových rekonXXÚdaje o kadé vinici vyplní zvlá
na samostatný tiskopis pìstitel, tj. souèasný
uivatel. Údaje o kadé dalí vinici je tøeba uvést
na dalí tiskopis. Parcelní èísla a pøísluné
výmìry parcel pouívat pouze souèasnì platná.
Je závazné pouívat pouze schválené názvy
vinièních tratí dle seznamu ve vyhláce
298/2000 Sb., vypracovaného komisí obecního
úøadu a schváleného pracovníky ÚKZÚZ.
XXNáslednì bude provádìna kontrola evidence
vinic s vyuitím údajù z leteckého snímkování
a z katastru nemovitostí.
XXStátní dotace na výsadbu vinic a na tzv.
zelenou naftu a dále sklizeò hroznù pro výrobu
pøívlastkových vín je vázána pouze na registrované vinice v rámci schválených tratí. Po vstupu
do EU bude zavedeno právo na opìtovnou
výsadbu vinic, které bude vycházet z evidence
vykluèených ploch vinic, a to 8 let zpìtnì.
XXBlií informace podá místostarosta MìÚ
M. Krumlov pan Josef Schnabl, telefon: 0621/
30 07 20. V kanceláøi místostarosty jsou
k vyzvednutí tiskopisy pro pìstitele révy vinné.

strukcí jakéhokoliv zájemce pøímo odrazuje.
XXMìsto je majitelem zámeckého parku,
o který se stará prostøednictvím Technické
a zahradní správy. Park, ve kterém se konaly
taneèní zábavy a hudební produkce, dnes patøí
pouze pejskaøùm. Jsou zde vak spolky a obèanská sdruení, která pøipravují drobné projekty
na vyuití tìchto prostor.
XXRádi bychom vás v dalích vydáních Zrcadla
informovali o dalích historických památkách
naeho regionu. O tìch, které na svou ztracenou
slávu teprve èekají, ale i o tìch, které se podaøilo vzkøísit ze zapomnìní.
/mape/

Omluva redakce

Omlouváme se panu J. Ptáèkovi, autoru
dvou èlánkù, které jsme s chybami
uveøejnili v naich novinách. První chybou byl zapomenutý otazník v nadpise
èlánku Nashledanou v Ivanèicích?
(úvodník è. 4/02). Chybìjící znak mohl
u ètenáøù vyvolat jiný výklad èlánku, ne
pro jaký byl pùvodnì napsán. V minulém
èísle jsme v pøíspìvku pana J. Ptáèka
Do pekele zkazili, co jsme mohli.
Od vynechaných slov a prohozených písmen, a k hrubé chybì na konci textu.
Jetì jednou se omlouváme. /redakce/

Tiskárna
Moravský Krumlov
PØIJMEME PRACOVNÍKY (MUE I ENY)
NA VEDLEJÍ PRACOVNÍ POMÌR NEBO
DOHODOU O PRÁCI NA TØÍSMÌNNÝ PROVOZ.
NÁSTUP MONÝ IHNED !
BLIÍ INFORMACE NA TEL.: 0621/ 32 22 81
NEBO OSOBNÌ V PRACOVNÍ DNY OD 700 - 1400 HOD.
NA ADRESE: TISKÁRENSKÁ 439, MORAVSKÝ KRUMLOV
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Pøilákají zájemce o byty nové ceny ?
XXDo 6. února letoního roku bylo firmou ISA
CONSULT s.r.o., která mìla pøipravit
pro mìsto Moravský Krumlov marketingový
prùzkum, osloveno 61 zájemcù o byty v novì
plánovaném nájemním domì na sídliti. Asi
padesát uchazeèù si vak vlivem pøíli vysoké
ceny ádný byt nezablokovalo.
XXV èem je chyba? Vysokou cenu vstupních
investic, ale pøedevím mìsíèních nájmù si
mùe dovolit málokdo. Proto byl prùzkum
pozastaven a mìsto zvauje, jak celou stavbu
zlevnit. Naskýtá se nìkolik moností: od zvýhodnìného bankovního úvìru, sníení poètu
rozlohy jednotlivých bytù a k ukrojení
nìkolika pater. Druhé dvì varianty by si vak
vyádaly totální pøepracování ji hotového projektu a tedy dalí milióny navíc.
XXV souladu se zadávajícími podmínkami by
mìsto oslovilo se zmìnou projektu firmu
IMOS Brno a.s., která má celou stavbu realizovat. Podmínkou tìchto zmìn by bylo sníit

cenu celého projektu právì o èástku, kterou by
mìsto mìlo zaplatit za pøepracování projektu.
Take zde se zøejmì neuetøí.
XXNemluvì o tom, e firmì ISA CONSULT
s.r.o. za provedený, ale ne pøíli povedený marketingový prùzkum bude muset mìsto zaplatit.
Rada mìsta na své mimoøádné schùzi 12.
dubna schválila ukonèení smlouvy s jmenovanou firmou dohodou, za podmínky, e ji
vyplacenou zálohou bude pokryto oslovení
dosavadních zájemcù, zpracování textu stanov
a smlouvy o sdruení a zpracování zprávy
o dosavadním prùbìhu prùzkumu.
XXPokud máte zájem dozvìdìt se, kolik mìsto
za tento prùzkum zaplatilo, zda a kdy se bude
stavìt a kolik to ve bude nájemníky stát,
nemìli byste chybìt na mimoøádném zasedání
Zastupitelstva, které se koná v pondìlí 22.
dubna od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MìÚ v Moravském Krumlovì.
/mape/

Park v Miroslavi je v novém kabátì
XXVùní èerstvé lesní tìpky vítá v tìchto
dnech návtìvníky zámecký park v Miroslavi.
Dokonèují se zde práce na celkové obnovì.
XXDíky témìø pùlmiliónové dotaci ze státního
fondu ivotního prostøedí mohlo mìsto tento
projekt zrealizovat. Celkové náklady na výsadbu 48 stromù a 1800 keøù se vyplhaly témìø
na milión, vèetnì nezbytného kácení stromù
starých.
XXPrávì kácení vyvolávalo u nìkterých lidí
rozpaky, ale i zlost. Dùvodem pro likvidaci
nìkterých stromù bylo zajitìní vìtí
bezpeènosti návtìvníkù parku. Vdy pád
tìké vìtve bìhem loòského promítání v letním
kinì má na svìdomí zdemolovanou lavièku.
XXI kdy vìtina stromù je tzv. náletových,
patøí park do památkové zóny a proto o projektu a o tom, které stromy vykácet, rozhodovali

