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Jára Cimrman ije!
XXPánové Svìrák a Smoljak se
patrnì mýlí, domnívají-li se, e
zkoumají pozùstalost Mistra Cimrmana. Jára Cimrman toti ije! Nyní
dokonce poctil svou návtìvou
Krumlov!
XXS èinorodostí sobì vlastní se zde
okamitì pustil do díla. Bude stìhovat
Infocentrum (IC) z budovy MìÚ
do prostor bývalé veteriny na Palackého ulici. Tato akce nese tak výrazné
rysy Cimrmanovy pøedchozí tvorby,
e o autorství nemùe být pochyb. Ji
samo pøemístìní IC z prostor ne zrovna ideálních do prostor znaènì horích
pøipomíná Mistrovu pohádku Jak
chudák do jetì vìtí nouze pøiel.
XXSkuteènost, e ani øada místních
poøádnì neví, kde bývalá Veterinární
stanice leí, pak pøímo ukazuje
na Cimrmanovu operetu Hospoda
na mýtince. Zde hostinský, milující
své povolání, nemá rád lidi. A aby mu
do hospody nelezli, postaví ji
uprostøed hlubokých lesù. Kdy pak
po létech pøijdou dva hosté a kadý
chce pivo, odbude je slovy Pomalu,
pomalu! Na takový návaly tady
nejsme zvyklí!.
XXBudoucnost IC ve výe zmínìných
prostorách bude nejspíe souviset
s dalí velice roztomilou Cimrmanovou pohádkou Kapárkùv
hrobeèek. Není mnoho mìst, která by
se mohla chlubit tím, e uvnitø jejich
hradeb tvoøil takový velikán ducha,
jakým Jára Cimrman bezesporu je.
XXBudovu pro IC ji tedy máme.
Snad by bylo dobøe na ní umístit
i pamìtní desku, která by navìky
pøipomínala budoucím zásluhy Járy
Cimrmana o Krumlov.
Ptáèek

Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.500 ks
 Miroslav - 1.100 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Novodobá Hakova povídka
Obecní volby v Krumlovì
V pondìlí 29. dubna obletìla
Moravský Krumlov anonymní
zpráva o korupci na místní radnici.
XXBylo jí vude plno. Od vstupních dveøí
radnice, prosklených vitrín místních politických stran, a k nìkterým domovním
schránkám.
XXPo vzoru Hakovy povídky Obecní
volby vydané kupøíkladu ve sbírce Malomìácký pitaval, se i v Moravském
Krumlovì objevil hanopis neèistého
raení. Stejnì jako ná vìhlasný spisovatel
i ná neznámý autor popisuje mnohdy
nevybíravými slovy dìní na radnici.

XXPíe o korupci, o pøedem rozhodnutých
výbìrových øízeních, o hospodaøení s mìstskými penìzi, o nefungování výborù
a komisí, o abomyích válkách mezi radními a zastupiteli i o tzv. tandemu zastupitelù
KDU-ÈSL a KSÈ.
XXA u jsou tyto informace pravdivé,
nebo ne, jedna vìc zde chybí. Je to podpis.
V dobì, kdy kadý mùe (za pøedpokladu
dodrení urèitých etických základù) øíci, co
je libo, má-li informace podloené, se
taková to forma agitace pøinejmením
nehodí.
XXNa mimoøádném pondìlním zastupitelstvu, které øeilo dostavbu Domu s peèova-

telskou slubou, byl ze strany nìkterých
zastupitelù vznesen poadavek k proetøení
celého pøípadu. Úkolu se zhostil sám pan
starosta B. Pitlach a dle posledních informací podal na Policii ÈR podnìt k trestnímu stíhání na neznámého pachatele.
XXZda se policie bude zabývat odhalením
autora nevíme. Nevíme ani zda dolo k tzv.
naplnìní skutkové podstaty trestného èinu.
Podstaty v tom, e nìkdo psal, mnohdy
uráel, anebo tím, o èem psal, kdy
neuráel. V tom druhém pøípadì, zakládajíli se informace na pravdì, by vak autor
nemìl být obalován sám. Pan Haek by
ale z autorova slohu mìl jistì radost. /mape/

Pálení èarodìjnic
XXJako kadým rokem, i letos se na poslední dubnový veèer seli lidé pøedevím
na vesnicích u peèlivì pøipravené hranice.
Dùvod byl jednoduchý - pálení èarodìjnic.
Nìkde v podobì starých koat, jinde se
zhotovená figurína a podezøele podobala
nìkteré enì ze sousedství.

MÉNÌ JE NÌKDY VÍCE
XXO uvaované výstavbì nových bytù
na sídliti bylo v Zrcadle napsáno mnohé.
Obèanùm se tak dostalo informací rùzné
kvality a mnohdy bez jasného zasazení
do kontextu celého pøípadu. Protoe se
domnívám, e záleitost týkající se výstavby
110 bytových jednotek je v mnohém velice
typickou pro systém práce vedení radnice
a zastupitelstva, dovoluji si podat obírnìjí
informaci o celé vìci. Tedy od zaèátku.
XXZastupitelstvo mìsta schválilo zámìr
výstavby 110 bytových jednotek 3.4.2000.
Mìsto zpracovalo cenovou nabídku a pøedloilo ji obèanùm. V období od 5.5.2000 do
17.10.2001 reagovalo 74 zájemcù.
XXPodruhé se o bytech na zastupitelstvu
jednalo 5.12.2001, kdy byl schválen dodavatel stavby IMOS Brno, a to 11 hlasy.
Dalí jednání zastupitelstva 28.1.2002 pak
schválilo návrh smlouvy o sdruení a návrh
stanov drustva pro výstavbu 110 bytových
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jednotek, opìt 11 hlasy. V dùsledku
stanovení dodavatele, a tím i ceny stavby,
byla zpracována nová nabídka. Marketingový prùzkum provádìný firmou ISA Consult od 14.1. do 6.2.2002 ukázal naprostý
nezájem obèanù a to díky cenì, která
výraznì vzrostla. Proto byl zastupitelùm
22.4.2002 pøedloen návrh, jak sníit cenu
bytù. Rada vidìla cestu ve zmenení bytù
a nebytových prostor a omezení poètu domù.
To by znamenalo pøepracování projektu.
Oficiální název této akce byl optimalizace
stávajícího projektu. V zastupitelstvu se
nalo toliko 9 zastáncù tohoto projektu,
a proto nebyl pøijat.
XXPro orientaci v celé záleitosti je nutno
dodat jetì nìkolik podrobností. Výbìr
dodavatele stavby byl pro èást zastupitelù
dosti pøekvapivý. Nejen proto, e 11 zastupitelù prosadilo firmu, která byla o 9 milionù
draí, ne nejlevnìjí, ale i pro nepocho-

XXHranice s èarodìjnicemi jsou zapalovány a po setmìní, a proto je èasto
doprovázejí ohnì mnohem mení, na kterých si v odpoledních hodinách dìti opékají
buøty a brambory.
XXSe západem slunce se vichni sejdou
u zapálení hranice. Nìkde se zpívá, jinde se
jen tie pøihlíí, jak vysoké plameny konají
své dílo.
XXÈasto nechybí nìjaký ten soudek piva,
èi vína, které rozváe jazyk a uvolní mysl.
To pak bývá impulsem i pro pøeskakování
hoøící hranice a k hlasitému pokøikování.
XXNad ránem se nìkolik svobodných mládencù vytratí. Èeká je mnohdy strastiplná
cesta po støechách domù místních dívek.
Bøezové vìtývky v komínì a nápisy vápnem pøed domy zdobí nìkolik dní celou
vesnici. Pro nezasvìcené v projídìjících
autech jsou bílé kresby pøed domy dílem
vandalù, èi fotbalových fanoukù. Avak
pro mládence z okolních vesnic je májka
v komínì symbolem toho, e je dívka jetì
volná a nápis pøed domem vyjadøuje
bohatství a postavení rodiny.

