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Upozornìní pro lutitele výherních
køíovek. Do slosování budou zaøazeny
korespondenèní lístky se vemi deseti
kupony a správnì vylutìnými tajenkami
zaslané na adresu redakce do 15. èervna.
Slosování probìhne 17. èervna v redakci
Zrcadla. Výherce bude ihned vyrozumnìn.

Mladí vpøed!
XXJi nìkolikrát jsem se pøistihl
pøi pøemýlení o vìkovém sloení
zastupitelstva mìsta. A pokadé mì
nezbylo, ne zavzpomínat na vtípky
z doby vlády jedné strany. Tøeba: Mladí
vpøed, staøí na svá místa!, nebo Jaká
kvalifikace je nutná pro zamìstnání
na Hradì? Na vzdìlání nezáleí, staèí
sedmdesát let praxe!.
XXVichni zastupitelé proili valnou
èást svého ivota pod dozorem KSÈ.
Nìkteøí kakali v síni, jen aby neohrozili
své rodiny. Mì nevyjímaje! Jiní plhali
po rudém lanì a do patøièného otvoru.
Bolevizmem retardovaní jsme ale
vichni! Co u tak my zastupitelé asi

Èistièka vody pod zámkem,
noèní mùra nejen pro rybáøe
Èistièka odpadních vod pod
zámkem v Moravském Krumlovì
za detivých dnù vypoutí kaly.
XXPøed více jak pìti lety byla firmou
Vodárenská Tøebíè a.s. slavnostnì
Krumlovu pøedána èistièka odpadních vod
na ulici Pod zámkem. Nová a moderní technologie mìla být zárukou dokonalého
èitìní odpadních vod.
XXAvak po dvou letech bezchybného
chodu si hlavnì po detích zaèali vímat
rybáøi, e se øíèka Rokytná promìòuje
v zapáchající a nevábnou stoku. Nìkolikrát
byli upozoròováni zastupitelé i radní. Jako
jeden z mála tehdy reagoval p. Ptáèek
a nechal ve vyfotografovat Mìstskou
policií. Pøedloené fotografie na zasedání
zastupitelstva vak ádnou valnou reakci
nevyvolaly.
XXPodle názoru nìkterých radních není
technicky moné, aby byly z èistièky kaly
vypoutìny. Zástupce firmy Hydrotech a.s.,
který byl dodavatelem technologie, je vak
vyvedl z omylu. Pùvodní zámìr byl takový,
e pøes nìkolik nádrí se voda proèistí
a zadrené kaly se zpracují tzv. kalolisem.
Ten má kal z nádrí odsát, odèerpat vodu
a slisovat. Jene takovéto zaøízení dodnes
v èistièce chybí. Je tedy otázkou, jak Vodárenská spoleènost kalové jímky èistí.
XXZ poèátku byly kaly v tekutém stavu
odváeny na skládku do Ivanèic. Bylo vak
nutné zpracovávat kaly metodou lisování.
Technologie asi za milion korun byla
pro Vodárenskou investicí vysokou a dle
jejich úsudku asi i zbyteènou. Tak i nadále
putují kaly do Ivanèic. A to nejlevnìjím
zpùsobem, po vodì. Vdy v Ivanèicích
mají taky èistièku, tam to nìkdo vyloví ...
XXVodárenská ve øeí po svém. Zøejmì
dokonale sledují meteorologickou situaci
nad mìstem a èekají na dé jak afriètí
Køováci. S detìm toti pøichází velká voda

víme o potøebách a pøedstavách naich
potomkù? e chtìjí peníze, e si nenechají kecat do ivota? Nebyli jsme jiní!
XXSnad jen nejodvánìjí z nás si
po pùlnoci zajede na diskotéku
Na Kaèence udìlat sociologický
prùzkum. Jeho výsledky vak do rána
zapomene a do praxe je proto, pochopitelnì, nezavede. Tak je snad jasné,
e se v Zastupitelstvu po komunálních
volbách musí objevit alespoò 50% lidí
ve vìku od 25 do 35 let! Jinak se mìsto
ztìí pohne z místa. Vdy i pokus o výstavbu 110 bytových jednotek jasnì
ilustruje nae nevìdomí o názorech
a monostech výe zmínìné vìkové
kategorie. Proto volám: Chopte se svých
vìcí! Vystøídejte nás! Nebo alespoò mì.
Ptáèek /MK/

Foto: Mìstská policie - Výpus z èistièky odpadních vod Pod zámkem v Moravském Krumlovì

a to je pøíleitost zbavit se pøebyteèných
kalù. To, e se tak dìje zcela nelegálnì,
ale hlavnì vìdomì, nechtìjí zástupci
Vodárenské spoleènosti ani slyet.
XXNejhorí je to v parném létì, øekl nám
jeden rybáø, to se tu nedá sedìt. Vody je
málo, dno ulepený od nìjakýho sajrajtu
a vude ílený smrad. A nikomu to nevadí.
XXProblém není do dneního dne vyøeen.
Neznají se k nìmu ani vodaøi, ba ani
nìkteøí radní. I pøes èasté pozvánky k nevídané podívané se radìji vìnují prospìné
kanceláøské práci, napøíklad se slovy: Co
bych tam vidìl, vdy bych si tam jenom
umazal kalhoty... A stejnì to není moný, ta
èistièka je udìlaná tak, aby nic nevypoutìla....
XXNa 27. zasedání Zastupitelstva mìsta
konaném dne 4. bøezna letoního roku
vznesl p. Hrnèáø námitku k opìt nefungující
èistièce. Výsledkem debaty zastupitelù byl
dopis urèený poboèce Vodárenské
v Moravském Krumlovì. ádost mìsta

o podání vysvìtlení k úniku kalù byla
odeslána k rukám pana ing. Sobotky
20. bøezna. Bohuel do dneního dne
(16. kvìtna) nepøila na radnici ádná
odpovìï.
XXJe a s podivem, e se neúnosnou
situací táhnoucí se ji nìkolik let
bez jakýchkoliv viditelných zmìn nikdo
z kompetentních vodaøù netrápí. Jak je
vùbec moné, e Vodárenská vìdomì
vypoutí kaly do Rokytné? Pokud tvrdí, e
ne, dokáí doloit doklady o odvozu a likvidaci odpadù? Co na to mìstský výbor
pro ivotní prostøedí a odpadové
hospodáøství? Ví o celé situaci okresní
hygienik? Nezajímala by celá kauza
Ministerstvo ivotního prostøedí?
XXJe více ne pravdìpodobné, e pokuta
uvalená za zneèiování ivotního prostøedí by byla mnohem vyí, ne investice
do poøízení technologie kalolisu.
XXS pøicházejícími mraky pøemýlím
/mape/
o dalí vodní zásilce do Ivanèic ...
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XXNepoèítaje nulté èíslo jsme pro vás
pøipravili ji desáté vydání Zrcadla.
Vìøíme, e noviny, které vám pøináejí
informace o dìní v regionu, monostech
kulturního vyití, soukromou i komerèní
inzerci, nejsou jen dalím smetím ve vaí
schránce.
XXJsme rádi, e i pøes dìtské nemoce
a mnohdy a nehezky vtíravé tiskaøské
skøítky, nám mnozí dríte palce a zrcadlo
ètete. Na základì vaich reakcí jsme se
rozhodli pro nìkolik zmìn. Chceme vìnovat vìtí prostor jednotlivým regionálním
kauzám, pro které jsme nìkterým trnem
v oku a terèem trestních oznámení, jindy
je èlánek impulsem k reakcím a nápravì.
Rozíøíme kulturní servis a dáme více
místa soukromé inzerci a zábavì.
XXTo ve vak znamená zvýit poèet
stran. Stane se tak o prázdninách, kdy
Zrcadlo vyjde na zaèátku èervence a srpna
ve formì mìsíèníkù.
XXZrcadlo by stìí mohlo vycházet a vy
jej zdarma dostávat bez prezentace
komerèních inzerentù, za co jim patøí
dík. Právì pro nì jsme pøipravili
v období letních mìsícù zvýhodnìné ceny
reklamních modulù a vìøíme, e jich díky
mìsíèní úèinnosti novin vyuijí.
XXDìkujeme také vem dopisovatelùm
a informátorùm za jejich podnìty.
Zámìrem redakce je pøináet více
informací a pøíspìvkù ètenáøù. Jistì je
spousta vìcí ve vaem okolí, které vás
trápí, pobuøují, ale i tìí a pøekvapují.
Sdìlte to ostatním prostøednictvím
Zrcadla. Napite nám a my vá pøíspìvek
otiskneme, nebo se jím bude redakce
zabývat. Snaíme se být nestranní
a objektivní a poskytneme prostor vem.