ODS
volí èeské

národní zájmy
XXNae zemì má své oprávnìné
zájmy a její pøedstavitelé je musí
hájit. ODS je pøipravena hájit
zájmy èeských obèanù odhodlanì
a dùslednì. Nestojíme o vyvolání
konfliktù a tøenic s jinými národy.
Nechceme také ádné výhody na
její úkor. Budeme ale stát na svém
stejnì zásadovì jako pøedstavitelé
jiných zemí hájící zájmy vlastní.

i pracovníci Ústavu památkové péèe.
XXZámìrem miroslavských radních bylo
vybudovat v parku jezírko, pro dokreslení toho,
e zámek byl kdysi vodní tvrzí. Avak provedené sondy ukázaly, e podzemní voda mezi
letním a zimním obdobím kolísá natolik, e
realizace tohoto pøání by byla pøíli nákladná.
XXMístostarosta Miroslavi pan Roman Volf
nám závìrem øekl: Novými stromy a keøi vak
práce nekonèí. Na podzim se bude pokraèovat
výsadbou travnatých ploch a budováním
pískových cestièek. Vznikne tak ucelená klidová zóna o rozloze dvou hektarù pøímo v centru mìsta.
XXI kdy je dnes zámecký park díky vykácení
stromù ponìkud pohublý, za pár let jej jistì
zaplní nové stromy bohatými korunami.
/mape/

tedy ve, co po nás - jako dìdictví pøevezmou nae dìti a dìti jejich dìtí.
XXODS je odhodlána starat se o nae
národní zájmy se stejnou rozhodností, jako to dìlají vichni kolem nás.
XXJe to dùleité zvlátì dnes, v tomto
mimoøádnì citlivém okamiku èeských dìjin, kdy se díky vstupu
do Evropské unie chystáme nemalé
èásti státní suverenity dobrovolnì
vzdát. My to pøipomínáme stále,
nikoli jen na jaøe roku 2002, kdy se
"pøedvolebnì" probouzejí i nìkteøí
nai domácí politiètí konkurenti.

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

Levný nábytek z dovozu

Doplòky do domácnosti a dílny
Bazar
Vìtí prodejní plocha
rustikální obývací stìny
skleníky
komody
masiv borovice
patrové postele
letitì, postýlky
samostatné postele od 1300,skøínì

1400,-

sedací soupravy rozkládací
i nerozkládací od 2300,polohovací køesla od 1400,elektronika: televize, videa,
rádia, el. sporáky, lustry, lampy,
praèky, sekaèky od 350,kola
kolobìky - 420,tøíkolky, koèárky
keramika, hrnce
proutìné koe

od 6400,-

a mnoho jiného ...

Najdete nás
v obchodním domì Bydo
v prvním patøe
ve Zbýovì
tel.: 0602/ 933 745

a Maïarska na evropskou scénu, je
pokusem vyuít dnení okamik proti
zájmùm obèanù Èeské republiky.
XXÈelíme tlaku na zmìnu pováleèného upoøádání v Evropì jak v
symbolické, tak v majetkové a
právní rovinì a to na úèet naí
zemì.
XXV tomto sporu musíme vystupovat
pevnì, odhodlanì, vìcnì, bez zbyteèných emocí, ale s vìdomím, e
v koneèném dùsledku nejde o nic
jiného ne o uplatnìní majetkových
a moná i územních poadavkù vùèi

350,-

XXODS se s nedùvìrou dívá na váhavost souèasné vlády, která nahrazuje
váná jednání siláckými výroky
a gesty svého premiéra nebo pasivním
spoléháním se na spøátelené politiky
evropské Socialistické Internacionály.
XXSe stejnou, moná jetì vìtí
nedùvìrou
pozorujeme
typicky
obojaká prohláení a vystoupení pøedstavitelù Hradního bloku a jeho
spojencù v intelektuálních a mediálních kruzích. Dùvodnì pochybujeme,
e budou schopni a ochotni prosazovat nejvlastnìjí zájmy obèanù naí
zemì.

XXPo pádu komunismu jsme se neocitli v pohádkovém svìtì, kde jsou
vztahy mezi národy a státy diktovány
láskou, solidaritou a ohledy na zájmy
druhého, i kdy se nám to nìkteøí
snaí namluvit. Prý nechápeme, jak to
s námi ti druzí myslí dobøe. Prý své
zájmy prosadíme nejlépe, budeme-li
si "sypat popel na hlavu".
XXJene ono to tak není. Vechny
evropské národy a státy mají své
zájmy a snaí se je maximálnì uplatnit. Pokud se v Evropì chceme prosadit, musíme dìlat toté. Kdo tvrdí
opak, je buï naivní nebo vìdomì
nemluví pravdu.

 Nedáme se okøikovat
XXPøed dvanácti lety jsme získali
svobodu a spolu s ní i státní suverenitu. Tím nám ale zároveò vznikla
málo doceòovaná povinnost starat se
o své pøirozené zájmy. Není toho
málo, co je naí povinností prosazovat
a chránit. Je to pøedevím nae státnost, tak tìce vybojovaná naimi
pøedky. Je to nae historie, zpùsob
ivota, zvyky, tradice, kultura,
hospodáøské a politické zájmy,
majetková a správní stabilita a jistota,

Kadý týden akèní cena
na vybrané zboí

XXPro nás je odpovìï jasná.
Chceme se starat o èeské národní
zájmy.

 Vstup do EU s rovnými
zády, ne po kolenou
XXNejpodstatnìjí bude pozice, kterou si vytvoøíme ji pøi naem vstupu,
klíèové budou podmínky, které
dokáeme prosadit, stejnì jako ústupky, k ním budeme pøinuceni. Nìkteøí
naí sousedé se zcela pochopitelnì
snaí vyuít výhody, které jako
souèasní èlenové EU oproti nám mají
a své zájmy hájí velmi tvrdì. Je na
nás, abychom to dìlali také. Dokonce
roku 2002 budou pokraèovat jednání
o nejkomplikovanìjích kapitolách.
XXVolby rozhodnou o tom, kdo
závìreèná jednání s EU a s naimi
sousedy povede a jaké podmínky
vyjedná.
XXPodobný okamik se opakovat
nebude. Co nevyjednáme teï, to u
po naem vstupu do EU nezmìníme.
V tom nemìjme iluze.