XXTo vak dnes neplatí. To, co naleznou
obyvatelé takto oznaèených domù ráno
na cestì, se mnohdy snaí rychle odstranit.
XXS pøíchodem nového dne jsou vichni
znaènì unaveni. Vechny vak èeká volný
den v podobì prvomájového Svátku práce.
Prùvod a pionýrské koile u øadu let
nejsou povinné, a tak si vichni mohou
po nároèné noci odpoèinout a zotavit tìlo
i mysl.
/mape/

pitelné hodnocení ostatních výbìrových
kritérií. Komise brala v úvahu napøíklad jen
reference za poslední 3 roky, co umonilo
eliminovat problémovou stavbu vítìzné
firmy v Ivanèicích. I samotné jmenování
výbìrové komise je v souèasnosti pøedmìtem etøení kontrolního výboru zastupitelstva.
XXTím, e se cena stavby prodraila
o 9 mil korun, co znamená asi 80.000,- Kè
na byt, poklesl zájem o byty témìø na nulu.
Pokus o sníení ceny bytu zmenením jeho
velikosti je naprosto logický, vede vak
ke stavbì tzv. rozjezdových bytù, za moc
penìz. Kdy se tento návrh projednával
na zastupitelstvu (22.4.2002), byla pro mì
pøekvapením naprostá neúèast zájemcù,
i pøes netradièní pozvánku v Zrcadle. Tento
postoj jsem pochopil jako rezignaci, jinak
øeèeno obèanùm se nesmí lhát. Osobnì se
domnívám, e schválení dodavatelské
firmy dalo celé akci patný smìr, který dalí
opatøení èi optimalizace ji nedokáí
zmìnit. Bøemeno 9 mil. Kè je natolik velké,

e jeho eliminace je nemoná. Pozorný
ètenáø si jistì viml, e stìejní rozhodnutí
v zastupitelstvu byla pøijata nejmení
monou vìtinou 11 hlasù. Jedná se tedy
nikoliv o konsensuální, ale silové prosazování pøedstav. Pro vedení radnice je diskuse
bohuel ji delí dobu neznámým prvkem.
O návrzích pøedkládaných starostou èi
radou se nediskutuje - jiný ne oficiální
názor je povaován za sabotá zájmù mìsta.
Jak daleko má tento stav k morálnímu
vydírání?
XXJak jsem se v úvodu zmínil, je pøípad
110 bytových jednotek archetypem
pro øeení vìtiny závaných, pøevánì
investièních akcí. Tedy ádná projednaná
a dohodnutá koncepce, ale spíe snaha
o sebezviditelnìní. O jiných pohnutkách
vedoucích k takovému jednání radìji ani
nechci uvaovat.
XXA jak to nakonec dopadne se 110 byty
na sídliti? Moná nám napoví název tohoto èlánku.
/28.4.2002 Ing. Boøivoj upa/
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V Ivanèicích opìt funguje
Dùm slueb

XXFirma K-servis není v Ivanèicích neznámý pojem. Vznikla
ji v roce 1990 a zaèala se zabývat
topenáøskými pracemi. Postupnì
roziøovala své sluby v oblasti
plynofikace, rozvodù vody a montáí odpadù v bytech i v rodinných
domech. Podílela se na plynofikaci Braniovic, Olbramovic,
Moravského Krumlova, Zbraslavi, Rosic, Ivanèic, Dolních Kounic,
Neslovic a mnohých dalích mìst
a obcí. Dnes má firma deset
zamìstnancù stálých a deset
partnerských ivnostníkù.
XXZeptali jsme se majitele, pana
Bedøicha Koneèného, zda by nám
prozradil nìco ze své obchodní
strategie: Je to jednoduché.
O vechna zaøízení naich
zákazníkù se snaíme starat tak,
jako bychom se starali o zaøízení
vlastní. I z tohoto dùvodu zaji-

ujeme servis plynových kotlù 24
hodin dennì. Vývoj kotlù jde
rychle dopøedu a stále se zdokonaluje. My nechceme zùstat
pozadu a proto nabízíme naim
zákazníkùm kotle pièkové kvality. Zásobníky na vodu jsou z nerezového plechu, plnì rozebíratelné,
co umoòuje, v pøípadì, e jsou
zaneseny vodním kamenem,
jednoduché èitìní. Tím se znaènì
prodluuje jejich ivotnost. Ale to
je jen zlomek naich slueb.
XXFirma K-servis zaèala v roce
2000 stavìt objekt slouící jako
zázemí pro pestrou kálu øemesel.
Pod jednou støechou zde zákazníci
mohou najít instalatéry, topenáøe,
zedníky, malíøe, obkladaèe,
elektrikáøe, opraváøe kotlù, televizorù, mikrovlnných trub i mobilních telefonù (odblokování a opravy do druhého dne). Na vekeré

ODS
volí nízké danì

k jejich neplacení. Jen nízké danì
vytváøejí vhodnou pùdu pro tvùrèí
èinnost lidí a mají za následek
pokles poètu tìch, kteøí se jejich
placení vyhýbají.

XXStát fungovat musí a peníze
na to potøebuje. Ná stát si ale
na sebe vzal úkolù pøíli mnoho
(i ty, které dìlat nemá a neumí)
a vykonává je velice nehospodárnì.
Vybírá od nás pøíli mnoho penìz
a to zpùsobem sloitým, neprùhledným a nespravedlivým. Manipulací s danìmi se navíc pokouí
nae nejrùznìjí aktivity brzdit èi
naopak zvýhodòovat, aè pro tento
úèel danì vymyleny nebyly.

 ODS volí rovnou daò
XXZákladem rovné danì jsou
vechny pøíjmy a vech jejich
pøíjemcùm se z nich sráí stejné
procento. Zruením daòové progresivity a odstranìním nepøehledné
zmìti daòových výjimek, které
zvýhodòují jen nìkoho a tím
zavádìjí
daòovou
nerovnost,
vznikne spravedlivé a jednotné (èi
rovné) zdanìní.

akce, které K-servis provádí, je
vypracován rozpoèet, pøípadnì
projektová dokumentace a napøíklad u vlokování komínù i revizní
zpráva. Dùm slueb je postaven
na okraji Ivanèic, v obci Nìmèice.
Komplex budov hrákovì zelené
barvy lze po sjezdu serpentinami
od Moravského Krumlova jen
stìí pøehlédnout.
XXNosným èlánkem maloobchodního prodeje je vzorková
prodejna. Nae prodejna v Domì
slueb nabízí kompletní vybavení
koupelen. Velký sortiment umyvadel, van a WC, koupelnový
nábytek a doplòky, vodovodní
baterie a vodoinstalaèní materiál
i irokou nabídku obkladù a dlaeb.
Naleznete zde spárovací tmely,
silikony, plastové, mìdìné i èerné
trubky a ostatní spojovací materiál. Novì pøipravujeme prodej
vekerého stavebního materiálu
a opravnu lednièek a praèek. To ve
jsme doplnili o prodej elektroniky:
rádia, televizory, Hi-fi vìe,
mobilní telefony a kompletní
bílou techniku. Vechno nabízíme
i na splátky a to vèetnì slueb
a montáí. Ale na rozdíl od jiných
splátkových prodejù u nás zákazník nemusí dokladovat výi svého
pøíjmu, co umoòuje jednoduché
a rychlé vyøízení prodeje a témìø
okamitý odbìr zboí., øekl nám
pan Koneèný.
XXZámìrem firmy je, aby si
zákazník mohl objednat více prací
u jedné firmy a nemusel objídìt
více ivnostníkù. Nápad nikterak
nový, kdekdo z nás si jistì
vzpomene na døívìjí Domy

slueb, kde vak zákazník
mnohdy slyel: nemáme nebo
zeptejte se za ètrnáct dnù. Pan
Koneèný k tomu dodává: Stojíme
si za tím, aby kadá z dílèích
slueb byla provedena dokonale,
ve smluveném termínu a za pøimìøenou cenu. I kdy firma sdruuje
nìkolik ivnostníkù, ti vdy
vystupují za K-servis a naopak,
vyskytnou-li se nìjaké problémy,
øeí je K-servis jako firma a ne její
anonymní pracovník. Nae heslo
zní: Chcete-li být spokojen,
K-servis splní Vá sen.