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

!!! PRODEJ NA SPLÁTKY !!!
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majitel:
prodejna:
servis kotlù:
zakázky - mistr:
prodejní sklad:
TV opravna:
zednické práce:
elektropráce:

0602/737 581
0502/434 124
0602/885 616
0723/717 055
0502/435 837
0603/869 576
0603/494 169
0605/451 221
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IVANÈICE - Nìmèice 299, www.3k-servis.cz
Provozní doba: po - pá 7.00 - 18.00 hodin

CHCETE BÝT SPOKOJEN?
K-servis SPLNÍ VÁ SEN!

TOPENÍ - VODA - PLYN - SERVIS  ELEKTROSPOTØEBIÈE
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OFSETOVÝ TISK  knihtisková rotaèka - rotaèkové èíslování
výseky do formátu A1  kaírování  falcování  rylování
zlatièka  èíslování do formátu A1  vazby - knihaøské práce

zásobování velkoobchodù a maloobchodù
- rozvoz zdarma!
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/ 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22,
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

Trampoty vedních dnù
XXPro nìkolik desítek obyvatel
Letkovic (èást Ivanèic) je ji øadu
let noèní mùrou dopravní situace
v obci.
XXPodle nìkterých obyvatel bylo
poèátkem veho trápení vybudování silnice spojující Ivanèice
s Novou Vsí. Tato komunikace
propojila obì obce právì pøes
Letkovice, èím sice umonila
vyhnout se Oslavanùm, ale nadmìrnou dopravou tím zatíila
právì Letkovice.
XXØidièùm jedoucím od Nové
Vsi dlouhým padákem se pøíli
nechce pøi vjezdu do obce brzdit.
Tím ohroují nejen sebe, ale
pøedevím místní obyvatele.

ODS
volí prùvan

v byrokracii
XXSpolu

s komunisty a lidovci prosadila za uplynulé ètyøi
roky Zemanova a pidlova
vláda v parlamentu desítky
zákonù, které nás vrátily na
poèátek devadesátých let.
Znovu se rozmáhají rozsáhlá
omezení svobody. Senìrování naich ivotù obrovským
poètem zákazù a pøíkazù
a s tím nerozluènì spjatá
byrokracie
má
neblahé
dùsledky pro výkonnost zemì
a pro její konkurenceschopnost ve svìtì. Neprotestujeme proti úøedníkùm, ale
proti zákonùm, které je
vytváøejí.
XXPod líbivým heslem pøiblíení
úøadù lidem prosadila vláda tzv.
reformu veøejné správy. Pøinesla
vyí poèet úøedníkù, vìtí náklady
státu (placené z naich daní) a nové
komplikace pro obèany. Nebyla to
ádná reforma.
XXDesítky byrokratických institucí,
zamìstnávajících desetitisíce úøedníkù, nespadly z nebe. Jsou dùsledkem regulaèního zákonodárství. To
chce ODS zásadnì zmìnit.

Opravdu nám pomáhají?
XXODS varuje pøed iluzemi, e nás
kontrolní a dohlíecí orgány chrání
pøed rizikem, pøed nejrùznìjími

XXLetkovice spadají pod mìsto
Ivanèice a právì na ivanèický
mìstský úøad byla ji pøed léty
smìøována ádost letkovských,
aby byl prùjezd obcí zpomalen.
Bohuel se nedoèkali ani odpovìdi.
XXDalím problémem je chybìjící pøechod pro chodce mezi
dvìma osadními ulicemi. Nejen
dìti, ale i dospìlí mají mnohdy
problém silnici pøejít. Cesta do
obchodu, který stojí na druhé
stranì silnice, není zrovna procházkou rùovým sadem.
XXMístní si stìují i na rozpadající se asfaltovou vozovku v obci,
která byla postavena pøed lety
z materiálu sekrábnutého z cesty

jiné. Zdánlivé uetøení penìz dnes
znamená rozbitou a pranou
alternativu pro výstavbu komunikací.
XXPøi rozhovoru s domorodci
jsem byl upozornìn na jetì jeden
nevar. Je to lávka pro pìí pøes
øeku Oslavu. Sám jsem byl svìdkem, jak se po úzkém mostku
prohnala motorka. Efektivní
zkratka na ivanèické sídlitì.
XXNezasvìceným se moná zdají
problémy letkovských malicherné
a jistì by nali spoustu podobných
pøíkladù jinde. Zámìrem taky není
jen kritizovat a stìovat si, ale
ukázat problémy druhých tìm,
kteøí by se jimi mìli zabývat. /abé/

nepoctivci, pøed obchodníky, kteøí
prodávají prolé zboí a idí
na váze, pøed vekerými negativními projevy lidského chování, konec
koncù pøed lidským osudem. Je to
jen stále stejný pokus socialistù
rozhodovat o nás za nás.
XXPøíkladù je mnoho. Nìkolik
mìsícù platí zákon o odpadech,
který pøikazuje platit za odpad
pauální èástku. Bez ohledu na to,
jestli ho vyprodukujeme málo, èi
zda jeho èást dokáeme efektivnì
vyuít (papír do sbìru, organické
zbytky na kompost, atd.). Pod heslem ochrany ivotního prostøedí se
vládì podaøilo zlikvidovat pøiro-

zùstanou v dneních okresních
mìstech.

zenou snahu èlovìka jednat etrnì
a efektivnì. Nesmyslná omezení,
která pøináí napø. ivnostenský
zákon, pøedpisy o dovozu aut nebo
provozu autokol, zákoník práce,
vinaøský nebo myslivecký zákon, by
byla vhodným podkladem pro napsání smutné knihy o utrácení na
úèet zákazníka.
XXPøenesení nìkterých úøedních
výkonù bývalých okresù ze 78 mìst
na 194 obcí je krok polovièatý,
protoe napø. katastrální úøad, správa sociálního zabezpeèení, hygiena,
úøad práce nebo soud i nadále

Regulace a byrokracie
vede ke stagnaci
XXTo vechno je zmenením prostoru pro vae svobodné rozhodování
a iniciativu, pro realizaci vaich
nápadù. Stojíte ve frontách
na úøadech a pøesvìdèujete, prosíte
nebo v zoufalství i uplácíte úøedníky, aby vám povolili to, èi ono.
Schválený zákon o státní slubì vás
odsoudí do role prosebníkù jetì
více ne dnes. Nebezpeèí, které se

sebou plíivá byrokracie pøináí,
je patnì postøehnutelné. O to
horí jsou následky.