 Odmítáme nacionalismus

 Vstupem do EU nekonèí
dìjiny
XXDnes je módou tvrdit a snad si
i myslet, e naim vstupem do EU
vechny problémy, nejistoty a pøípadná ohroení naí zemì skonèí. To není
pravda. Peèovat o èeské zájmy mùe
být v budoucnu komplikovanìjí ne
dosud.

 Minulost nelze mìnit
XXSpor o dekrety prezidenta Benee,
pøenesený z Nìmecka, Rakouska

obìtem nìkdejí nacistické agrese vùèi Èeské republice a jejím obèanùm
- bez ohledu na historický kontext, na
souslednost pøíèin a následkù, na platné mezinárodní smluvní závazky.
XXNenechme si namlouvat, e nám
nic nehrozí. Vstoupíme-li do EU bez
patøièných záruk ohlednì pováleèného uspoøádání, nebudeme mít
v budoucnu ádnou oporu.

 Váhavost, nedùslednost
a pochyby nejsou na místì

 Odmítáme
nátlaku

ustupovat

XXZcela jednoznaènì odmítáme
názory, íøené v èásti mediální
i akademické sféry, které poadují
revizi výsledkù války a které vedou
a ke zpochybòování èeské státnosti.
V dnení dobì vrcholí politická vyjednávání, z nich vzejde budoucí
postavení Èeské republiky na evropském kontinentì. Je to èas otázek a
èas rozhodnutí. Kadý obèan na nì
svým hlasem ve volbách odpoví.

XXJi nìkolik let je pro svùj realistický postoj pøi obhajobì zájmù obèanù
Èeské republiky ODS napadána
a uráena. Trváme na tom, e veøejná
obrana legitimních èeských zájmù
není nacionalismus. Ve støední
Evropì chceme dobré a klidné
sousedské vztahy a chceme vztahy
zaloené na principu rovnosti a rovnoprávnosti.
XXODS je jediná velká èeská politická strana, pro kterou není obrana
národních zájmù téma úèelovì
objevené tìsnì pøed volbami. Je to
nae dlouhodobé východisko, ze
kterého se odvíjejí dalí politické cíle.
A od tohoto východiska nikdy
neustoupíme.
(komerèní inzerce: 49/3/02)
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Cestovní agentura

PROFAG

BELIN, spol. s r.o.

Radnièní 6, Miroslav
Tel.: 0621/ 33 31 07

Chorvatsko - Istrie - Premantura  28.6. - 7.7. 2002
Ubytování: stany, karavany, apartmány
Cena: od 4.330 Kè/os.

Itálie - Bibione  6.9. - 15.9. 2002
Ubytování: apartmány pro 4,5 a 6 osob
Cena: 3.100 Kè/os.

Itálie - Gateo a Mare  6.9. - 15.9. 2002
Ubytování: apartmány pro 4,5,6 a 7 osob
Cena: 3.350 Kè/os.

Ceny zahrnují:

7 noclehù, dopravu, vedoucího zájezdu, zákonné pojitìní proti
úpadku, u Chorvatska pobytovou taxu.
Nástupní místa: Rosice, Zbýov, Oslavany, Ivanèice, D. Kounice, M. Krumlov.
Monost ubytování ve dvoulùkových apartmánech, stanech i karavanech za pøíplatek.
Chorvatsko: slevy z ubytování na dìti do 18 let, monost polopenze nebo plné penze.

ZAVOLEJTE, NEBO NÁS NAVTIVTE:

Palackého nám. 18, Ivanèice, tel.: 0502/ 45 17 77, 45 27 66

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

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

DOMÁCÍ POTØEBY
nabízí:








kuchyòské zboí
sklo - keramika
vodoinstalaèní materiál
sanitární zboí
vodovodní baterie
elektronáøadí
NAREX - PROTOOL
 plastové vany za sníenou
cenu do vyprodání zásob

Znalecké posudky o cenì
nemovitosti pro potøebu pøevodù,
pozùstalostí a úvìrù.

Ing. Antonín Faltýnek

ProFaG

znalecká a projekèní kanceláø
Ivanèice, Palackého nám. 18
Tel.: 0502/ 45 17 77, 45 27 66
Mobil: 0723/ 28 08 72
Projekty - novostavby, pøístavby,
vestavby a rekonstrukce.
Poární zprávy a mìøení radonu.

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 0502/ 43 43 70,
tel.: 0502/ 43 72 10
mobil: 0603/ 83 35 60
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

WHC - Èerný spol. s r. o.
Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov

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

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

I. VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

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

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

II. TOPENÁØSKÉ PRÁCE

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

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

III. PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

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

IV. DÁLE ZAJIUJEME

 výrobu a montá ocelových konstrukcí  projektové dokumentace (voda,
topení, plyn)  revize a tlakové zkouky plynu  vlokování komínù
(hliník, nerez)  poradenskou èinnost v oblasti výe uvedených èinností
Rozíøení slueb o prodej technických
plynù: kyslík, acetylen, CO2 technický,
dusík, vodík, argon.
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T U B L A TA N K A
OLBRAMOVICE
Hostinec U Matesa
Mráz probral budoucí
úrodu

10. KVÌTNA 2002
v e 2 0 00 h o d .

zpùsobí vìtí kody v pøípadech, kdy je za dne
suché sluneèné poèasí a v kontrastu s ním noc
promrzá, právì toto se letos stalo. Katastrofické
pøedstavy, e je domácí produkce pøedem
odepsaná, se zdaleka nemusejí vyplnit. V mìstských aglomeracích bude pokození urèitì
mení a také oblasti se zpodìnou vegetací
nebudou a tolik postiené. Meruòky letos
nasadily daleko víc kvìtù, ne bývá obvyklé
a pokud není jejich pomrznutí pøes 90% mohou
dát i normální úrodu.

Nejvíce pomrzly meruòky
XXVlna mrazù na zaèátku dubna vzala nadìji
a úsmìv zahrádkáøùm i velkopìstitelùm ovoce.
Zatím nejvìtí pokození se ukazuje u merunìk,
po nich u broskvoní, na mrazy doplatily i rané
odrùdy tøení a nìkteré jablonì.
XXNejnií namìøená teplota na Moravì byla
o prvním povelikonoèním víkendù a -10 stupòù
Celsia. Lednicko-Valtická oblast mìla kolem - 8
stupòù Celsia, dalí místa rùznì podle polohy
a konkrétních podmínek, ale mráz trval po tøi
noci za sebou.. Teplota ve dvou metrech
nad zemí byla u o tøi a pìt stupòù lepí. Mráz
pak zasáhl nejvíce jiní a jihovýchodní èást jihomoravského regionu, naopak nejmení ploné
kody zanechal v Brnì a okolí.