Díky tomu budou lidé s nízkými
pøíjmy platit daò malou nebo
dokonce ádnou.

vání sazeb DPH do jediné sazby
na cílovou úroveò také ve výi 15%.
To pøinese výrazné zjednoduení
administrativy jak pro stát, tak
pro obèany, a zároveò to bude bránit
daòovým únikùm.

XXDo budoucna ODS poèítá
s doplnìním rovné danì tzv.
zápornou daní, neboli platbou
od státu, kterou obdrí ti poplatníci,
jejich pøíjem se nachází pod stanoveným minimem. To by nahradilo
dnení systém sociálních dávek,
který je pauální a málo adresný.
XXODS odmítá, aby byla skuteèná
výe zdaòování obèanù zakrývána
pouíváním pojmù jako odvod,
pojitìní, poplatek nebo pøíspìvek
(na tu èi onu státní politiku). To, co

Dùm slueb
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!!! PRODEJ NA SPLÁTKY !!!

servis
majitel:
prodejna:
servis kotlù:
zakázky - mistr:
prodejní sklad:
TV opravna:
zednické práce:
elektropráce:

XXVysoké danì brání iniciativì,
úsilí a výkonu. Proto se daòovým
poplatníkùm vyplácí hledat cesty
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ELEKTROSPOTØEBIÈE

XXODS bude bránit neustálému
zvyování spotøebních daní, které
vlády pouívají jako snadný zdroj
krytí schodkù státního rozpoètu
a zakrývání svého vlastního patného
hospodaøení. Navíc nevidí dùvod
ustupovat poadavkùm EU na zvyování naich spotøebních daní.
To ODS nedopustí!
XXVýrazné sníení - na úroveò

a brzdí snahu o zhodnocení kapitálu.
XXV oblasti majetkových daní jako jsou danì dìdické a darovací èi
danì z nemovitostí a z pøevodu
nemovitostí - bude ODS trvat na jejich jednoduchosti a nezvyování.
XXMajetkové danì musí být nastaveny na nezbytnì nízkou úroveò
a nesmìjí penalizovat ty, kteøí je
o svùj majetek chtìjí starat. ODS
udrí minimální sazby majetkových daní. Odmítá zatìování
obèanù povinnými odhady majetku kvùli daòovým úèelùm a pojetí
majetkových daní jako trestu
za øádnou péèi o vlastnìný
majetek.
XXODS prosadí stejné danì v celé
Èeské republice a zabrání snahám
o zavádìní rùznì vysokých místních
èi regionálních daní.

 Danì musí být jasné,
srozumitelné a stejné
pro vechny.

 Dnení danì jsou sloité

 Dnení danì jsou vysoké

0602/737
0502/434
0602/885
0723/717
0502/435
0603/869
0603/494
0605/451

IVANÈICE - Nìmèice 299, www.3k-servis.cz

XXODS je rozhodnuta prosadit
daòovou reformu zcela zásadního
typu. Po jejím uskuteènìní budou
danì nií, jednoduí a daleko lépe
kontrolovatelné.

XXV daních se nikdo nevyzná,
potíe s nimi mají i odborníci a stát
je neumí vybírat. Vyplnit daòové
prohláení bez pomoci daòového
poradce je vzhledem k desítkám
odpoèitatelných poloek, úlev,
výjimek témìø nemoné. To vytváøí
prostor pro daòové úniky, omyly
i korupci. Výbìr daní je drahý,
daòové úøady jsou pøeplnìny úøedníky, a pøesto se jim nedaøí odhalovat a postihovat neplatièe. Jsou za to
kritizovány a proto se orientují
pøedevím na malé ryby, tedy
ivnostníky.

XXBudeme rádi, kdy se k nám
pøijedete podívat a sdìlíte nám
vae pøipomínky. Je to pro nás
dùleité, abychom mohli nae
sluby zdokonalit a vy se k nám
rádi vraceli. Abyste mohli posoudit, zda jdeme tím správným
smìrem a zda pro vás budeme
pøínosem, pøijmìte pozvání na Dny
otevøených dveøí v Domì slueb,
které budeme poøádat 13. - 15.
èervna. Provedeme vás po firmì a
seznámíme vás s nabízeným sortimentem zboí a slueb a odpovíme na pøípadné dotazy.

A KOHO VY?
XXODS si pøeje, aby místo
sloitých, vysokých a nerovných
daní nastoupila jednoduchá, nízká a rovná daò a to jak z pøíjmù
fyzických, tak právnických osob.
ODS chce rovnou daò ve výi 15%.
XXODS odmítá názor, e je rovná
daò sociálnì necitlivá a e zvýhodòuje bohaté. Tak tomu není. Rovná
daò stejným procentem zdaòuje ty
pøíjmy, které jsou nad jistým sociálním minimem. To je stanoveno
jednou odeèitatelnou polokou.

je daní, by mìlo být nazýváno daní,
a ty danì, které vedou k nadmìrnému zdanìní práce, pøíjmù, èi
majetku by mìly být zrueny
èi sníeny. V této souvislosti ODS
navrhuje zruit tzv. pøíspìvek
na státní politiku zamìstnanosti
a dávky v nezamìstnanosti hradit
z bìných rozpoètových pøíjmù.

 Stejnou daò z pøíjmù
i spotøeby
XXNavrhujeme zahájit sjednoco-

sazby rovné danì pro fyzické osoby
- navrhujeme i u danì z pøíjmu
právnických osob z dneních 31
na 15%. To vyaduje zruení dneních daòových výjimek.

 Majetkové danì musí
slouit, nikoliv trestat
XXODS prosazuje názor, e kadý
pøíjem má být zdanìn pouze jednou.
Nastala doba pro zruení danì
a kapitálových pøíjmù (úrokù
a dividend), které sniují spoøivost

XXODS navrhuje nízké danì,
protoe umí vytvoøit levný stát.
Nikdy bychom nenavrhovali takový
zásah do daòového systému, který
by mohl dostat stát do dluhù
a ohrozit zdraví veøejných financí.

XXODS dá naí zemi dobré
danì. Dobrou daní je ale jedinì daò nízká a jednoduchá.
Tedy rovná.
XXMísto velkých daòových
úlev pro vybrané prosadíme
velkou úlevu pro kadého nízké danì pro vechny. Volte
rovnou daò! (komerèní inzerce 49/3/02)
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Z Ivanèická 218, MORAVSKÝ KRUMLOV
1982 - 2002
XXNa naí kole se zaèalo vyuèovat pøed 20. lety. kola byla slavnostnì
otevøena 26. srpna 1982 a první áci nastoupili do nových tøíd 1. záøí 1982.
XXChtìli bychom dùstojnì oslavit dvacáté narozeniny naí koly. V prùbìhu
mìsíce kvìtna si mùete v prostorách MìÚ v Moravském Krumlovì prohlédnout
výstavu pod názvem 20 let Z Ivanèická. Bude sloena z amatérských
fotografií, které dokumentují stavbu koly, její otevøení, první tøídy, uèitele
i provozní zamìstnance. Rádi bychom alespoò èásteènì pøedstavili, co se dìje
ve kole, kromì vyuèování, bìhem jednoho kolního roku.