Zmìna je nevyhnutelná
XXZmenení úlohy byrokracie je
moné jen tehdy, dojde-li k regulaci
pøedpisù. Tzv. legislativní smr 
socialistické vlády zpùsobila, e
u nás v souèasné dobì platí témìø
1300 zákonù a 2300 vyhláek
a naøízení. Na kadý z nich
v prùmìru pøipadá nìkolik desítek
a èasto i více ne stovka jed-

Konec KTP Quantum
XXObchodník s cennými papíry
KTP Quantum je v konkurzu.
Bankrot vyhlásilo konkurzní oddìlení Krajského soudu v Hradci
Králové. Makléøská firma, která
spravovala vklady zhruba osmadvaceti tisíc lidí v celkové výi 2,2
miliardy korun, se sama pøipojila
k návrhu na konkurz, který podal
její vìøitel Martin Kuøe.
XXJde o nejvìtí pád makléøské
firmy v historii èeského kapitálového trhu. Konec KTP pøivolalo
samo pøedstavenstvo firmy. Soud
jen vyhovìl jeho ádosti na uvalení konkurzu a správcem
konkurzní podstaty jmenoval
Jiøího Sehnala z Kolína. Pøedstavenstvo u ale nemìlo moc
na vybranou. Vìdìlo, e Komise
pro cenné papíry se chystá
zablokovat poslední úèet, který
jetì KTP mohlo vyuívat.
Komise skuteènì peníze, které
KTP pouívalo pouze na svùj
provoz zmrazila.
XXKomise také pøiznala, e se
majetek klientù díky chování KTP
v posledních týdnech ztenèuje.
KTP se dostalo do takové tísnì, e
ani nemohlo platit pracovníky.
Sniuje se hodnota akcií, které
patøí klientùm. Zároveò roste
pravdìpodobná výe pokut, které
se KTP ve smlouvách klientùm
zavázala platit, kdy nebude slibovaný výnos. Chybìly jim peníze
na výplaty zamìstnancùm. Proto
jsme zablokovali provozní peníze.
Budou moci být pouity pro klienty, vysvìtluje mluvèí komise
notlivých regulaèních poadavkù,
tedy omezení, zákazù a pøíkazù.
Tìch máme více ne 100 000.

Jsme obklíèeni
ze dvou stran
XXStále platí pøedpisy z období
socialismu, které se v první polovinì 90. Let nepodaøilo zruit,
a zároveò jsou pøijímány nové. Míra
regulace proto pøesahuje evropský
prùmìr. Mnoho zákonù je pøijímáno
s odvoláním na to, e jsou nezbytné
pro
vstup
Èeské
republiky
do Evropské unie. ODS neodmítá

vstup ÈR do EU, ale zásadnì
odmítá jeho zneuívání jako
zástìrky pro prosazování zbyteèných a neproduktivních zákazù
a pøíkazù naí socialistickou vládou
(za neuváené podpory dalích
parlamentních stran). To, co jednou
zaène platit, je patnì odstranitelné.
Ti, kteøí provádìním tìchto naøízení
získali dobrý zdroj obivy, udìlají
ve, aby prokázali jejich nezbytnost.
Na jejich likvidaci nemohou mít
zájem. Je to úkol, který musí
provést politici, kteøí se tomu
zaváou volièùm.

Radka Procházková.
XXDo problémù se firma dostala
v únoru, kdy zmrazila výplaty
klientùm. Tvrdila, e lidé by se
k penìzùm mìli dostat do tøí
mìsícù. Do té doby údajnì poèítala s kapitálovým vstupem firmy
Swiss Asset Management, která je
regionálním zástupcem výcarské
Anker Bank.
XXMajetek obchodníka vìtinou
tvoøí veøejnì neobchodovatelné
cenné papíry, zejména lázeòský
holding Médeia Bohemia, který je
ale zøejmì zatíen mnoha zástavami. Sankèní správní øízení u
s KTP Quantum vede Komise
pro cenné papíry, protoe makléøská spoleènost vèas nesplnila
povinnosti, které jí komise uloila
loni v srpnu.
XXKomise napøíklad zjistila, e
obchodník nezajistil zmìnu struktury portfolia zákazníkù a neuèinil
opatøení, aby svìøené prostøedky
zákazníkù
nemohl
pouít
k obchodùm na vlastní úèet.
Za nedodrení povinností hrozí
firmì pokuta a sto milionù korun,
pøípadnì i odebrání licence
obchodníka.
XXÈást klientù KTP Quantum se
spojila do obèanských sdruení
Jistota a budoucnost z Klatov
(tel.: 0604/ 81 70 21, dennì 8.00 9.00 hod.) a Ochranné sdruení
vìøitelù KTP Quantum" sídlící
v Praze (os-ktpq@volny.cz, P.O.
Box 100, 110 01 Praha), aby mohli
spoleènì èelit tvrdému dopadu
krachu spoleènosti KTP Quantum.

Principy naeho návrhu
XXODS pøipravuje deregulaèní
zásah, který povede k radikálnímu
sníení objemu legislativy. Do 3 let
se zavazujeme odstranit nejménì
jednu tøetinu zákazù a pøíkazù.
Víme jak na to. Vyaduje to:
1. Odpovìdnost kadého ministra
za provìrku resortních pøedpisù a za
navrení jejich redukce. Bude platit
presumpce viny. Obhájit bude
tøeba jejich zachování;
2. Zájmová sdruení a profesní
svazy budou vyzvány, aby provedly
toté, protoe ne vdy je viníkem
stát;
3. Navrený redukèní balík politicky posoudí vláda;
4. Bude zruena pravomoc resortù
samostatnì vydávat provádìcí pøedpisy k zákonùm;
5. Bude posouzena nutnost vech
úøadù státní správy (i zde bude platit
presumpce viny);
6. Budou zruena odvìtvová ministerstva a ministerstvo pro místní
rozvoj;
7. Revizí s cílem maximálního
zjednoduení a zlevnìní bude
podrobena reforma veøejné správy,
která zavedla údajnou decentralizaci
øízení.

Na zmìnách vydìlají
vichni!
XXNá projekt není zamìøen
proti statisícùm zamìstnancù,
pùsobících ve státních slubách.
Jde o nìco jiného. Pokud není
rozpínavost státu a byrokracie
rozpoznána a zastavena vèas, je
pøíèinou stagnace, úpadku a
nìkdy i zániku. Tak patnì na tom
jetì nejsme. Pokud vak chceme ít
lépe ne dosud, musíme zasáhnout
(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.
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.

Stavebniny BELIN s.r.o.
Radnièní 6, Miroslav, tel.: 0621/ 33 33 43
Zdravíme vás na prahu hlavní stavební sezóny. Pøipravili jsme
pro vás nabídku vybraných materiálù za skvìlé ceny. Prosím:
Vínkovky 11 dekorativní tvarovka pálená pro archivní uloení a 3,5 ks lahví 27,50 Kè/ks
Schwenk ulechtilé minerál. omítky: drásaná (mnichovská), rustikální, hlazená, 2mm 47,- Kè/m2
Maxil fasádní barva 10 kg, akrylátová s pøídavkem silikonu, bílá (barev. odstíny dle vzorkù do 5 dnù) 442,- Kè
Kulirplast mramor. natahovací omítka, vhodná místo obkladù i venkovních - rùzné odstíny 247,- Kè/m2
Dveøe vchodové
výbìr z 8-mi vzorù skladem
od 3699,- Kè/ks
Lignolux lazurovací lak 4 kg, s UV filtrem, ochranou døeva proti houbám, promodrání 482,- Kè
Cihla dutá
4,20 Kè/ks
Bitagit (IPA)
3,5 mm asfaltový pás pro spodní stavbu
55,- Kè/m
Sí svaøovaná
2x3 m, oka 100/100, drát 5 mm
299,- Kè/ks
Ocel ebírková
6 mm, délka 6 m
22,- Kè/ks
II. jakost
od 199,- Kè/m2
Dlaby venkovní
Okenní parapety lamino
oblé
383,- Kè/m
KUBESO støení okna, sleva 10%, lepí tepelnì izol. vlast., (k=1,6W/m K), napø. 78x118 cm 5731,- Kè/ks
Thermolan
minerální vata, síla 16 cm
139,- Kè/m2
vnitøní malíøský nátìr 40 kg, jasnì bílýosvìdèený. Cena 15,- Kè/kg
599,- Kè/ks
Topmal
Cembrit (eternit)
125x110 cm
179,- Kè/ks
2

PLATÍ OD 20. - 31. KVÌTNA NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Pøipravujeme:
Prodej tónovacích past do fasádních barev
i vnitøních malíøských nátìrù.

Budeme mít radost z Vaí návtìvy.
Z Ivanèická

Zboí dopravujeme vozidlem AVIA s hydraulickou rukou.