XXJak se ale ukázalo teprve pøed nìkolika dny
napøíklad u rané odrùdy Karola, nesou jetì
následky houbového onemocnìní z minulého
roku. Rozkvetlé a uschlé vìtvièky mají
po odøíznutí místo zelené bìlavou barvu
a skvrny, jsou mrtvé, ale nejsou pomrzlé.
Pouhých pìt a deset procent nasazených kvìtù
se promìòuje na plody, kdy jich zùstává víc,
velikost a váha jednotlivých plodù klesá. Strom
je daleko víc zatìován utváøením genetického
materiálu jádra, ne tvorbou námi konzumované
duiny. Z tohoto pohledu je poèetní "nadúroda"
vdy souèasnì sporná. A do skliznì pøichází
celá øada zlomových momentù, kdy mùeme
úrodu bìhem nìkolika hodin ztratit.

XXPrvní údaje jsou vdy pøedbìné a je tøeba
jeden a dva týdny poèkat, ne se pokození na
ivé hmotì dá objektivnì vyhodnotit. Ovocnáøi
ho odhadují na 60 a 98% u merunìk. Tento
ovocný druh pochází z Arménie, kde roste
i ve vysokých polohách, dobøe snáí tuhou
a dlouhou zimu, ale pøi nástupu jara je velmi
citlivý na dalí mrazy.

XXU broskvoní kvetly v dobì mrazù jen
nejranìjí odrùdy a kody nebudou tak hrozivé.
V zeleném poupìti jsou mrazem pokozené rané
odrùdy tøení a viní. Z jabloní rovnì rané
odrùdy a Idaret. Protoe jabloò kvete po pìti a
osmi kvìtech najednou a z nich staèí zachování
jednoho plodu, nemìlo by mít zmrznutí støedového poupìte vánìjí dopad. Èasto se dìlají

XXJak nám potvrdil ovocnáøský inspektor
Ústøedního kontrolního a zkuebního ústavu
Ing. Jaromír Èepièka CSc., meruòka mùe
pøeèkat zhruba -2 a -3 °C v dobì kvìtu. Mráz

i probírky, protoe strom je pøipravený jen
na urèitou zátì.
XXSadaøi vìdí, e první jistotu mají a pøi
natrhání ovoce do koíku, pokud se je následnì
podaøí také prodat.
/Petr Jurák/

Letoní pøednosta
nastolen
XXDo funkce okresního pøednosty OkÚ Znojmo byl v pondìlí uveden dosavadní pracovník
jeho referátu ivotního prostøedí Rafael Krka.
Za dobu svého desetiletého pùsobení zde pøestál
mnohdy velmi komplikovanou éru vech
tøí pøedchozích pøednostù, a se na posledního tøi
ètvrtì roku do 31. prosince 2002 stal ètvrtým
a posledním z nich.
XXKromì povinností smìøujících k promìnì
veøejné správy a tedy ke zruení dosavadních
okresù mu spadly do tohoto kratièkého období
dva opravdu horké problémy v samotném mìstì.
Èeká ho øeení kritické situace ve znojemské
nemocnici a obsazení jejího øeditelského postu.
Dalím neménì hoøkým bodem se mùe stát
záleitost pøevodu Louckého klátera.
-Ju-

Vìdomostní soutì
Paragraf 11/55
XXProjekt Paragraf 11/55 je vìnován zvýení
právního vìdomí lidí, zejména dìtí a mládee.
Snaí se v praxi prosadit omezení pøístupu dìtí
k tabákovým výrobkùm a zvýit vìdomí o nove-

le zákona è. 37, která posouvá vìkovou hranici
pro prodej z 16 na 18 let.
XXNyní se konají oblastní kola v Jihomoravském kraji, z nich vítìzové postoupí do krajského kola, které se uskuteèní 6. kvìtna.
XXV kadém z oblastních kol se utká est
drustev ákù 5. 9. tøíd základních kol
jednotlivých oblastí Jihomoravského kraje, která
sem postoupila ze kolních kol. Soutìící se
budou pomìøovat ve znalostech zákonù a práva
a vyzkouejí si vytvoøit také vlastní zákon v disciplinì nazvané Kdybych byl starostou.
XXBudou stavìt vì z kostek, aby si vyzkoueli
svou týmovou spolupráci a budou hádat vìk
figurantù, aby odhadli, zdali jim prodejci mohou
prodat tabákové výrobky èi nikoliv. To aby sobì
i veøejnosti pøipomnìli, e je zde novela zákona
è. 37, která posouvá hranici pro prodej
tabákových výrobkù, která je vak veobecnì
mládeí poruována.
XXProtoe v této soutìi vdy proti sobì stojí
dva vybrané kraje, nakonec se ten nejlepí tým
z Karlovarska utká s nejlepím drustvem Jihomoravského kraje v Senátu ÈR 27. kvìtna.
XXPokud se chcete zúèastnit oblastních kol,
pøijïte 22. dubna ve 13 hodin do kina Réna
v Ivanèicích, nebo 29. dubna v 9 hodin
do rosického kulturního domu Krystal.
XXVíce informací najdete na aktuálnì doplòovaném webu akce www.paragraf1155.cz /abé/

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, TMK tiskárny 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: Kováèùv oøíek: Kdykoliv èlovìk vytoèí omylem ... ( dokonèení viz. tajenka).

KØÍOVKA O CENY
Nápovìda:
Kara, Spoa,
SNPA, ut,
Aunts, kana

Èást
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Staré
zájmeno
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(básn.)

Záhyb

tít pro
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Výènìlek
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(angl.)

Poèetní
tabulka
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Váhová
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Zn. kojenec. zboí
Boule
(expr.)