OFSETOVÝ TISK  knihtisková rotaèka - rotaèkové èíslování
výseky do formátu A1  kaírování  falcování  rylování
zlatièka  èíslování do formátu A1  vazby - knihaøské práce
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/ 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22,
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

DALÍ PROGRAM OSLAV:
STØEDA 29.5. 2002:
Celodenní setkání naich a rakouských ákù z druební koly v Sankt Leonhardtu
ÈTVRTEK 30.5.2002:
Den otevøených dveøí pro rodièe s moností nahlédnout do výuky (10.00 - 12.00 hod.)
Beseda se známými sportovci (od 12 hodin v tìlocviènì).
PÁTEK 31.6.2002:
kolní akademie - kinosál (v 10.00 hod. pro áky, v 17.00 hod. pro rodièe a veøejnost).
SOBOTA 1.6.2002:
Sraz vech hostù a návtìvníkù na kolním dvoøe v 10.00 hodin
 Projev øeditele koly
 Projevy zástupcù z øad hostù
 Kulturní program ákù Z Ivanèická
 Prohlídka koly
 Setkání bývalých a souèasných pracovníkù koly a hostù na slavnostní recepci

SRDEÈNÌ ZVEME RODIÈE A VECHNY OBÈANY NA VÝSTAVU, DEN
OTEVØENÝCH DVEØÍ A SLAVNOSTNÍ AKADEMII NAICH ÁKÙ.
Budeme mít radost z Vaí návtìvy.
Z Ivanèická

Obchodní zástupce:
Tomá Kopuletý
Vìtrná 12, 664 91 Ivanèice
tel.: 0502/ 452 937
mobil: 0777/ 861 777

zásobování velkoobchodù
a maloobchodù
- rozvoz zdarma!
vyádejte si nai nabídku
nebo pøímo návtìvu
obchodního zástupce
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T U B L A TA N K A
OLBRAMOVICE
Hostinec U Matesa
Dùm umìní
Masarykovo nám. 11, Znojmo

Minoritský kláter
Pøemyslovcù 6, Znojmo

16. kvìtna - 22. èervna
Kateøina Bittmanová

9.kvìtna - 16. srpna
Malý výstavní sál - pøízemí
Aprílové kníky L. Michaláka

malba, kresba, ilustrace, plastika

10. KVÌTNA 2002
v e 2 0 00 h o d .
Miroslavský
zámek oil

kniní vazby v miniaturách

11. dubna - 13. èervna
Výstavní síò J.T.Fischera
Jiøí Vlach

21. bøezna - 26. kvìtna
ambit
Jarní motivy

plastika, medaile, reliéf, kresba

18. kvìtna - Mezinárodní den muzeí - vstup do vech objektù JMM zdarma

Znojemská Beseda Znojmo

MOTOSRAZ MOTOMÝTING 2002
7. roèník

Mìstské divadlo, nám. Republiky
pondìlí 6. kvìtna v 10.00 hod.
Divadelní spolek Rotunda Znojmo

Peter Shaffer
ÈERNÁ KOMEDIE
situaèní komedie

XXI letos pøipravili áci miroslavské koly
pod vedením paní uèitelky Bieberlové májové
pøekvapení v podobì prohlídky jinak nepøístupného zámku.
XXNávtìvníky na nádvoøí zámku pøivítala se
svou druinou knìna Miroslava v dobovém
kostýmu. Pak následovala asi pùlhodinová
prohlídka vnitøních prostor zámku. V prázdných, èasem i lidskou rukou zpustlých místnostech v pøedstavách pøítomných oila
soudní místnost, vazební cely, kuchynì,
jídelna i taneèní sál.
XXTen, kdo se tìil, e uvidí tajemné sklepní
chodby, spatøí zapomenutý poklad a objeví
pradávné skøítky, musel být zklamán. Ve
pod úrovní vstupního mostu zùstalo z dùvodu
hrozícího nebezpeèí návtìvníkùm skryto.
XXProhlídka byla zakonèena v rozsáhlých

pùdních patrech, které se sice chlubí novou
støechou, ale døevìné konstrukce díky døevomorce utrpìli silnou ránu.
/mape/

24. - 26. kvìtna 2002
letní tábor Reice - Tesla

CONCENTUS MORAVIAE

nedìle 12. kvìtna ve 20.00 hod.

24.5. od 18.00 hod.
veèerní zábavy: 20.00 - 3.00 hod.

Morava a Vídeò v období baroka a klasicismu

Zdenìk Zelenka
LEKCE LÁSKY
tøi pøíbìhy z Boccaciova Dekameronu

hrají:
Team - Rock, Ocelot, Druhý dech

Hrají: Roland Walter, Petra ulcová, Milo Smutný,
Draha Juraèková, Marek Machal, Eman Macoun,
Jarmila Goldová, Václav Beran
Praská divadelní agentura Václav Hanzlíèek

Scéna a reie: Václav Postránecký
Hrají: Václav Postránecký, Jan Èenský, Mario Kubec,
Jindøich Bonaventura, Hana evèíková nebo Kateøina
Petrová, Martina Válková-Stehlíková, Jaroslava Hanuová
nebo Hana Houbová. Délka pøedstavení - 2hod. 30 min.

mezinárodní hudební festival 13 mìst

VII. roèník

1. èervna - 2. èervence

1.6. ïár nad Sázavou, 3.6. Námì nad Oslavou, Velké Meziøíèí, 4.6. Vídeò (Rakousko),
5.6. Kyjov, 6.6. Ivanèice, 7.6. Rájec-Jestøebí, 8.6. Boskovice, 9.6. Valtice, Lysice,
10.6. Bystøice nad Perntejnem, 11.6. Mikulov, 12.6. Tøebíè, 13.6. Riegersburg (Rakousko),
14.6. Hustopeèe, 15.6. Námì nad Oslavou, 16.6. Moravský Krumlov, 17.6. ïár nad Sázavou, 18.6. Kyjov, 19.6. Boskovice, 21.6. Velké Meziøíèí, 22.6. Bystøice nad Perntejnem,
23.6. Pøedkláteøí u Tinova, 23.6. Slavkov u Brna, 24.6. Mikulov, 25.6. Hustopeèe-Kurdìjov,
26.6. Tøebíè, 27.6. Ivanèice, 28.6. Kromìøí, 29.6. Tinov, 30.6. Rájec - Jestøebí, 1.7. Moravský
Krumlov, 2.7. Lysice.

Na motoristické soutìe a zábavu
srdeènì zvou poøadatelé

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: Poehnání Leo Rogerse druhému svazku. (viz. tajenka)

KØÍOVKA O CENY
Oberon,
AKH, Uta,
Ghases,
bat, ever

Zn. ekolo- eleznièní
Cizí
gického
muské
tahoun
výrobku
jméno

Puls

A
(lat.)



Výkvìt

Nebo

nec
(slov.)

Snì
na tváøi
Nedaroval

Hudební Islámský
seskupení princ

Netopýr
(angl.)

Ch. zn.
kyslíku



Zn. letadel
Èeské rep.
Zásilková
sluba

Úder

Domácí
. jméno

Pøedloka
Plá
beduína



Dát

Rýèem
obdìlal

Zmrzlá
Èeský Návtìv- Stakovo
voda choreograf
níci
jméno

Pozice

Stará
nádoba
Weberova
opera

Slovenské

Stát
v USA
Kolo

Barevná
kála
Otázka
o poètu

Hudební
nástroj
Bochník

mu. jméno

Veselý
típat
Ubytov.
zaøízení

Dovednost

Japonská
báseò
Ch. zn.
síry

Ven
(angl.)
Husarský
kabátec

Chilská
mìna
Haluz
Opravdu

Mìl sny

Kód jaz.
achvachù
Moøský
pták

(lat.)
Arabský
en. jméno
stát

Idyla

(v 5. pádì)

1. díl
tajenky



Obilnatá
rostlina

2.èást
tajenky
Èást
celku

Rýna



enské
jméno

KUPON è. 8
09/02

Èistící
prostøedek

Evropan
Název
hlásky

Fialová
barva
SPZ aut
Kladna

Látka
v dehtu
Pøedloka

Vdy
(angl.)