STAVEBNINY
Moravské Bránice
tel./fax: 0502/422 491, 422 878
mobil: 0603/826 575

NABÍZÍ:










po-pá
so

7.00 - 17.00
8.00 - 11.00

rozvoz materiálu zdarma
øezání hutního materiálu na míru
rozpoèty staveb
výpoèet spotøeb a montá sádrokartonu
mnostevní slevy
zajitìní stavebních prací
výmìna PB lahví
materiál na splátky s 0% navýením

át
r
e
z
n
i
oto
h
o
t
í
n
dá
z
v
e
d
o
Pøi orázová sleva
jedn
Lepidlo na obklady a dlaby (25 kg)
Ocel I 180
Okapový svod pozink prùm. 100 mm
Plech pozink 0,55 x 1000 x 2000
Sádrokarton 12,5 x 1250 x 2000

5%

ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

VENKOVNÍ  VNITØNÍ  FÓLIOVÉ  PLASTOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ
DODÁVKY NA KLÍÈ  ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE  REKONSTRUKCE  SERVIS
A ÚDRBA  PRODEJ NA SPLÁTKY
Kruhové nadzemní bazény: 3,5/4,5 x 0,92m s filtrací 7800,-/9800,- Kè
3,5/4,5 x 0,92m s pískovou filtrací 9500,-/11500,- Kè
Bazénová chemie a pøísluenství za SUPER CENY !!!
0621/324646, 0621/322993, 0777/123750, BAZÉNY VALLA - Palackého 104, M. Krumlov

VYUIJTE LETNÍ SLEVY INZERCE

Stavební a hutní materiál
Otevírací doba

B A Z É N Y

u

139,00 Kè/ks
326,90 Kè/m
57,90 Kè/m
175,00 Kè/ks
152,00 Kè/ks

Pro èerven,
èervenec
a srpen
SARRIA s.r.o.

mobilní telefony a pøísluenství
drobný servis  odblokování
poradenství
Palackého nám. 10 - vedle radnice
Ivanèice
Po-Pá: 830-1200, 1300-1630, So: 900-1100
tel.: 0777/ 24 77 27
e-shop: www.sarria.cz

SARRIA fish

specializovaná prodejna
rybáøských potøeb

Akce kvìten 2002 - sleva a 25%
Palackého nám. 8 - dvorní trakt
Ivanèice
Po-Pá: 830-1200, 1300-1700, So: 830-1100
tel.: 0601/ 30 22 61

%
0
-1
PeaDr. Faltýnková Lenka
cestovní agentura

PROFAG

Chorvatsko - Istrie
Premantura
28. 6. - 7. 7. 2002
Cena: od 2540,- Kè/os.
Poslední volná místa!
Cena zahrnuje: 7 noclehù dle výbìru ubytování, pobytovou taxu, poplatky za energii
a vodu, sluby delegáta, pojitìní proti úpadku.
Doprava: 1790,- Kè/os.
Nástupní místa: Rosice, Zbýov, Oslavany,
Ivanèice, Moravský Krumlov.
Ubytování: stany, karavany, apartmány.
Slevy z ubytování na dìti do 18 let, monost
ubytování pro 2 osoby za pøíplatek.

Palackého nám. 18, Ivanèice
tel.: 0502/ 451 777, 452 766
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Miroslav bojuje o záchranu zámku Rozhledna Vladimíra Meníka na Hlínì
XXRadní z Miroslavi v pondìlí
13. kvìtna osobnì pøedali na Ministerstvo kultury ádost o zaøazení
akce obnovy a zachování kulturní
památky miroslavského zámku
do tzv. Programu záchrany
architektonického dìdictví ÈR
na rok 2003.
XXOd programu si dle slov místostarosty p. Romana Volfa
miroslavtí slibují státní dotaci
na celkovou obnovu zámku, komplexní odvodnìní budov, statické
zajitìní a opravu nosných konstrukcí. Souèástí projektu je také
obnova fasády a interiérù.
XXPo celkové obnovì by mìl
zámek být vyuíván jako spoleèensko-kulturní centrum mìsta.
V rozsáhlých prostorách zámku
by návtìvníci mohli navtívit
stálé výstavní expozice, galerie,
koncertní sál, salonek pro svatby

Tomu pøedcházelo kompletní
vyklizení a vyèitìní celého
zámku vèetnì podstøeních pater.
XXOd roku 2003 se poèítá v pøípadì zaøazení zámku do Programu
záchrany architektonického dìdictví s postupnou realizací stavebních prací. V prùbìhu asi osmi let,
po které by mìla celková obnova
probíhat, bude tøeba dle hrubého
rozpoètu zainvestovat kolem 100
milionù korun, tzn. 12,5 milionù
roènì. Jen náklady na statické
zajitìní celého zámku, vèetnì
odstranìní havarijního stavu
døevìných konstrukcí v pùdních
prostorách
jsou
stanoveny
na témìø 25 milionù korun.
XXMìsto
Miroslav
poèítá
kadoroènì s tím, e bude ze
svého rozpoètu pøispívat minimálnì èástkou 650 tisíc korun.
Zda to bude více, ukáe a hospo-

XXKlub èeských turistù ji témìø
rok usiluje o získání finanèních
prostøedkù na vybudování rozhledny na Hlínì, která má nést
jméno ivanèického rodáka - herce
Vladimíra Meníka.
XXZ døevìného trupu rozhledny,
z výky 22 metrù nad zemí, budou
vidìt Pálavské vrchy, Bílé Karpaty i rakouské Alpy.
XXTuristùm se prozatím podaøilo
získat formou sbírek a sponzorských darù ètvrt miliónu
korun. Jene celý projekt na výstavbu rozhledny dle návrhu ing.

arch. Vladimíra Èuhela z Brna
pøijde na témìø milión.
Na speciální konto pøispìly jak
okolní obce (Neslovice, Hlína,
Omice, Dolní Kounice a dalí),
tak i místní obèané a podnikatelé.
XXV souèasné dobì se pøipravují
pohlednice s nákresem rozhledny
a fotografiemi obce Hlína. Budou
k mání na pochodu nazvaném
K budoucí rozhlednì V. Meníka poøádaném turisty 21. záøí.
XXPokud chcete jakkoliv tomuto
projektu pomoci, obrate se na pana
Mgr. J. Flíèka, tel.: 0502/452788.

To v Krumlovì
jetì nebylo
XXDne 30. dubna pøiletìly
do Moravského Krumlova èarodìjnice pøevleèené za parautisty
a pøistály na poli za kaplí
Sv. Floriána.
XXTémìø dvì stovky divákù
odmìnily bouølivým potleskem
kadý pøistávací manévr. A které
èarodìjnice skákaly za Moravský
Krumlov? Olga iroká, Karel
iroký ml. a Pavel iroký.
Zbylých deset pak je èleny
Aeroklubu Slatina.
Obecní úøad Reice ve spolupráci s Èeským svazem bojovníkù za svobodu, mìstem Moravský 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

i komorní restauraci. Zázemí by
zde mìla nalézt umìlecká kola,
ale i turisté ve formì ubytovacích
kapacit hotelového typu. Zámek
by mìl být vyuíván nepøetritì
ke spoleèenským a kulturním
úèelùm. Poèítá se i s návtìvnickým provozem, s odborným
výkladem o historii zámku.
XXZaèátkem letoního roku ji
zaèaly pøípravné práce. Bylo
provedeno digitální zamìøení
celého objektu, jak zdiva, tak
krovù a døevìných konstrukcí.

daøení radnice. Radnice hledá
zdroje krytí na ji probíhající
pøípravné práce i samotný projekt.
Vzhledem ke svým finanèním
monostem povauje za hlavní
zdroj krytí nákladù finanèní
prostøedky ze státního rozpoètu.
XXMiroslavtí si od úèasti v programu na obnovu památek hodnì
slibují. Vìøí, e komise, která
vyøkne svùj verdikt a na zaèátku
pøítího roku, posoudí jejich
krajským úøadem poehnaný
/mape/
zámìr kladnì.

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 okolních obcích, 22.00 - ohòostroj firmy Amigo Znojmo.
Sponzoøi: Pivovar Hostan Znojmo, Oblast. rada Odb. svazu pracovníkù kolství Znojmo, Bioster, Oxygen Solutions, Omnipol, ÈSNS, 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

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: Fowlerova poznámka (viz. tajenka).