Název fr.
rádia
Èást listu
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Citosl.
výbuchu

12
mìsícù

Pøedloka
Dívèí
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2. díl
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na otop

KUPON è. 7
08/02

MKZ
Gibraltar
A
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Ch. zn.
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(angl.)
Souhlas

Nebo

1. díl
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Zvolání
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enské
jméno

Zpìvný
hlas
Znaèka
kosmetiky
Zvratné
zájmeno

Had

Tiskárna
Moravský Krumlov

Informaèní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní programy 22. dubna - 5. kvìtna
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 od 2. dubna je otevøen klub dìtí a mládee POKOLÁK.
Od pondìlí do pátku si v klubovnách DDM mùete hrát, tvoøit, bavit se
nebo si psát úkoly ne vám pojede autobusový spoj domù. Návtìvníkùm
jsou k dispozici poèítaèe, elektronické ipky, stolní hry a výtvarné
potøeby. Klub bude otevøený kadý den od 12.30 do 17 hod.Vstup volný.
Pøijïte u nás pobýt, vude dobøe, tak co doma!
 22.4. - výtvarná dílna s tématem - BATIKA. Pøineste s sebou triko,
átek, plátno a podobnì, které si sami vyzdobíte pomocí rùzných technik
batikování. Úèastnický poplatek 20,- Kè.
 26.4. - SRAZ ÈARODÌJNIC aneb straidelná diskotéka. Milé èarodìjnice, jeibaby, kouzelníci a ostatní straidelné bytosti pøijïte pøesnì
v 17.00 hod. Za masku budete odmìnìni dárkem od Harryho Pottera!!
Za úèastnický poplatek 20,- Kè budete moci rejdit a do 19.00 hodin.
 Pøipravujeme: 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.
 RODINNÁ REKREACE V ITÁLII. Nabízíme pobytový zájezd
do GATTEA A MARE u Rimini v termínu 14. - 23. 6., cena: 4 290,- Kè
zahrnuje dopravu autobusem, plnou penzi, ubytování ve ètyømístných
stanech, animaèní program pro dìti a monost dvakrát dennì si zacvièit
aerobik.
 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.

Zámek v Moravském Krumlovì

SLOVANSKÁ EPOPEJ
Alfonse Muchy
otevøeno od 1. dubna do 31. øíjna 2002 dennì mimo
pondìlí od 9 do12 a od 13 do 16 hodin
VÝSTAVA O PARACELSOVI
FILATELISTICKÁ VÝSTAVKA - ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
od Chamonix po Salt Lake City

kolní klub a druina Oslavany

 25.4. v 19.00 hod. - NETOPÝR. Opereta od Johanna Strausse
v Mahenovì divadle v Brnì 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.
 30.4. v 15.00 hod. - Pálení èarodìjnic. Zveme vechny na upálení èarodìjnice, vyrobenou dìtmi v ikulovi. Zahrada kolního klubu.
Buøty na opékání s sebou, limonádu dostanete zdarma. Èlenové KaD
zdarma, ostatní 10,- Kè.
 4.5. v 9.00 hod. - ZOO Brno. Pojeïte se s námi podívat do novì
opravené a zrekonstruované zoologické zahrady v Brnì. Pro samotné dìti
pedagogický dozor. Odjezd od kolního klubu, návrat asi ve 13.00 hod.
Cena autobusu 40,- Kè za osobu. Vstupné si platí kadý sám na místì.
Informace a pøihláky na akce KaD na tel.: 0502/ 42 35 20 (záznamník).

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 27.4. - 12. roèník tradièního turistického pochodu Miroslavská
lápota. Start mezi 8 - 10 hod. od Základní koly na ulici Tøináctky
v Miroslavi. Pochod je urèen pro úèastníky vech vìkových kategorií
a jsou odstupòovány na 3,5, 10 a 20 km. Cíl u mìstského koupalitì,
zajitìno obèerstvení, hry pro malé v Pohádkovém lese, pro vìtí soutìe
zruènosti a odvahy. Zahrají dìtské hudební kapely. Poøádá Základní kola
Miroslav. Startovné: dìti 10,- Kè, dospìlí 20,- Kè.
 1.5. - Oslava svátku práce a Rybáøské závody mládee v Ramoi
a prohlídka zámku a nových bytù na Mlýnské ulici. Poøádají Mìsto
Miroslav, Miroslavtí rybáøi a Z.
 3.- 4.5. - Mistroství republiky v Aircombat. Poøádá Aeroclub
Miroslav na starém letiti. V pátek od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9
do 14 hodin.

Junácké støedisko Oslavany vás zve na 23. roèník
dálkového pochodu a vyjíïky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50
Start 27. dubna 2002 od 7.00 do 9.00 hodin
od kolního klubu (býv. DDM) v Oslavanech
Trasy: pro pìí 20, 30 a 50 km, pro horská kola 30 a 50 km. Za startovné
5,- a 10,- Kè nabízíme servis bìhem pochodu, atnu, upomínku ve formì
diplomu a krásné vzpomínky na den strávený v jarní pøírodì.
Doporuèujeme turistickou mapu Okolí Brna, Ivanèicko, nebo Brno - západ.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 25.4. v 8.30 a 10.00 hod. - Dubnová pohádka Kvítka Vítka. Divadelní pohádka pro M, Z a maminky s dìtmi. Úèinkuje: Karlovarské hudební divadlo. Kino Réna Ivanèice.
 27.4. odjezd 7.00 hod. - Zámek Hluboká, mìsto Tøeboò, Schwarzenberská hrobka, rybník Romberk. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd
od Besedního domu v Ivanèicích.
 Pøipravujeme: 17.-19.5. - Slavnosti chøestu 2002. Prodej èerstvého
chøestu a chøestových pochoutek, ochutnávky vín z ivanèických vinic,
bohatý tøídenní kulturní program, tradièní trhy.
 31.5. v 19.00 hod. - Karel Plíhal, koncert v kinì Réna Ivanèice. Cena:
140,- Kè, pøedprodej zahájen od 15. dubna v KIC.

Okresní muzeum Brno - venkov
Západomoravské muzeum v Tøebíèi

BYLINY
pro zdraví a krásu
Muzeum v Ivanèicích 21. bøezna - 9. èervna 2002
Otevøeno: úterý a ètvrtek 13 - 16 hod., pátek a sobota 9 - 12 hod.,
nedìle 13 - 16 hod., www.muzeum-brno-venkov.cz

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 4.5. v 9.00 hod. - Malování na chodníku - o nejlepí køídovou kresbu.
Na námìstí Palackého pøed kostelem, poplatek: 10,- Kè.
 4.5. ve 14.00 hod. - Branný závod s ekologickou tématikou - pro dìti
Z na Rénì, poplatek: 15,- Kè.
 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno.
 Pøipravujeme: 6.5. - Krajské kolo paragrafu 11/55 v Brnì.
 6.5. Kdo jsem? - Osmé kolo vìdomostní soutìe v DDM.
 7.5. v 16.30 hod. - Pøipravujeme pohádkový les - obsazení postav
do pohádkového lesa. V DDM.
 9.5. v 15.00 hod. - Dìti maminkám - výroba dárkù ke Dni Matek.
V DDM - klub OKNO, poplatek: 25,- Kè.
 9.5. v 17.00 hod. - Setkání Klubu pøátel pohádkového lesa. V DDM klub OKNO.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 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.
 do 30.4. - Výstava prací ákù ZU v Moravském Krumlovì k 50.
výroèí zaloení koly. Mìstský úøad, nám. Kláterní 125.
 Pøipravujeme: 16.5. v 19.00 hod. - Frantiek Nedvìd se skupinou
Druhé podání. Kinosál M. Krumlov, vstupné: 150,- a 180,- Kè. Pøedprodej
vstupenek: Informaèní centrum a MìKS.