Spalován

Nevelký

elezný
dílec

Tvrdit
elezo
Spojka
Argentan

Tiskárna
Moravský Krumlov

Informaèní servis
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Kulturní programy 6. - 19. 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.
 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.
 Mám obì ruce pravé aneb Ze veho se dá nìco udìlat
Soutì o nejoriginálnìjí vlastnoruènì zhotovený výrobek - fantazii se
meze nekladou. Na vítìze èeká sladká odmìna a diplom. Kategorie: dìti
M, 1.-4. tøída Z a 5.-9. tøída Z. výstava soutì. prací na DDM od 27.5.
 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 - tábornícké 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.

Mìstská sportovní hala v Ivanèicích
vás zve na

Májový turnaj v nohejbale trojic
11. kvìtna od 9.00 hodin

___________________________________
Mìstská sportovní hala nabízí monosti ke sportování.
Informace: Josef Kalousek, tel.: 0502/ 45 21 11.

kolní klub a druina Oslavany

 9.5. ve 14.00 hod. - Dáreèky pro maminky. Udìlejte maminkám radost
a vytvoøte jim originální kvìtináèek rùznými technikami, my vám
poradíme. Støednì velký kvìtináèek s sebou. Èlenové KaD zdarma,
ostatní 10,- Kè.
 11.5. - Plavání v Hrotovicích. Odjezd v 7.45 od budovy kolního
klubu. Cena: dospìlí 75,- Kè, dìti 65,- Kè (cena pro èleny KaD, ostatní
+10,- Kè). V cenì sauna a víøivka.
 16.5. ve 14.00 hod. - Cesta za pokladem. Pøijïte za námi proít dobrodruství na jeho konci èeká sladký poklad. Sraz u KaD. Èlenové KaD
zdarma, ostatní 10,- Kè.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 1.5. od 9.00 hod. - Den otevøených dveøí Oslavanského zámku. Interiéry: 9.00 - 17.00 hod. - prohlídky s prùvodcem a výstava k historii
hornictví a energetiky. Zámecký park: 12.30 hod. - koncert hudební
skupiny gymnázia Ivanèice - MIKS MA, 16.00 hod. - koncert dìtské
dechové kapely Bobrava. Poøádá Mìsto Oslavany.
 4.5. - Bìh Terryho Foxe. Prezentace na stadionu TJ Oslavany 9.00 9.30 hod. V 10.30 hod. - slavnostní otevøení cyklotrasy Pøes rozvodí øek
Oslavy a Jihlavy. Pokyny a informace s plánky - do 13.00 hod.. Poøádá
Mìsto Oslavany a KIS Oslavany.
Obecní úøad Reice ve spolupráci s Èeským svazem bojovníkù za svobodu,
mìstem Mor. Krumlov a v souèinnosti s Armádou Èeské republiky poøádají

v sobotu 25. kvìtna ve 13.00 hodin v Reicích

III. vzpomínkové setkání
u pøíleitosti uctìní památky

npor. Adolfa Opálky

mjr. pìchoty in memoriam, hrdiny èsl. zahranièního odboje, úèastníka
vojenské likvidace zastupujícího øíského protektora a generála policie
Reinharda Heydricha,

rtm. Frantika Pospíila

a ostatních bojovníkù za svobodu národa a vlasti
Program na návsi: 9.30 - me sv. za obìti II. svìtové války v kapli sv. J. Nepomuckého v Reicích, 11.00 - koncert Posádkové hudby Brno (éfdirigent ppl. ing. Wolf),
13.00 - prùvod k pomníku A. Opálky a Fr. Pospíila (pokládání vìncù, hymny ÈR, SR,
Francie a VB, èestné salvy, pøelet bojových letadel, projevy oficiálních hostù), 14.00 symbolický seskok výsadkáøù nad obcí. Program na místním høiti: 11.00-16.00 výstavka Ès. armáda ve Velké Británii (výstroj, výzbroj, bojová vozidla, foto, dokumenty) - poøádají Kluby voj. historie z Brna, 14.00 - opakované seskoky výsadkáøù,
ukázky souèasné výstroje a výzbroje AÈR, ukázky z výcviku 4. brigády rychlého
nasazení Pozemního vojska AÈR z Havl. Brodu. Program v sále Spoleèenského
domu A. Opálky: 16.30 - program zájmových souborù Z Vémyslice a Z Rouchovany,
19.30 - koncert populární kapely Malá Moravìnka se sólisty Josefem mukaøem
a Jiøím Helánem a hostem Láïou Kerndlem (vstupenky v prodejnách v Reicích a okol.
obcích, 22.00 - ohòostroj firmy Amigo Znojmo.
Sponzoøi: Pivovar Hostan Znojmo, Oblast. rada Odb. svazu pracovníkù kolství Znojmo, Bioster, Oxygen Solutions, Omnipol, ÈSSD, Jan Vlèek - výrobce vín.
Poøadatelé srdeènì zvou vechny obèany, zvlátì pak rodièe s dìtmi, áky kol
i pamìtníky událostí. Akce se koná za kadého poèasí

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 17.-19.5. - Slavnosti chøestu 2002. Prodej èerstvého chøestu
a chøestových pochoutek, ochutnávky vín z ivanèických vinic, tradièní
trhy, bohatý tøídenní kulturní program Pátek: 8.00 - Zahájení trhù, 10.00
- Majáles Gymnázia J. Blahoslava, 12.00 - Miks Ma - kapela GJB, 14.00
- Bobrava - dech. hudba ZU Ivanèice, 15.30 - Maoretky DDM Ivanèice,
16.00 - Zastavárna - blues band, 17.30 - Moment - country kapela.
Sobota: Programem provází moderátoøi Èeského rozhlasu Brno, 10.00 Fantazie - popul. kapela, 13.30 - Spol. tvanci - ermíøské vystoupení,
14.00 - Tak Fajn - rocková kapela, 15.30 - Spol. tvanci - ermíøská
pohádka, 16.00 - Glass Onion - Beatles, 17.30 - Spol. tvanci - ermíøské
souboje, 18.00 - Spojené farnosti - ukázky ze svìt. muzikálù, 19.00 Oregon - country kapela (mázhaus radnice). Nedìle: 10.00 - dech. hudba,
13.30 - Maoretky DDM Ivanèice, 14.00 - Kouzelnická show - sourozenci Macíkovi, 15.30 - Relax - bigbítová kapela.
 Pøipravujeme: 31.5. v 19.00 hod. - Karel Plíhal, koncert v kinì Réna
Ivanèice. Cena: 140,- Kè, pøedprodej zahájen od 15. dubna v KIC.