KØÍOVKA O CENY
Nápovìda:
Aoby, at,
soul, Juvie

Ch. zn.
Americia

Celit
rány

Jízdou
opotøebit

Utrejch



Pozdrav

Èeská
strojíren.
firma

Mé

Uváti
Idea
(esperan.)



Lesní
elmy

Nìmecké
enské
jméno

oféøi

Ch. zn.
jodu

Trýzeò



A sice

Polibek

Èistící

Ukrýt

prostøedek

Savci

Èíslovka

Asfaltový
pás
Obra!

Kopka

Krmit
dítì

Vápenec
Kdo
(rusky)
Chvìní
Èíslovka
Potovní
kód

Nedobré Vrcholky Ukazovací
pití
hor
zájmeno

Citoslov.
tiení

Toto

Poklopy
Muské
jméno

MPZ
Nìmecka



Osobní
zájmeno

Anglická
pøedloka

Pøedloka

Jméno ital.
zpìváka
Ch. zn.
fosforu

Oj
Být v base
(expr.)

Smyslové
orgány
Nebo
(slovensky)

Èeský
nakladatel
Cizokrajná
døevina

Pøíkaz

Vézti se
Africká
osada

Popravèí
Palice

Kol
SPZ aut
Olomouc

Kontrola
jakosti
Enzym

Tiskárna
Moravský Krumlov

2. díl
tajenky

Hláka
v kartách
SPZ aut
Jihlavy
Ch. zn.
síry

Sedával
Dopravní
spoleè.

Sbírka
Sklady na
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zajímavostí
obilí

1. díl
tajenky
Plaz

lágr



Finanèní
Hudba
podvod Odhadem americ.
(expr.)
èernochù

KUPON è. 9
10/02

Osíváno

Maturita
(nìmec.)
Sbohem
(angl.)

Pøivlast.
zájmeno

Informaèní servis
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Kulturní programy 20. kvìtna - 2. èervna
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 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.
 2.6. od 14.00 hod. - Odpoledne u rybníka. V areálu Vrabèího hájku se
návtìvníkùm pøedvedou se speciálním programem pøísluníci Integr.
záchran. systému ÈR - hasièi, policie, záchranná sluba, justièní strá,
vojsko a dalí. TJ Sokol, Skauti, DDM a ostatní organizace pracující
s dìtmi a mládeí, které pùsobí na území mìsta MK, zde budou prezentovat svou èinnost. V doprovod. programu se pøedstaví se svými vystoupeními Z Kláterní, Ivanèická, Gymnázium, Vých. ústav, SOUZ a DDM.
Cílem akce je pøiblíit veøejnosti èinnost tìchto organizací a sdruení
a upozornit na jejich význam v oblasti úèelného vyuití volného èasu jako
prevence kriminality, uívání drog a jiných patologických závislostí
mladého èlovìka. Rádi bychom nabídli spolupráci i jiným sdruením
a neziskovým organizacím, které se zabývají volným èasem dìtí a mládee
bìhem kolního roku i o prázdninách.
 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.
 27. - 31.5. - V øíi brouèkù. Výstava výtvarných prací z této soutìe.
Obrázky budou vystaveny v prostorách DDM (Galerie na schoditi).
Spoleènì s výtvarnými dílky budete moci shlédnout i výrobky ze soutìe
Mám obì ruce pravé. (Pøihláky prací do 24. kvìtna.)

Zveme vechny fanouky a pøíznivce malé kopané

Veteránská liga 2002
25. kvìtna od 8.00 hodin
___________________________________
Druhé kolo veteránské ligy se uskuteèní v areálu Výchovného
ústavu pro dìti a mláde na ulici Nádraní v M. Krumlovì.
Turnaje se zúèastní drustva HCR a TAJVANU z Ivanèic,
Domáova, Nebovid a poøádajícího oddílu z M. Krumlova.
Obèerstvení zajitìno.

kolní klub a druina Oslavany

 23.5. ve 14.00 hod. - Závody na koleèkových bruslích v ikovnosti.
Umíte jezdit na koleèkových bruslích? Zvládnete nìco podjet, pøejet,
atd.? Pøijïte si vyhrát nìkterou z krásných cen! Sraz u KaD. Helma
nutná! (Je monost si ji pùjèit na místì), nákoleníky vhodné. Èlenové
KaD zdarma, ostatní 10,- Kè.
 25.5. - Sloupsko-oùvské jezkynì a zámek Rájec Jestøebí. V 8.00
hod. odjezd od KaD, pøedpokládaný návrat 15.30 hod. Cena: autobus
130,- Kè, zámek: dospìlí 80,- Kè, dìti, dùchodci a studenti 40,- Kè,
jeskynì: dospìlí 40,- Kè, dìti, dùchodci a studenti 20,- Kè. Pro samotné
dìti dozor zajitìn. Pøihláky do 22. kvìtna ve KaD.
 1.6. v 9.00 hod. - MDD ve spolupráci s Modrou pyramidou. Tradièní
malování na chodník. Úèastníci budou rozdìleni do dvou kategorií.
Po vyhláení nejkrásnìjích obrázkù pro vás máme pøipraveny hry
a soutìe o ceny. Pro rodièe je pøipraveno obèerstvení a posezení
na zahradì KaD. Vstup vichni zdarma.
Obecní úøad a Èeský zahrádkáøský svaz v Dolních Dubòanech
poøádají dne 2. èervna 2002 od 13.00 hodin na fotbalovém høiti

Festival dechových hudeb
V programu vystoupí: Lácaranka, Polanka, Vysoèanka, Sivická
kapela, Dubòanka, Hornobojani, Budìjovanka a maoretky
pohybového studia Simony Kohoutové.
Zahájení prùvodem ve 13.00 hodin od budovy Obecního úøadu ke høiti.
Uvádí: Marie Kopecká, zvukaø: ing. Pøemysl Koukal. Slosovatelné vstupenky o hodnotné vìcné ceny sponzorských firem. Vstupné: 50,- Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 20.5. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Lubomír Brabec - kytarový
recitál. V Rytíøském sále na zámku. Vstupné: 80,- a 50,- Kè.
 23.5. v 19.30 hod. - J.A.Komenský: Labyrint svìta a ráj srdce zájezd do Brna na pøedstavení do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
na Mendlovì námìstí. Úèinkují: Marek a Petr Ebenovi. Vstupné: 120,- Kè,
doprava: 80,- Kè.
 27.5. v 19.30 hod. - Politické haraení - zájezd do Tøebíèe na zábavné
pøedstavení Divadla J. Grossmanna z Prahy. Úèinkují: Bubílková,
M. imek a skupina Lokomotiva. Vstupné: 220,- Kè, doprava: 80,- Kè.

Ústav sociální péèe Støelice

poøádá u pøíleitosti Mezinárodního dne dìtí

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
1. ÈERVNA 2002

Program:
 8.00 - 16.00 - Seznámení veøejnosti s novými dílnami
a novým rehabilitaèním bazénem
 10.00 - Schùzka obèan. sdruení rodièù - hovorna NP
 10.00 - 12.00 - Návtìva kolotoèù s vychovateli a rodièi
 10.30 - 11.00 - Schùzka vedení ÚSP s rodièi a opatrovníky
 11.00 - Aukce výtvarných prací klientù v rekonstr. HB
 12.00 - 13.00 - Obìd
 13.00 - 15.00 - Koncert dech. kapely Frajárenka
 13.00 - 17.00 - Návtìva kolotoèù s rodièi a opatrovníky
 15.00 - Opékání buøtù na høiti.
Soutì v závìsném kuelníku O Støelický hrnec
 16.00 - Vyhláení vítìzù soutìe, zakonèení oslav

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 23.5. v 10.00 hod. - Kocourek Modrooèko. Divadelní pohádka pro M,
Z a maminky s dìtmi. Uèinkuje divadlo pilberk Brno. Kino Réna.
 25.5. - Rakousko nejsou jenom Alpy. Celodenní poznávací zájezd Staatz, Dürnkrut, Marchegg, Hainburg na Dunaji, Bad Deutch Altenburg, Petronell Carnuntum. Odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu
v Ivanèicích. Doprava: cca 300,- Kè.
 31.5. v 19.00 hod. - Karel Plíhal, koncert v kinì Réna Ivanèice. Cena:
140,- Kè, pøedprodej zahájen od 15. dubna v KIC.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
22.5.

v 17.00 hod.
NÁVRAT DO ZEMÌ - NEZEMÌ
Vìøte na kouzla a pohádky ...