Jihomoravské muzeum ve Znojmì
vás zve na výstavu

Jiøí Vlach

plastika  medaile  reliéf  kresba
Dùm umìní JMM - Galerie J. T. Fischera, Masarykovo
nám. 11, Znojmo. Výstava potrvá do 13. èervna.

Mìstská sportovní hala Ivanèice

 27.4. od 9 do 14 hod. - Krajský volejbalový turnaj ákù. Poøádá TJ
Slovan Ivanèice. Od 16 do 22 hod. - Krajský volejbalový turnaj en.
Poøádá Qok Ivanèice.
 11.5. od 9 do 14 hod. - Májový turnaj v nohejbale trojic.
Mìstská sportovní hala nabízí monosti sportování. Informace: Josef
Kalousek, tel.: 0502/ 45 21 11.

Badmintonový klub
BC 66 poøádá

KRAJSKÝ PØEBOR
v badmintonu dospìlých
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Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
24.4.

ve 20.00 hod.
NEØÍKEJ ANI SLOVO
Film USA, èeské titulky

28.4.

ve 20.00 hod.
Z PEKLA
Horror USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
24.4.

ve 20.00 hod.
BANDITI
Krimikomedie USA, èeské titulky

27.4.
28.4.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
ANDÌLSKÁ TVÁØ
Dobrodruný pøíbìh ÈR

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
27.4.

v 18.00 hod.
SEJMÌTE CARTERA
Film USA, èeské titulky

28.4.

v 18.00 hod.
MANDOLÍNA KAPITÁNA
CORELIHO
Film USA, èeské titulky

Do uzávìrky tohoto èísla jsme program kin
na kvìten nezískali.

Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !
Vladimír Husák
RONÌNÍ SELAT

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

Vladimír Juránek
Hrubice 20, Ivanèice
tel.: 0502/ 92 10 52
mobil: 0601/ 54 76 24

ÈITÌNÍ

KANALIZAÈNÍCH
PØÍPOJEK
VEHO DRUHU

Sportovní hala v Ivanèicích - 20. dubna 2002

Klub èeských turistù Ivanèice

 27.4. - Za krásami okolí Nedvìdice. Vede P. Bednáøová. Start na
Sokolovnì v Nedvìdici, 6 - 13 hod. Hlavní organizátor P. Vejrosta, è. 53,
592 62 Nedvìdice. Výbìr tras 10 - 50 km.
 28.4. - Dolní Kounice neobvykle. Vlakem v 7.50 hod. do M. Bránic, pak
Karlov, D. Kounice - zajímavé výhledy, Pravlov - chov koní, D. Kounice
- obìd. Bude monost navtívit krásný fotbalový stadion Pod zámkem.
Vede J. Flíèek.

Nové, povrchovì pokozené
automatické praèky, mraznièky,
myèky nádobí a kuch. sporáky

SLEVA 2 000 - 2 500,- Kè
Plná záruka a servis zajitìn
Informace na tel.:
0502/ 43 43 94
0603/ 72 24 01
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
Soutì Kniha a já

XXCelkem 2 356 prací ze 259 kol
a kolských zaøízení z celé ÈR se
selo na jedenáctém roèníku dìtské
výtvarné soutìe Kniha a já,
jejím vyhlaovatelem byl DDM
v umné.
XXVe svých výtvarných dílech
dìti vyjádøily záitky a pocity
z èetby nebo poslechu oblíbené
knihy èi ztvárnily svého literárního hrdinu.
XXNejlepí
výtvarné
práce
z letoního roèníku mùe veøejnost
shlédnout do 28. èervna 2002
v pracovní dny v prostorách Domu
dìtí v umné. Ve dnech 27.5. 24.6. 2002 budou pak vybrané
práce souèástí výstavy Dìti malují, kterou pøipravuje umenský
DDM na Státním zámku ve Vranovì nad Dyjí.
XXPo ukonèení výstav budou
výtvarné
práce
vydraeny
a výtìek z jejich prodeje bude
pøedán na charitativní úèely.
Výstavu vech ocenìných prací je
mono si také prohlédnout na internetových stránkách DDM umná:
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna .

První máj v Miroslavi

Jiøí Sláma - aktuální akt

Zdenìk Maixner - sochy
Lubo Vitanovský - reportá z fotoateliéru
Galerie Kníecí dùm - M. Krumlov
19. dubna - 31. kvìtna 2002
Výstava je otevøena:
po-pá: 9.00-12.00, 13.00-16.00, so-ne: 13.00-16.00

XXJi tradiènì se v Miroslavi
chystá na první kvìtnový den
spousta akcí, kterými se pokusí
organizátoøi vyplnit miroslavským
volný sváteèní den.
XXU od osmé hodiny ranní
budou mìøit své úlovky úèastníci
rybáøských závodù v Ramoi.
V 9.30 promluví k obèanùm pøed
kulturním domem pan starosta
Forman a mimo jiné pozve vechny pøítomné na prohlídku právì
dokonèované stavby bytového
domu. Ten bude v létì pøedán
do uívání novým nájemníkùm.
XXKolem desáté hodiny dopolední se budou zájemci moci podívat
do jinak nepøístupných prostor
miroslavského zámku. Pod vedením paní uèitelky Bieberlové
pøipravili áci miroslavské základ-

ní koly asi hodinovou prohlídku
s výkladem. Návtìvníci budou mít
monost shlédnout sklepení, pusté
komnaty i pùdní prostory zámku.
XXPohodový den vyvrcholí
v areálu letního kina, kde bude hrát
cimbálová muzika a k mání bude
avnaté peèené maso s doukem
pìnivého moku.