TJ Sokol M. Krumlov a Skaut M. Krumlov poøádají

JARNÍ VÝLET
dne 18. kvìtna. Start 1400 - 1430 ze dvora Sokolovny.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno
 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.
 10.5. - Beseda pro áky Z TGM k paragrafu 11/55.
 11.5. - Neslovická diskotéka pro mení i náctileté.
 16.5. v 15.30 hod. - Malování na hedvábí - semináø pro dospìlé.
V DDM - cvièebna, poplatek: 250,- Kè.
 18.5. v 15.00 hod.- Dobrodruná cesta pro rodièe a jejich mròata.
V parku na Rénì, poplatek: 15,- Kè (dospìlí)
 19.5. - Èlovìèe, nezlob se ! - finále této soutìe se uskuteèní v Praze

Sdruení pooslavanských osad a TJ Sokol Padochov
poøádají 8. roèník soutìního festivalu trampských písní

TRAMPSKÁ NOTA 2002

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
8.5.

ve 20.00 hod.
ANDÌLSKÁ TVÁØ
Film ÈR, v èeském znìní

12.5.

v 17.00 a 20.00 hod.
PÁN PRSTENÙ:
SPOLEÈENSTVO PRSTENU
Film USA, èeské titulky

15.5.

ve 20.00 hod.
TRAINING DAY
Film USA, èeské titulky

19.5.

ve 20.00 hod.
DIVOKÉ VÈELY
Dáme se po zelené, svìt nám zrùoví

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
8.5.

v 17.00 a 20.00 hod.
HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCÙ
Rodinný film USA, èeské titulky

11.5.
12.5.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
MANDOLÍNA KAPITÁNA
CORELLIHO
Film USA, èeské titulky

15.5.

ve 20.00 hod.
PAØBA
Komedie VB, èeské titulky

18.5.
19.5.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
HONEM! HONEM!
Komedie védsko, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
11.5.

v 19.00 hod.
Z PEKLA
Film USA, èeské titulky

12.5.

v 19.00 hod.
PRAVÁ BLONDÝNA
Film USA, èeské titulky

18.5.

v 19.00 hod.
TÉMÌØ DOKONALÝ ZLOÈIN
Film USA, èeské titulky

19.5.

v 19.00 hod.
ZA NEPØÁTELSKOU LINIÍ
Film USA, èeské titulky

10. - 12. kvìtna v sokolovnì v Padochovì.
pátek 10.5. v 19.00 hod. - setkání u táboráku - Zadní skála
sobota 11.5. v 11.00 hod. - zahájení,
ve 21.00 hod - slavnostní zapálení ohnì, vyhláení výsledkù
nedìle 12.5. v 10.00 hod. - slavnostní mytec.
Úèinkují: Bóins, Dobytá kóta, Luisiana, Lístek, Tah, Pavuèina,
Na háku, Woraz, duo Voluta, Milda a Jim, Pavel Nevøela a dalí.
Hosté: Rosa Coeli, T.E.Band.
Vstupné 50 Kè. Za patného poèasí se soutì koná v sále Sokolovny.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 11.5. v 19.00 hod. - Koncert Ivy Diviové - zpìv, doprovod. Zámek
v M. Krumlovì - Rytíøský sál. Vstupné: 50,- a 80,- Kè.
 13.5. v 17.00 hod. - Promítání diapozitivù o historii M. Krumlova
spojené s vyprávìním pamìtníkù a Mgr. Evy Grunové. Knihovna M.
Krumlov.
 16.5. v 19.00 hod. - Frantiek Nedvìd se skupinou Druhé podání.
Kinosál M. Krumlov, vstupné: 180,- Kè. Pøedprodej vstupenek: Informaèní centrum a MìKS.
 19.5. v 15.00 hod. - 11. Moravskokrumlovské setkání pìveckých
sborù, sál hotelu Epopej, vstupné: 30,- a 50,- Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 11.5. - Jubilejní 10. roèník pochodu Z Ivanèic do Ivanèic. Pìí trasy:
12, 22, 35 a 42 km, cyklotrasy: 37 a 44 km. Start i cíl v mìstské sportovní
hale (6.30 - 18.00 hod.). Blií info u Hany Pokorné, Na Brnìnce 9.
18.5. - Za zlatem na farmu B. Polívky (chùze 13 a 25 km). Start v 7.00 9.00 hod.. Vede P. Bednáøová. Hl. organizátor Zd. Cabalka, ouraèova 4,
Brno-Bystrc, tel.: 05/ 4621 5814. Info i na nástìnce KÈT Ivanèice.

Klub aktivních matek ve spolupráci s TJ Sokol Rouchovany
opakuje pro velký zájem veselé divadelní pøedstavení

ÈURYMURYFUK
nedìle 19.5. v 15.00 hodin v místní Sokolovnì

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 18.5. od 9.30 hod. - Miroslavský kot. Ji 6. roèník pøehlídky vín
vinaøských oblastí znojemské, mikulovské a velkopavlovické. Do soutìe
je pøihláeno 450 vzorkù. Koná se v Kulturním domì v Miroslavi, poøádají Skupina miroslavských vinaøù, mìsto Miroslav a Vinné sklepy
Lechovice spol. s r.o..
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Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !
Nové, povrchovì pokozené
automatické praèky, mraznièky,
myèky nádobí a kuch. sporáky

SLEVA 2 000 - 5 000,- Kè
Plná záruka a servis zajitìn
Informace na tel.:
0502/ 43 43 94
0603/ 72 24 01

Vladimír Juránek
Hrubice 20, Ivanèice
tel./záz.: 0502/ 43 50 52
mobil: 0606/ 69 21 61

ÈITÌNÍ

KANALIZAÈNÍCH
PØÍPOJEK
VEHO DRUHU
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

FC TEMPLÁØ IVANÈICE - futsal team

FC Templáø Ivanèice

XXPoèátky zaloení klubu sahají
do roku 1984, kdy v Hrubicích
skupinka fotbalových nadencù,
k nim patøili napø. P. Kraus, J. Èáp,
L. Sobotka, F. Bure, M. Kulhánek, A. Svoboda, zaloila oddíl
malé kopané a dala mu název
TEMPLÁØ HRUBICE. Název
vznikl podle rytíøského øádu
Templáøù, kteøí v dávných dobách
obývali blízko leící hrad Templtejn.
XXJetì v tomto roce se pøihlásili
do Ivanèické ligy malé kopané, kde
pùsobili se støídavými úspìchy a
do roku 1990. Tehdy se z vìtí
èásti mustvo obmìnilo a pøevzalo
název TEMPLÁØ IVANÈICE.
Jeho cesta vzhùru zaèala.
XXV letech 1990 - 94 hrál Templáø
ivanèickou a od roku 1991 souèasnì
bobravskou ligu (okresní pøebor)
ze které se postupovalo. K nejvìtím soutìním úspìchùm patøí :
1.místo - Okresní pøeborník Brnovenkov v roè. 92/93, 95/96, 97/98 postup do divize, 1.místo - divize
jiní Morava roè. 98/99 + postup
do 2.ligy, 3.místo - 2. liga východ
roè. 1999/2000, 5.místo - 2.liga
východ roè. 2000/01, 2.místo 2. liga východ roè. 2001/02.

XXLetos odehrálo futsalové
mustvo FC Templáø Ivanèice
ve druhé celostátní lize skupina
východ ji tøetí sezónu a skonèilo na velmi pìkném 2. místì.
Nechalo za sebou soupeøe nejen
z Chrudimi, umperku, Ostravy,
ale i Brna a Bílovce. I kdy podzimní èást nevyla tak, jak jsme si
pøedstavovali (pouze 17 bodù
z plánovaných 24), v jarní èásti se
vechno dohnalo a výsledkem bylo
2. místo za 44 bodù, o 4 body pøed
tøetím Bílovcem.
XXOvem nejen v lize dosáhli
Templáøi velkých úspìchù. K nejcennìjím turnajovým úspìchùm
patøí 1. místa : Superpohár (90),
Minimíè Tajvanu (90,91,96,
97,98), Radegast (97), Jihlava (97),
Remos (2000), PlazKetkaz (2000),
Templáø Cup (98,2000). 2. místa :
Hradec Králové (96), Morcan Brno
(99), Austria Cup (99). Dalí
ocenìní si mùete prohlédnout
v klubové restauraci "U nové
brány" v Ivanèicích.
XXSamozøejmì, e se v mustvu
mluví o tom, zahrát si 1.ligu. Co se
týèe hráèských kvalit, tady by
problém nebyl. V loòském roce
jsme v závìru ligy pùjèili hráèe