26.5.

v 17.00 a 20.00 hod.
HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCÙ
Pohádkový pøíbìh USA.

29.5.

ve 20.00 hod.
ROK ÏÁBLA
J. Nohavica, K. Plíhal, Èechomor, ...

Základní kola v Miroslavi

zve vechny rodièe, bývalé uèitele, áky a pøíznivce koly

na OSLAVU 70. VÝROÈÍ
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otevøení nové kolní budovy

25. KVÌTNA 2002

Program:
 prohlídka koly (od 8.30 hod.)
 výstavky výtvarných prací ákù, uèitelù a rodièù
 expozice uèebny z 30. let
 turnaj v házené
 pøehlídka hudebních skupin ákù
 kolní akademie (prùvod od koly ve 14.30 hod.)
 taneèní zábava v KD - skup. Island (od 20.00 hod.)

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno
 20.5. - Kdo jsem? Deváté kolo vìdomostní soutìe. V DDM.
 21.5. v 15.00 hod. - Dózièky zdobené kùí. Semináø pro vechny
vìkové kategorie. V DDM - malý sál, poplatek: 35,- Kè.
 24.5. - Plavání ve Vykovì nejen pro rodièe s dìtmi. Odjezd od DDM
v 8.00 hod., poplatek: 75,- Kè (doprava).
 25.5. - Bambiriáda - prezentace DDM v CVÈ v Luánkách.
 25.5. v 9.00 hod. - Kolobìkiáda - zábavnì sportovní dopoledne.
Na parkoviti pøed høbitovem, poplatek: 10,- Kè.
 25.5. v 15.00 hod. - Chovatelský den na statku. Statek Padochovka,
poplatek: 10,- Kè.
 27.5. - Senátní kolo paragrafu 11/55 v Praze.
 30.5. v 18.00 hod. - Setkání externích pracovníkù DDM. Klub OKNO.
 31.5. ve 14.00 hod. - Zábavné odpoledne - prezentace DDM na námìstí
Palackého.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
22.5.

ve 17.00 hod.
ATLANTIDA
Animov. film USA, mluveno èesky

25.5.
26.5.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
PRAVÁ BLONDÝNKA
Komedie USA, èeské titulky

29.5.

ve 20.00 hod.
POLICAJTKA
Thriller USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
25.5.

v 19.00 hod.
MACH, EBESTOVÁ
A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
Bláznivá komedie ÈR

26.5.

v 19.00 hod.
KARU SUDA:
MEDVÌDÍ SRDCE
Film USA, èeské titulky

V areálu tenisových dvorcù TJ Moravský Krumlov
se dne 25. kvìtna uskuteèní

Turnaj dvojic v míèovém sedmiboji
___________________________________
Tenis  nohejbal  volejbalový debl  basketbal
stolní tenis  házená  kopaná
V 7.30 hod. - veøejné losování, v 8.00 hod. - prezentace.
Pøihlásit se je mono do 22. kvìtna. Startovné: 200,-Kè/dvojice.
Organizaèní výbor: Ing. Martin afránek (0777/ 29 05 78),
Pavel Jelínek (0605/ 73 79 24), Antonín Veselý (0604/ 46 48 50).

Klub èeských turistù Ivanèice

 23.5. - Památník obìtem zla - Plzeò-Doudlevce. Autokarový zájezd
do Plznì. Odjezd v 6.00 hod. od Besedního domu. Záloha 280,- Kè, pøihláky Alena Paterová, tel.: 05/ 4524 3447.
 25.5. - Boovský pochod (pìí i cyklo). Start Boovice - Sokolovna
od 6.30 hod. Vede p. Bednáøová.
 28.5. - Nesmìøské údolí (Pooslaví mezi V. Meziøíèím a Budiovem).
Odjezd autobusem v 6.40 hod. z Ivanèic do Tetèic, dále vlakem
do Budiova (pøestup ve Studenci). Chùze 15 km. Návrat do Ivanèic
v 17.50 hod. Akce bude jen za pøíznivého poèasí. Vede: p. Polák a p. Flíèek.

Chovatelská organizace Suchohrdly u Miroslavi
poøádá

výstavu drobných zvíøat

1. - 2. èervna
___________________________________
Obèerstvení a zábava zajitìna.
Zvou chovatelé.

LETNÍ KINO MIROSLAV
tel.: 0621/ 33 35 38
24.5.

ve 20.30 hod.
JEDINEÈNÝ
Akèní sci-fi USA, èeské titulky

25.5.

ve 20.30 hod.
MAREÈKU, PODEJTE MI PERO
Èeská komedie

26.5.

ve 20.30 hod.
PØÍBÌH RYTÍØE
Komedie USA, èeské titulky

31.5.

ve 20.30 hod.
DENNÍK PRINCEZNY
Romant. komedie USA, èeské titulky

1.6.

ve 21.30 hod.
ZATRACENÍ
Skuteèný pøíbìh Èecha, film ÈR

Zmìna programù vyhrazena

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 25.5. - Oslavy základní koly. Celodenní vzpomínková slavnost u pøíleitosti 70. výroèí dobudování Mìanské koly v Miroslavi a zahájení
výuky v ní. Slavnost probìhne v budovì Z Miroslav. Program: 9.00 14.00 hod. - expozice uèebny z 30. let minulého století, prohlídka Základní koly a videoprojekce ze ivota koly, výstavky ákovských prací,
èasopisù, citátù a perlièek, výstava dobových fotografií, výstava obrazù,
øezbáøských prací pedagogù a rodièù, divadelní a hudební pøedstavení
ákù, vystoupení maoretek, cvièení aerobiku, vyuití poèítaèové uèebny
a odborných pracoven ve výuce, 8.00 - 13.00 hod. - celostátní turnaj starích ákyò v národní házené na høiti u koly - Memoriál Zd. Kuby, 12.00
- 14.00 hod. - slavnostní obìd hostù, bývalých i souèasných pedagogù
v restauraci Slávie, 14.30 - 15.00 hod. - prùvod od koly na akademii ákù
Z a M do letního kina, 15.00 - 17.00 hod. - ákovská akademie v letním kinì, 20.00 - 03.00 hod. taneèní zábava v kulturním domì se skupinou
Island, 21.00 - 23.00 hod. - Promítání èeské veselohry Mareèku podejte
mi pero v letním kinì. Souèasnì probíhají oslavy 50. výroèí Mateøské
koly na ulici Husova s podobným programem.
 26.5. - Den dìtí. Poøádají DDM, základní kola a MKIC Miroslav.
 1.6. v 8.00 hod. - Støelecké závody ve tìpánovì. Poøádá Myslivecké
sdruení Miroslav.
 2.6. - Boí tìlo - me na námìstí u Floriána. Poøádá ØK farní úøad
a mìsto Miroslav

Jiøí Roèek

Tyrova 21, Miroslav
tel.: 0737/ 97 82 18
MALÍØSTVÍ

malba interiérù

PROPAGACE

reklamy na títech domù, oplocení

NATÌRAÈSTVÍ

nátìry oken, dveøí, nábytku, atd.
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Dìkujeme, pane
uèiteli