O pohár øeditele JE
Dukovany
XXJi 5. roèník soutìe O pohár
øeditele JE Dukovany (pod zátitou mìsta Tøebíèe) sestává celkem
z 10 bìeckých závodù konaných
v Tøebíèi a jeho blízkém okolí
v prùbìhu celého roku.
XXJednotlivé
závody
jsou
poøádány jak pro irokou veøejnost
rekreaèních bìcù, tak i pro závodníky registrované. Pro pohár vak
budou vyhodnocovány kategorie
muù do 40 let, veteránù nad 40
a nad 50 let a kategorie spoleèná
pro ostatní.
XXVyhodnocení celé soutìe je
podmínìno absolvováním alespoò
ètyø závodù a úèastí minimálnì
pìti závodníkù v kategorii.
Do poháru bude zapoèteno sedm
nejlepích výsledkù z celkového
poètu deseti závodù v kadé kategorii.
XXDo slavnostního vyhláení
celého roèníku s pøedáním cen,
které probìhne a v lednu 2003,
zbývá jetì mnoho závodù.
XXJedním z nich je Bìh okolo
Lubí v sobotu 27. dubna, který
poøádá oddíl triatlonu TJ JE Dukovany. Ve se odehraje na hrázi
vodní nádre LUBÍ v Tøebíèi
za pekárnou. Tra mìøí okolo esti
(resp. tøech) kilometrù. Bìh èlenitým terénem po polních a lesních
cestách v okolí vodní nádre Lubí
a idloch bude odstartován v jedenáct hodin.
XXJe tøeba jetì dodat, e úèast
v závodì je na vlastní nebezpeèí
a pobìí se za kadého poèasí.
/texty: mape/

Konec dubna v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXRozmarný mìsíc duben se pøehoupl do své druhé poloviny a jaro
definitivnì zvítìzilo nad zimou.
Pole, políèka i zahrádky jsou ji
vìtinou osety, zasázeny jsou také
brambory a pozvolna se té rozbíhá
výsadba rùzných sazenic. Na výsledky této práce si vak budeme
muset poèkat øadu týdnù, a
mìsícù. Co jetì neodkvetlo nebo
právì nekvete, pøipravuje se
na toto období, lákající svou
barevností, krásou a vùnìmi
k opylování.
XXK
témìø
zapomenutým
svátkùm tohoto období roku spojeným s rùznými povìrami
a obyèeji patøí pøedevím svátek
sv.Vojtìcha (23.dubna) a svátek
sv.Jiøí (24.dubna).
XXV pøedveèer svátku svatého
Vojtìcha chodívaly kdysi mladé,
svobodné dívky do lesa, aby si tam
chytily mládì divokého holuba.
Chytit takové ptáèe vak nebylo
vùbec lehké, a tak dìvèata vìtinou
kupovala
mladé
holoubky
od hajných nebo od døevaøských
dìlníkù. Musel to vak být
sameèek, protoe holubièka se
dívkám k jejich úèelùm vùbec
nehodila.
XXDoma, ve své komùrce, dìvèata
dala
získané
holoubì
pod síto a peèlivì je opatrovala

ZRCADLO

a krmila. Starala se o nì tak
dlouho, dokud holoubek nezesílil
a neumìl létat. Kdy bylo opravdu
jisté, e u holoubek létat dokáe,
dìvèata èasnì ráno vstala
a vypustila ho v kuchyni komínem
ven. Pøed tím se vak jetì
s holoubkem pomazlila, pravou
rukou ho pøidrela na svých
òadrech a levou rukou udìlala tøi
kruhy ve vzduchu. Pøi tomto
èarování dìvèata odøíkávala:
Vylítni holoubku, komínem ven!
Jen si mne, Jeníèku (nebo Pepíèku
atd.), jen si mne vem! Ulítni
holoubku, na svou skalu! Vak já
tì, Jeníèku, pøec dostanu! Kdy
nikdo nevidìl tento obøad,
dosáhla dívka svého. Kouzlo zapùsobilo na jejího milého a ten od ní
za ádnou cenu neupustil. Známost
pak konèila zaruèenì svatbou.
XXPodle lidové víry se na svatého
Jiøí otevírá zemì. V tento den prý
vylézají z omlazené zemì hadi
a tíøi a poprvé také zavitoøí
slavíèek. Vìøilo se také, e na sv.
Jiøí se nemá pít voda ze studní,
protoe je jedovatá, a e a
do tohoto dne není jedovaté ádné
zvíøe. Den sv. Jiøí býval prý
u starých Slovanù dnem prvního
koupání v pøírodì! Bylo tehdy
teplejí klima, nebo byli nai
pøedkové tak otuilí?

XXZajímavé také je, e peníz
s vyobrazením sv. Jiøí v souboji
s drakem býval veobecnì
oblíbeným amuletem vojákù
a myslivcù, kterým nejèastìji
hrozilo nebezpeèí smrti. O tom, e
takový peníz má schopnost
ochrany pøed kadým poranìním,
nebylo pochyb.
XXNejvìtí radost z pøíchodu sv.
Jiøí mívaly dìti. Pøi svých
oslavných
hrách
odøíkávaly
napøíklad tuto øíkanku, která
nejlépe dokresluje náladu tohoto
období jara: Svatý Jiøí vstává,
zemi odmykává, aby tráva rostla,
travièka zelená, rùièka èervená,
fiala modrá, velijaké kvítí
na vìneèkù vití.
XXPoslední dubnový den snad
také letos nìkoho z nás inspiruje
k aprílovému ertíku, ale o tomto
zvyku ji byla zmínka v posledním
naem vzpomínání. 30. duben,
pøesnìji jeho konec a noc
na 1. kvìten známe vak ve spojení
se zvykem pálení èarodìjnic. Je
jisté, e tento zvyk má pùvod ji
v pohanských povìrách, podle
kterých mají èarodìjnice, bytosti
spojené s ïáblem, svá nejvìtí,
dnes bychom øekli výroèní
shromádìní a rejdy právì v noci
ze 3O. dubna na 1. kvìten.
XXNai pøedkové se veho, co

mìlo podle jejich mínìní spojitost
s tímto antisvìtem, velmi obávali
a podnikali øadu opatøení, která
mìla zabránit silám zla uskuteènit
svoje nekalé zámìry. Jedním z nich
byl i zvyk zapalovat na vyvýených místech ohnì, od kterých
byla zapalována a do co nejvìtí
výky vyhazována vysmolená stará
koata. Vìøilo se, e tyto létající
pochodnì
zaenou
obávané
nemoce i ivelné pohromy pøináející bytosti. Dodnes dochovaný,
pro nás ji jen zábavný
a romantický zvyk, mìl tedy kdysi
obranný, zdravotnì - preventivní
a ekonomický úèel.
XXPøipomeòme si vak nakonec
jetì jeden, mnohem líbeznìjí
zvyk této noci, nebo spí èasného
rána prvního kvìtnového dne, a tím
bylo stavìní máje. Tou pak
musela být ve kmeni okletìná
a v korunì vìncem, kvítím a
pestrými stukami i èervenými
hedvábnými átky vyzdobená
bøíza. Tento symbol svojí lásky
stavìli svobodní mládenci pøed
domy èi do dvorù svých vyvolených dívek. Jakoby tím napodobovali rozkvetlou a k milování
lákající pøírodu.
XXLíbezný, láskyplný a nièím
neruený vstup do máje vám vem,
pøátelé!
Bohumil Bubeník