do prvoligového Brna, aby se
mustvo zachránilo, co se i naí
zásluhou podaøilo. Zde se ukázalo,
e na to máme. Ovem velký
problém jsou finance. I kdy
nìjaké malé sponzory máme,
velkého a silného investora stále
hledáme. Zatím si vechny náklady
hradíme ze svého. Nejvìtí zátìí
je doprava a sportovní vybavení.
Pokud by se nala silná firma, která
by se nebála investovat do tohoto
sportovního odvìtví, rádi s ní
budeme spolupracovat a propagovat ji, nejen na poli sportovním.
XXZávìrem bychom rádi chtìli
pozvat vechny zájemce na ji
osmý roèník tradièního mezinárodního turnaje v malé kopané pod
názvem  Templáø Cup. Klání se
uskuteèní ve dnech 21. - 23. èervna
na travnatém høiti Sokola
v Øeznovicích. (3 km od Ivanèic
a 6 km od rekreaèní a historické
oblasti hradu Templtýn.)
XXMáte-li vlastní drustvo a chcete-li si zahrát, máte monost.
Zalete za svùj tým startovné ve výi
650,- Kè a to nejpozdìji do 31. 5.
na adresu: Futsal team FC Templáø
Ivanèice, Ve sboru 2, 66491 Ivanèice. Na vítìze èekají hodnotné
ceny, na diváky ji tradiènì skvìlý
záitek a spousta zábavy.
Jiøí Èáp
pøedseda FC Templáø Ivanèice

Okresní pøebor
actva v achu
XXV sobotu 27. dubna probìhl
v Domì dìtí a mládee v umné ji
devátý roèník achového turnaje
o putovní pohár - Memoriál Bohumila Nekuly v achu ákù.
XXVýznam soutìe podtrhuje i to,
e jí byl i letos pøiznán statut okresního pøeboru actva v achu.
XXVítìzkou turnaje a dritelkou
putovního poháru se stala Eva
Kulovaná reprezentující DDM
Námì nad Oslavou. Druhé místo
obsadil Jiøí Svoboda (Gym.
a SPg Znojmo) a tøetí byl bratr
vítìzky Radek Kulovaný.

Otvírání cyklostezky
XXÚSP Støelice vechny zve dne
17. kvìtna od 13.00 hodin na Otvírání cyklostesky.
XXPo slavnostním zahájení provozu cyklostesky bude k vidìní defilé
historických kol, klientù ústavu
na koèárcích a ortopedických
vozících. Vozíèkáøi si to rozdají
v závodì na èas a cyklistický oddíl
ÚSP Støelice se pøedvede v závodì
zruènosti. K jistì pohodové atmosféøe a k poslechu zahraje dechová
kapela Frajárenka ze Støelic.
XXPo sportovním klání bude pro
zájemce v tìlocviènì ÚSP sehráno
divadelní pøedstavení.
/mape/

XXCharita Moravský Krumlov oznamuje, e její nová sbìrna
bude na Palackého ulici 112 a to od termínu 7. kvìtna 2002
kadé druhé úterý od 14 do 16 hodin.
XXProsíme obèany, aby vìci pøedávali èisté, dobøe zabalené,
buï v krabicích, nebo v pytlích, ve zavázané. atstvo odváí
Diakonie Broumov, která organizuje a zprostøedkovává pomoc
potøebným obèanùm a lidem v ivotní krizové situaci na území
ÈR. Zajiuje pomoc trpícím i kdekoli na svìtì.
XXProto je chvályhodné, e pan starosta Bartolomìj Pitlach,
na kterého jsem se obrátila s ádostí o pomoc pøi hledání volné
místnosti pro sbìr atstva nám obratem vyhovìl a místnost bezúplatnì poskytl, za co mu patøí velký dík. Dìkuji rovnì Radì
mìsta Moravský Krumlov, e tuto ádost schválila.
Za Charitu M.K. Marta Procházková

Pøíchod máje v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXNae minulé ohlédnutí za vìtinou ji zapomenutými zvyky
naich pøedkù jsme zakonèili
vzpomínkou na stavìní máje,
v noci ze 30. dubna na 1. kvìten.
XXNa tento zvyk navazoval dalí,
podle kterého o první kvìtnové
nedìli chodili mládenci po poledni
s hudbou po vesnici a zastavovali
se pøed domy, u kterých byly máje
postaveny. Ve staveních si chlapci
vyzvedli dìvèata i pøipravené
dárky a vichni spoleènì ukonèili
svoje veselé putování pod velikou
májí, postavenou na návsi.
V tìchto místech pak pokraèovalo
veobecné veselí s hudbou a tancem, kterému dnes øíkáme taneèní
zábava. Skoro se nám ani nechce
vìøit, e se kdysi mladí lidé pøi
podobných pøíleitostech dokázali
pøíjemnì bavit bez cigaret a alkoholu, o jiných, dnes ji bìnì
rozíøených drogách ani nemluvì.
XXPodle kalendáøe následuje hned
dalí nedìli - 12. kvìtna, svátek,
jeho historie je podstatnì kratí
a v porevoluèních letech byla opìt
oivena - Svátek matek.
XXV tento den bychom pøedevím
my, mui, nemìli zapomenout
nejen kytièkou, ale také pomocí
pøi úmorných nedìlních domácích
pracích, podìkovat naim enám,
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matkám naich dìtí, maminkám
i babièkám a prababièkám. A nemìli bychom pøi tom zapomenout
ani na maminky naich manelek,
pro které má èetina tak nelahodnì
znìjící pojmenování - tchynì.
XXDalím, tentokrát ji vìtinou
zapomenutým svátkem tohoto
období, je svátek sv. Jana Nepomuckého (16. kvìtna). K tomuto
svátku se mimo jiné vztahuje
lidová povìra, podle které se nedoporuèovalo pøed svatým Janem
koupání v pøírodì, protoe hrozilo
postiení praivinou.
XXe uvedená povìra nejde vùbec
dohromady s jinými, nedávno
pøipomenutými zvyky, podle
kterých se nai pøedkové noøili do
vody ji na Velký pátek nebo alespoò na sv. Jiøí, není podstatné.
Vdy pøece nejen v dobách
minulých, ale i dnes stále platí, e
nejpùsobivìjí je to, èemu èlovìk
opravdu vìøí.
XXJetì si vak pøipomeòme dalí
tradici, spojenou s tímto svátkem,
podle které se na sv. Jana,
uprostøed kvetoucího máje, kdysi
slavívala slavná Svatojánská pou
v Praze. Toho dne patøívala Praha
jen venkovu, který si ve svém
hlavním mìstì dával svoje velkolepé dostaveníèko. Pro sedláky

byla tato doba nejvýhodnìjí,
protoe bylo ji zaseto, ale letní
zemìdìlské práce jetì nezaèaly.
XXPraha se o svatojánském týdnu
promìnila v pestrou pøehlídku
barev èeských a moravských
národních krojù. V jejich nádheøe
se odráela staletí poctivé práce
a dùmyslného pøemýlení o kráse
a malebnosti.
XXNásledující svátky - Letnice,
nazývané té Svatoduní svátky,
které budou letos také velmi brzy
(19. a 2O. kvìtna), si pøiblííme
v pøítím pokraèování naeho
seriálu.
XXAle co by byl mìsíc máj bez
lásky? Tuto skuteènost potvrzuje
napøíklad slavná Máchova báseò.
Zpívá se o ní také v nejedné lidové
písnièce. O lásce mezi dcéreèkami a ohaji se tradovaly
samozøejmì i mnohé povìry.
XXDìvèata mìla mimo jiné
odedávna dùvìru pøedevím
k èekance a trhala stonky s jetì
nerozvitými kvìty ruèkou ovinutou
pìkným áteèkem. Pøi tom si
odøíkávala: Èekanko u cesty,
trhám tì pro tìstí, abys mi milého
pøála, kteréhos nadarmo èekala.
XXPotom dívenka utrhnutý stonek
uloila za òadra se slovy: Bodej
jsi vykvetla! Kdy kvìty po nìja-