Zdenìk Kuba

13.10.1919 - 3.2.1995

XXNe vdy jsou výsledky adekvátní vynaloenému úsilí, ne vdy
padne, padne-li, upøímné slovo
na ivnou pùdu, ne vdy tam, kam
patøí, aby povzbudilo, dodalo chuti
do dalí práce, zejména je-li to èinnost dobrovolná. Z vyprávìní
o jednom uèiteli, který vìnoval
celý svùj ivot sportu, vím, jak
musel na pøíkaz øeditele vyklidit
do dvou hodin kabinet. Krutý honoráø za celoivotní práci, pøestoe
výsledky jeho práce tìlocvikáøe
byly více ne skvìlé. Vím, podivná
hierarchie hodnot onoho øeditele.
Vìøím jen tomu, e svìdomí je
trestem nejspravedlivìjím.
XXTím uèitelem byl pan Zdenìk
Kuba, který se házené vìnoval
od roku 1936 pøes padesát let.
Poprvé na Brnìnsku, pak na Bøeclavsku a posledních asi 35 let
na Znojemsku. Zní to neuvìøitelnì,
ale pouhé dva roky po jeho nástupu
na miroslavskou kolu a pod jeho
vedením získaly dorostenky tehdejího Dynama Miroslav titul pøeborníka ÈSSR. Za dva roky tyté
dorostenky, u v kategorii en, se
probojovaly pøes krajský pøebor

a dva roky hrály ve druhé lize, pak
tøi roky ligu první.
XXJaké byly dalí úspìchy
miroslavské národní házené?
znìla má první otázka.
XXPan Kuba: áci vybojovali
dvakrát titul pøeborníka ÈSR,
jednou finále Rokycany, dále vítìzové krajù 1974 - vyhráli titul
pøeborníka ÈSR. Mui vyhráli
dvakrát krajský pøebor, a i kdy
na to bohatì mìli, nepostoupili
do republiky, respektive postoupili, ale k velké kodì házené pøeli
do oddílu kopané.
XXByli nìjaké výrazné individuality?
XXPan Kuba: Tøikrát byl vyhláen
nejlepí hráè republiky z Miroslavi. V Litvínovì Franta Bis,
v Jihlavì Mirek Fiala a ve Studénce Pavel Opálka.
XXVnucuje se mi otázka o výjimce, která potvrzuje pravidlo. Lze
ve Vaem pøípadì hovoøit

Trénoval jsem drustvo ledního
hokeje, handbalu, koíkové, hráèe
stolního tenisu, volejbalu a kopané
na úrovni okresního pøeboru.
V edesátých letech jsme se
na spartakiádì v závodech vestrannosti ze 108 drustev umístili
na devátém místì.
XXPøíli závané téma, ne aby se
hazardovalo se slovíèky. Pøesto mì
mùj bývalý uèitel zavedl
k sekretáøi, který byl plný vyznamenání a medailí. Byl jsem
upøímnì dojat. Dojat z toho, do jak
malého prostoru se vyjma pohárù
a doslova stohu diplomù vejde
padesát let dobrovolné, poctivé
a nezitné práce jednoho èlovìka.
XXDíky tomuto èlovìku má
házená v Miroslavi své pøíznivce
i hráèe, kteøí ji zcela propadli.
Velmi nerad jsem zasahoval
do spontánní zpovìdi èlovìka,
který toho zejména pro sport tolik
vykonal. Napadlo mne, e i termín

Foto: Pan Z. Kuba a oddíl en (edesátá léta).

o sportovním leporellu, nebo jste se
vìnoval výhradnì národní házené?
XXPan Kuba: Vìnoval jsem se
mnoha druhùm sportu, i kdy
dominující byla právì házená.

NON STOP, i kdy je podstata
zøejmá, není jednoznaèný a mùe
mít pojem relativnosti. Rodina,
dìti, vnouèata, schùze, utkání,
trénink. Tam a zpìt - bez pøestání.

XXOázou klidu a balzámem
na nervy bylo uèiteli Kubovi
zákoutí øeky Rokytné a Jeviovky.
Rád toti rybaøil. V této otázce byl
ochoten - obraznì øeèeno - nebo
byl i èetináø - zajít a do kvintesencí. Zrovna tak, jako ve sportu.
Nezlob se, øekl mi mùj bývalý
uèitel, já èas mám, ale ryby mají
svùj  a zaèal pomalu balit
nádobíèko tichých bláznù, jak
jsou rybáøi v dobrém slova smyslu
nazýváni.
XXPodìkoval jsem a jen mnì
nakonec a bezprostøednì napadlo,
e na èlovìku je snad nejèistí jeho
úsilí dokázat stále víc, kdy
zapomíná na sebe a na slávu.
XXDíky tomuto uèiteli házená
v Miroslavi ije dál. Jsou jeho
následovníci, které pro házenou
vychoval a kteøí ji zcela propadli.
S jakými výsledky, o to jsem poádal jednoho z trenérù II. tøídy,
pøedsedu OV NH Znojmo, pana A.
Kramerta a uèitele J. Debreszenyho.
XXV roce 1985 získaly starí
ákynì v Mistrovství republiky
ètvrté místo a starí áci místo
druhé. Starí i mladí ákynì
navazujíc na døívìjí úspìchy se
nadále drely na pøedních místech
v okresních i krajských kolech
a málokdy chybìly na Mistrovství
republiky, nebo na pohárech.
Dorostenky, které nìkolikrát byly
na republikovém mistrovství, vdy
obsadily èelní místa. eny
po døívìjích úspìích v kraji
v posledních letech bojovaly
o postup do ligy. Starí ákynì jsou
poslední dva roky v Mistrovství
republiky a loni získaly pohár.
V loòském roce znovu zaèali hrát
soutìe mladí a starí áci.
V souèasné dobì obì tato drustva
vedou okresní soutì.
XXZveme vechny pøíznivce na 3.
roèník memoriálu Zdeòka Kuby,
který se koná 25. kvìtna. Jiøí Roèek

Konec máje v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXDalím, dnes ji témìø zapomenutým svátkem, který v ivotì
naich pøedkù mìl v prùbìhu roku
veliký význam, byly Letnice. Tuto
tradici známe v køesanské terminologii spíe jako Svatoduní
svátky. Protoe vechny svátky
první poloviny roku mají návaznost
na Velikonoce, jejich termín je
kadoroènì jiný v závislosti
na prvním jarním úplòku, zavítají
k nám Letnice letos oproti loòsku
také o dva týdny døíve. Svatoduní
svátky budeme moci tedy oslavit
ve dnech 19. a 20. kvìtna.
XXNázev Letnice není v podstatì
úplnì pøesný. Jedná se pøece
o svátky plnì rozvitého jara.
Dluno dodat, e se jim døíve také
øíkávalo rozalie. O Svatoduní
nedìli byly toti vechny oltáøe
chrámù bohatì ozdobeny rùemi.
V tìchto kvìtech jsou, stejnì jako
v Letnicích, ukryty tajemství i krása
jara i léta, roèních období, která se
ji v dobì Letnic i poèasím spolu
èasto jakoby snoubí.
XXNejstarí písemná zpráva o Letnicích byla objevena v Kosmovì
kronice. Tam je zapsáno, e roku
1092 èeský kníe Bøetislav vyhánìl z Èech vechny èarodìjníky,
hadaèe a pohanské vìtce. Tento
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panovník se také snail vykoøenit
vecky povìry a obyèeje, podle
kterých vesnièané, polovièní pohané, pøináeli o Letnicích ke studánkám dárky a zabíjeli obìti, aby tak
obìtovali zlým duchùm.
XXNai pøedkové tehdy, i po dobu
dalích mnoha staletí, oslavovali
Letnice bujnými hodokvasy,
zpìvem a tancem. Také prý bývalo
zvykem o Svatoduních svátcích
obcházet hranice pozemkù, co
bývalo dokonce naøizováno rùznými mandáty, dnes bychom øekli
platnými zákony.
XXTak jako v pøípadì øady dalích
svátkù, které mìly svùj pùvod ji
v pohanských slavnostech, se
církevní a svìtské moci ani v tomto
pøípadì nepodaøilo Letnice ze ivota lidí dokonale vymazat. Opìt
muselo dojít k øadì kompromisù
a k zabudování tìchto svátkù také
do církevního kalendáøe a doplnìní
oslav té církevními obøady.
XXPro nae dny se z Letnic dochovaly vlastnì jen køesanské
církevní obøady. Výjimkou je snad
pouze Jízda králù, která je doposud provozována v nìkterých
slováckých vesnicích. V naem
regionu vak tento krásný zvyk
známe vìtinou ji jen z obrazù