Soukromá inzerce
Koupím

 byt v OS 3+1 v Moravském Krumlovì. Tel.:
0604/ 48 05 29.
 strojní ruèní lis. Tel.: 0604/ 77 13 22.
 4 ks elezné postele vojenské, lino nebo gumu
na chatu 40-50 m2, levnì 3 soupravy matrací, plátì
na Favorit. Tel.: 0737/88 41 65.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

 DB 1+1 v M. Krumlovì, tel.: 05/ 4621 1557,
mob.: 0737/ 81 38 08.
 RD 3+1 se zahradou v Horních Dubòanech,
WC, koupelna, pøípojka el., voda, jímka. Tel.:
0605/ 75 71 24.
 RD øadový v Miroslavi, cena dohodou, tel.:
0621/ 33 31 34.
 RD øadový v Miroslavi, cena dohodou, volný
èerven - èervenec, tel.: 0621/ 33 31 34.
 Renault 1918 16V, r.v. 1991, 5 dvéø., èervená
barva, nové rozvody, al. kola, el. zrcátka a okna,
sport. podvozek, STK 9/03. Cena: 74000,- Kè,
tel.: 0737/ 33 07 93.
 hatchback Music box 2x150W, nový. Cena
jen 1500,- Kè, pøi rychlém jednání výrazná sleva.
Dále 2x køídlo na os. auto, cena za obì 2500,Kè, mono zvlá, cena dohodou + støení okno
roubovací - velké, cena 1500,- Kè - dohoda.
Dále st. míchaèku na 8-10 koleèek. Nutno
opravit. Cena dohodou. Tel.: 0728/ 20 16 48.
 Jawa 250, r.v. 1968, panelka, TK 4/04. Cena:
5500,- Kè, tel.: 0606/42 68 85.
 Jawa 50 Mustang, 8m2 èerný habøinec 20x10
cm, dvoupístový kompresor 380V bez nádre, 2
ks ventylátor 220V, prùm. 30 cm, 3 ks kanystr
20l, 6 ks stojan z jöklu 30 mm, 80 cm výka, 100
cm íøka. Koleèko s bantamem na loiskách,
6 ks kola na 100 - 14. Tel.: 0737/ 88 41 65.
 traktor RS09 dvouválec, nový aku, hydraulika, ve funkèní. A dvoukolový vlek, loná
plocha 140 x 210 cm. I jednotlivì, cena
dohodou. Tel.: 0621/ 32 31 02.
 icí stroj zn. Lada, skøíòkový, cena dohodou.
Tel.: 0502/ 42 39 60.
 staroitný icí stroj, velmi krásnì zdobený,
cena dohodou. Tel.: 0737/ 18 82 35.
 vysavaè ETA Sirius 1300W v záruce, vhodný
i na tepování kobercù. Cena: 4000,- Kè, (p.c.
6700,- Kè). tel.: 0776/ 20 13 91, po 19 hod.
0502/ 43 41 12.
 Ulticar - magnetoterapie. Známé a klinicky
testované jsou úèinky u tìchto onemocnìní:
artróza, revmatismus, atd..K pouití doma
i v automobilu (220/12V). Cena 11000,- Kè,
sleva 4000,- Kè. Dále Laser Softlight pro
domácí léèbu. Cena 2500,- Kè. Spìchá. Dále
staroitný icí stroj, cena 300 Kè, barevné televizory, vel. obr. 48-63 cm, od 250,- Kè. Tel.:
0621/ 32 33 26, støeda 18 - 18.15 hod.
 dvì basové bedny 200W, á 3.500,- Kè
a kytaru Ibanes. Tel.: 0604/ 51 90 67.
 radiátory Korado - nevybalené: po 1 ks v tìchto rozmìrech: 600x900, 600x1100, 600x1200,
600x1400, 600x1600, 600x1800. Tel.: 0728/
27 46 24, 0737/ 88 41 65.
 Vymìním velkou automatickou praèku AEG
za mení, nebo prodám za 3500,- Kè. Tel.: 0737/
40 74 61.
 hadici z PVC na rozvod vody na povrchu
nebo pod zem. Délka 100 - 250 m, cena za 1 m
jen 20,- Kè. Tel.: 0728/ 84 26 74.
 zahradní bazén prùm. 3,6 m + schùdky + filtrace, nový, nevybalený. PC 11800,- Kè, nyní
7800,- Kè. Tel.: 0604/ 40 30 45.
 omniové sklenice 0,7 l, 0,4 l, keèupové a pøesnídávkové, roubovací za 0,50 - 2,- Kè. Tel.:
0737/ 40 74 61.
 lis na víno, 120 l v dobrém stavu, cena 7000,Kè. Tel.: 0621/ 33 70 18.
 smaltovanou nádobu s víkem na sádlo (obsah
cca 20 l), kotel (kotlina) na vaøení brambor.
Cena dohodou, tel.: 0502/ 43 73 37 v odpoledních hod.
 tìòata èerného kokrpanìla, èistokrevná bez
PP. Odbìr koncem dubna. Tel.: 0776/ 26 29 72.
 estiletou fenu bernardýna s PP. Pìkná,
hodná. Cena: 1000,- Kè. Tel.: 0728/ 84 26 74.

Rùzné

 Zájmový krouek tiché meditace pøijme
zájemce od 12 let (telepatie, atd.). Dále jednu
dívku starí 18 let, bez závazku, na místo
vedoucí. Info na tel.: 0621/ 32 33 26, støeda 18.00
- 18.30 hod. Do poloviny kvìtna 2002.
 Pronajmu chatu u Bítova, 4 - 6 míst. Tel.:
0737/ 88 41 65.
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