ké dobì tìlesným teplem skuteènì
rozkvetly, mohla si být dìvucha
jistá, e se doèká svého tìstí.
XXModré èekance, které se té
øíkávalo koøení svatého Petra se
pøisuzovala i dalí kouzelná moc,
podle které staèilo, kdy se dívka
nenápadnì dotkla tímto kvìtem
vytoueného mládence a ten u se
pak do ní zamiloval, i kdy se do té
doby k lásce k ní vùbec nemìl. Ale
nejen èekanka pomáhala zamilovaným dìvenkám. Tato tajemství
nám dodnes prozrazují nìkteré
slovácké písnièky: Chodila
po poli, trhala kúkolí, aj tu dobromysel, aby ohaj pøiel. Chodila
po hájku, trhala polájku, trhala,
volala: Pojï ke mnì, ohajku! Eèe
si natrhám, toho návratníèku,
navra sa mi, navra, varný ohajíèku.
XXZ obavy, aby populaèní
exploze vyvolaná prozrazením
tìchto dávných lidových kouzel
nebyla v oblasti distribuce Zrcadla
v pøítím roce a tak veliká,
budeme pokraèovat na toto téma,
bude-li zájem, a v pøítím roce.
Do té doby nejen v kvìtnu, ale i
po celý rok, a nejen v lásce, ale té
v dalím bohulibém konání
a citech, pøejeme vám vem hodnì
zdaru!
Bohumil Bubeník

Soukromá inzerce
Koupím

 byt 1+1 v M. Krumlovì, drustevní nebo
v osob. vlastnictví. Platba hotovì, spìchá. Tel.:
0621/ 32 22 31, 0603/ 84 11 67.
 obilí - penici, jeèmen, do 300 Kè/q. I vìtí
mnoství. Tel.: 0607/ 53 63 48.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

 RD 4+1 pøízemní, stáøí 15 let, zast. plocha 135
m2, z 2/3 podsklepený, parcela 8 arù, u øeky Dyje
ve Vranovì/Dyjí. Pøistavìna zastøe. pøístupová
terasa, vlastní studna, septik, vytápìní plyn,
pevná pal., el.. Cena dle znalec. ocenìní v den
prodeje. Tel.: 0624/ 29 63 50, 0605/ 78 72 26.
 RD 2+1+2 mení v Miroslavi, sklep, zahrada,
dvùr, gará, plyn, el., telef.. Tel.: 0603/ 92 47 97.
 RD 7+1 v M. Krumlovì, novostavba, 2 x koupelna, 2 x WC, podsklepený, malá zahrada. Ihned
k bydlení, vyí nabídka, dohoda moná. Tel.:
0621/ 32 39 12, veèer.
 RD 5+1 v Oslavanech u lesa, podsklepený +
gará, ÚT, s nedokonèenou pouze venkovní fasádou - obyvatelný. Kolem domu pozemek. Cena
1,5 mil Kè. Tel.: 0723/ 10 79 83.
 Vymìním byt 3+1 za 2+1 a doplatek, nebo
prodám 3+1 v M. Krumlovì - sídlitì, spìchá.
Tel.: 0723/ 02 43 62.
 4x alu - kola 13 x 5,5, vhodné na Favorit, Felicie. Cena 5000,- Kè, dohoda moná. 2x sport. autosedaèky RECARO, novì potaené - modré. Cena
6500,- Kè, dohoda moná. Tel.: 0724/ 10 42 24.
 na  Favorit 2 nové vnitøní klouby za 3000,- Kè
a startér po GO za 1500,- Kè. Tel.: 0723/ 13 40 61.
 pravé pøední i zadní dveøe na  Favorit - cena
800,- Kè/ks, pravý pøední blatník pouitý - cena
350,- Kè/ks. Protektory 14 na  100. Starí bobrovku 1,50Kè/ks a korýtka. Tel.: 0624/ 27 11 07,
0777/ 90 46 64.
 hatchback Music box 2x150W, nový. Dále
stavební míchaèku na 8-10 koleèek. Nutno
opravit. Ceny dohodou. Tel.: 0728/ 20 16 48.
 PC Pentium II 450Celeron, 64 MB RAM, 20,4
GB HDD, vypalovaèka Teac 40x8x8, FDD,
zvuk, GK 8 MB int., monitor Eizo 17 prof.,
klávesnice, my Genius Net Scroll Pro, tiskárna
Canon BJC 250, SW. Cena 18500,- Kè. Tel.:
0777/ 87 86 60.
 levnì zachovalou lednièku s mraznièkou, zn.
Minsk, 250 l. Tel.: 0621/ 32 24 62.
 zachovalá èalounìná køesla, levnì. M. Chaloupková, Palackého 64, M. Krumlov. Tel.:
0732/ 86 04 33.
 dìtské koleèkové brusle (ètyøkoleèkové s brzdou, velikost 23 cm, cena 300,- Kè. Tel.: 0608/
25 25 41, po 19. hod.
 dìtský koèárek - 2 ks - trojkombinace,
autosedaèku, postýlku, ohrádku, chodítko a rùzné
obleèení. Ve do 2500,- Kè. Tel.: 0728/ 45 75 71.
 malý vál kovový, íøka 1 m, váha cca 60 kg, se
sedaèkou. Dále srnèí paroí i s lebkou, levnì.
Tel.: 0621/ 33 66 01.
 sekaèku na trávu, se zárukou. I na splátky. Tel.:
0724/ 25 17 01.
 elezobet. pøeklady (nové), 12 ks - 150 x 15 x
15, 1 ks - 180 x 15 x 15, 4 ks - 120 x 15 x 15.
Pozink. plech 10 ks - 0,8 - 0,9. I jednotlivì. Tel.:
0737/ 85 85 77.
 gará. vrata dvoukøídlá solodurová, masivní
døevìný rám. Hliník. vstup. dveøe prosklené jednometrové. Velmi levnì. Tel.: 0603/ 30 75 73.
 na autogen 2 regul. ventily, hadice, 2 pistole, 2
sady hoøákù a vozík na láhve. Ve nové. Tel.:
0723/ 13 40 61.
 na soustruení kvalitní, dobøe vyschlé døevo
z rùzných druhù stromù, cena dohodou. Tel.:
0737/ 31 13 10.
 zahradní bazén prùm. 3,6 m + schùdky + filtrace, nový, nevybalený. PC 11800,- Kè, nyní
7800,- Kè. Tel.: 0604/ 40 30 45.
stropní desky Versalit - imitace døeva, rozmìr
61x61 cm, celkem 80 m2, cena 85,- Kè/1m2. Tel.:
0621/ 32 07 55.
 starí plechovou vanu v dobrém stavu.
Rozmìr: 170 x 73 cm - bílý smalt. Cena: 400,- Kè,
Tel.: 0602/ 97 54 05.
 brambory i na krmení. Tel.: 0621/ 33 82 11.
 estiletou fenu bernardýna s PP. Velice
hodná. Cena: 1000,- Kè. Tel.: 0728/ 84 26 74.

Rùzné

 Sbìratel hledá stará rádia, elektronky, reproduktory, souèástky a literaturu z poèátku rozhlasu. Tel.: 0737/ 46 59 56.
 Hledám brigádu na èerven - srpen. Tel.: 0728/
33 74 94.
 hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v MK,
nebo v Ivanèicích. Tel.: 0606/ 42 01 60, 0621/
32 11 27 po 20 hod.
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