slováckých malíøù Joky Úprky
a Antoe Frolky nebo z obèasných
krátkých televizních otù.
XXVìnujme se vak alespoò chvíli
dalímu svátku tohoto období
vrcholícího jara a tím od nepamìti
byl, a pro vìtinu katolíkù dodnes
je, svátek Boího tìla. I tento
svátek oslaví letos katoliètí vìøící
velmi brzy. Vdy pøipadne ji
na ètvrtek 30. kvìtna. Protoe vak
pøedposlední kvìtnový den a den
tohoto svátku vychází na obyèejný
pracovní den, budou oslavy
probíhat vìtinou a o dnech víkendových, tedy v sobotu 1. èervna
nebo v nedìli 2. èervna.
XXO Boím tìle pøicházely kdysi
zástupy vìøících do krásnì vyzdobených kostelù a kostelíèkù,
aby zde byly pøítomny slavné mi.
Po ní z chrámù vycházely pestré
prùvody, ve kterých byly zastoupeny vechny øemeslné cechy se
svými prapory, hasièi i dalí
uniformované spolky. Slavnostnì
se rozezvuèely chrámové zvony
i zvonky ministrantù. Na cestu,
po které se prùvod ubíral, vyhazovaly radostnì drùièky (bíle
obleèené holèièky a svobodné
dívky) kvítí ze svých koíèkù.
Prùvod se zastavil u kadého

ze ètyø oltáøù a vyslechl zde
zaèátek jednoho ze ètyø evangelií.
Následovalo pak nezbytné udìlení
poehnání vem vìøícím také
u kadého oltáøe.
XXNakonec se vichni opìt vrátili
do chrámu, kde na závìr zaznìla
slavnostní varhanní hudba a sborový zpìv. U oltáøù, postavených
venku pod irým nebem, posvìcoval jetì po skonèení slavnosti
sluha kvìtinové vìneèky úèastníkù
prùvodu. Posvìcené vìneèky mìly
podle lidové víry stejnou moc jako
koèièky posvìcené o Kvìtné
nedìli. Také se vìøilo, e tyto
vìneèky chrání stavení pøed zhoubnými úèinky blesku.
XXLidé si vak odnáeli s sebou
do svých obydlí jetì i listí
z bøízek, kterými byly vyzdobeny
oltáøe. Vìøili toti, e toto listí
smíené s uhlím z bìlosobotního
ohnì, poloené do chléva, je bezpeènou ochranou dobytka pøed
kadou nemocí.
XXA i bez tìchto pomùcek vae
dny následujícího období plynou
ve zdraví, pohodì a bez pohrom.
A jsou to dny lásky a porozumìní,
astných setkání i pøíhod, na které
se vzpomíná radostnì a s smìvem.
Bohumil Bubeník

Soukromá inzerce
Koupím

 RD 2+1, 3+1, 4+1 v Oslavanech nebo Ivanèicích. Do 800 tis. Kè. Tel.: 0607/ 63 29 84.
 jakékoliv mnoství andulek a korel. Tel.:
0603/ 84 10 97.
 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 4+1 v Ivanèicích po rekonstrukci s velkou
zahradou a terasou, kabelová televize. Tel.: 0608/
91 09 08, 0776/ 77 27 63.
 byt 2+1 v OV cihlový v M. Krumlovì. Tel.:
0621/ 32 39 12, veèer.
 ÈZ 175 v dobrém stavu, skládací kolo - levnì,
kovový vál k teøe se sedaèkou, íøka 100 cm, váha
60 kg. Pøední pravé i levé dveøe na Fiat 129,
zachovalé. Dvì støední propan-butanové láhve.
Tel.: 0621/ 33 66 01.
 Trabant, r.v. 74, dobrý motor. Tel.: 0737/ 84 98 03.
 valníkový pøívìs PV 16.12 zaplacht., plech.
podlaha, STK 7/02, sluný stav, cena dohodou,
dále komplet. kola Matador 10x20, cena 4500,Kè. Tel.: 0601/ 50 14 81.
 nové svìtlomety Avia, opravený starter Avia.
Levnì. Náhradní díly Opel Kadett 1,7D, 5 dv.
a havar. Fiat Uno 1,5i, 5 dv., r.v. 88 s SPZ, cena
dohodou. Tel.: 0608/ 73 86 16.
 kamna na pevná paliva, zn. Etka 1, cena 1000,Kè. Tel.: 0605/ 82 58 93.
 verandové okno 270x150 cm, do dílny nebo
paøenitì. Cena dohodou. Tel.: 0621/ 33 66 01.
 malá olejová èerpadla (2ks) se sacím koem
(1ks), vhodná jako pøídavné zaøízení ke strojní
vrtaèce, atp.. Rychlomìr pouitelný jako
tachometr napø. k domácímu traktorku (nutno
pøekalibrovat stupnici), ve za symbolickou cenu
dohodou na tel.: 0502/ 45 21 48.
 el. dojení konvové nerez, málo uívané. Secí
stroj neený, íøe 19 øádkù se zavlaovaèem, cena
dohodou. Tel.: 0502/ 45 17 87.
 malotraktor domácí výroby za 9000,- Kè. Tel.:
0621/ 33 38 44, od 8.00 hod.
 vyorávaè brambor èert za 4000,- Kè,
vyèinìné kùe z liek (750,- Kè) a divoèáka
(1000,- Kè). Tel.: 0601/ 50 40 32.
 králíkárny, 4, 6 a 9 kotcové, monost dopravy.
Tel.: 0603/ 84 10 97.
 klávesy RolandE-70 vhodné pro sólovou hru i
jako dobrý podklad v kapele., 64 pamìtí k uloení
zvukù, progr. bicí, akust. modulace zvukù, atd.
Linkový vstup (mono/stereo) pro mikrofon, druhý
nástroj, pro ozvuèení malého prostoru. Vnitø.
zesilovaè cca 50W, 2x støedovýkový reproduktor
+ 1x bas. cena: 23000,- Kè, pøi rychlém jednání
znatelná sleva. Tel.: 0502/ 45 21 48.
 LCD pro Sharp Vision XV-C100E, uhlopø.
3,5m, vhodné pro domácí kino, nebo do barù
a diskoték. Dále nerez zahrádku, délka 2 m, íøka
1,1 - 1,5 m za 2000,- Kè. Tel.: 0776/ 33 45 55.
 kuch. linku, novou. Tel.: 0502/ 43 71 58.
 automat. praèka s vrchním plnìním, zn. Ingnis,
plnì funkèní, cena 4500,- Kè. Tel.: 0723 98 23 79.
 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.
 4-letou fenku mopse, béového bez PP, cena
1000,- Kè. Tel.: 0728/ 84 26 74.
 èistokrev. tìòata nìm. ovèáka, bez PP,
z Nìmecka, èerné s pálením. Tel.: 0737/ 84 98 03.
 britské koátko s PP. Koèièka krásné krémové
barvy, mazlivá, èistotná. K odbìru koncem
èervna. Blíe na mob.: 0606/ 53 35 95 po 13 hod.

Rùzné

 Sbìratel hledá stará rádia, elektronky, reproduktory, souèástky a literaturu z poèátku rozhlasu.
Tel.: 0737/ 46 59 56.
 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. Od èervna 2002.
 Hledám brigádu na letní prázdniny, mono i do
konce èervna. Jen serióznì. Tel.: 0732/ 98 79 52.
 Hledám brigádu v kadeønictví v okolí MK,
nebo v Brnì na èervenec. (po I. roèníku). Tel.:
0737/ 82 72 13.
 Pronajmu byt 2+1 v MK. Tel.: 0605/ 90 46 81.
 Mladý pár hledá podnájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Ivanèicích, nejlépe od èervna, èi èervence. Tel.:
0604/ 57 33 61.
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