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XXA to v podobì témìø samizdatového anonymního tisku, který je distribuován také zcela zdarma
po Moravském Krumlovì. Poèet výtiskù není
znám, ale dá se pøedpokládat, e je mnohem nií,
ne jeho kopie poøízené ètenáøi.
XXNení to tak dávno, co Krumlovem proletìlo
první èíslo tohoto tisku. Jednostránkový elaborát
byl silnì zamìøen na vedení radnice a jejich
praktiky a zavánìl osobní nenávistí. Díky tomu si
vykoledoval návrh na trestní stíhání.
Od tiskového mluvèího Policie ÈR jsme se zatím
pozitivní výsledek pátrání nedozvìdìli a ani s ním
pøíli nepoèítáme.
XXDalí výtisk, který se ve mìstì objevil minulý
týden, byl oznaèen jako Informace è.2. (Pozn.
redakce pro autora: Více jak dvì vydání roènì
mohou být povaovány za periodický tisk, jeho
vydávání je nutno zaregistrovat na Ministerstvu
kultury ÈR.) Tentokrát zaèíná oslovením: Bratøi
a sestry, pøátelé, spoluobèané!
XXDílo je tentokráte vìnováno celkové politické
situaci nejen v Moravském Krumlovì, ale i ve
státì a není pøíli osobní. I kdy jde v podstatì
o pøedvolební agitaci, pøesto se autor(øi) hned
na zaèátku omluvili za svou anonymitu a vyjádøili
obavy z pøípadného pranýøování a ikanování
ze strany dneních mocných.
XXRedakce Zrcadla hodnotí slohovou úpravu
a jazykovou brilantnost tohoto dílka jako velmi
dobrý pøedpoklad pro práci v novinaøinì. Proto
nabízí autorovi, aby neváhal a etøil za inkoust
a xerox a pøedplatil si alespoò pùl strany v naich
novinách. S námi rozíøí své distribuèní spektrum
o dalí oblasti a bezpochyby i poèet ètenáøù.
A modrá barva v kombinaci s èernou - bude grátis.
XXA my se zbavíme konkurenta ...
/mape/

Lidské ostatky na smetiti
XXNìkolik dní se kolemjdoucím pod krumlovskými hradbami naskýtal
okující pohled na rozbité
náhrobní kameny, zlomený
køí a vysypanou urnu
s lidskými ostatky.
XXTomu, e vechny tyto
relikvie jsou výsledkem
úklidu mìstkého høbitova,
nasvìdèují nejen svìdectví
pamìtníkù, kteøí znají jména
zesnulých i náhrobní desky,
ale i nìkolik vyèitìných
a prázdných hrobových míst
na samotném mìstském
høbitovì.
XXNa opravì, èi výmìnì
náhrobních kamenù není
jistì nic patného, ale vyvézt
je na veøejné prostranství
spolu s lidskými ostatky je
pøinejmením slunému èlovìku amorální a nedùstojné.
XXNemluvì o tom, e
kolem
projdou dennì
desítky dospìlých, ale i dìtí.
XXNa ná popud byla na
místo ve støedu 12. èervna
pøivolána hlídka Mìstské
policie, která zde poøídila
fotodokumentaci a záznam.
Celou záleitost pak pøedala
k øízení Policii ÈR.
XXTento èin odsoudil i starosta mìsta pan Pitlach
a ihned upozornil Technickou a zahradní správu
(mimochodem správce mìst-

Foto: redakce

ského høbitova), aby ostatky
odklidila.
XXVe ètvrtek z haldy urna
opravdu zmizela. Avak
zbyla po ní hromádka
úlomkù kostí, popela a pouité chirurgické rukavice.
XXParadoxem veho je ten
fakt, e na posledním
zasedání
Zastupitelstva
mìsta Moravského Krumlova se mimo jiné jednalo
o obecnì závazné vyhláce,
která urèuje øád krumlovských veøejných pohøebi.

Self servis reagoval, mìsto spravilo
XXJsme rádi, e ná èlánek
Kabelovka své sliby neplní
vyvolal reakci nejen mezi
ètenáøi, ale pøedevím u pøedstavitelù firmy Self servis
s.r.o..
XXPo uveøejnìní èlánku nás
e-mailem kontaktoval jednatel spoleènosti pan Miroslav
Svoboda, který nám vytkl
pouití nepøesných informací, které mìly firmu význam-

nì pokodit, a e èlánek nebyl
vedením spoleènosti autorizován. Upozornil nás dále
na to, e celá záleitost je
mnohem sloitìjí, e vìc je
v trestním i správním etøení
a e do jejich ukonèení se
k vìci nebude vyjadøovat.
Pak e vyvodí z naeho
èlánku patøièné dùsledky.
XXNaím zámìrem bylo
vyvolat reakci a nápravu

pouze ve vìci nebezpeèného
výkopu u Blondýny, a ne
øeit právní spor mezi firmou
a mìstem.
XXDopis obdrel i pan
Kabelka ze Správy majetku
mìsta. Kromì výtek podobných tìm naí redakci, pøistoupilo vedení Self servisu
na to, e zaplatí opravu
výkopu ve výi asi 40 tisíc
korun. Samotnou opravu

Máte problém
s erekcí?

jsem dostal osobní dopis na
téma erekce. Netuím, jestli
to bylo dílo nìjakého
kamaráda, nebo jestli to
byla celostátní akce výrobce
VIAGRY. Ale bylo to milé.
XXPrý snad 500000 a
1000000 muù v naí republice je na tom hùø ne ostatní. Radost z cizího netìstí
mohlo pozornému ètenáøi
zkazit snad jen závìreèné
ujitìní, e jetì pøijdou
pìkné chvíle, ovem kdy se
právì teï správnì rozhodne!
XXSirky s modrými hlavièkami (jestli si nekrtnu
jinak, tak mì zápalky
zachrání) a propracovaný
dotazník (nesouloíte - 0,
obèas - 1 a po poøád - 5).

Dokonce i adresy blízkých
lékaøských kapacit na
ztopoøení byly pøiloeny.
Kdyby bylo nejhùø.
XXA
nakonec
modrá
navtívenka s velikým
nápisem Máte problém
s erekcí?. Ani nevím, jak
se to stalo. Snad e jsem
pøejel okem pøes knihovnu,
ale najednou jsem si
vzpomnìl na Hrabalovy
Postøiiny: Nudíte se?
Kupte si medvídka mývala!
a vzápìtí se mì vloudilo:
Máte potíe s erekcí?
Choïte na zasedání Zastupitelstva!. Ne e by Vám to
pomohlo, ale urèitì budete
mít úplnì jiné starosti, ne
nìjaké postávání!
Ptáèek

XXPulty novinových stánkù
pøetékají èasopisy pro eny.
Doètete se v nich, co mají
eny nejradi - své dìti; co
chtìjí - vechno, kdy u
nemohou mít víc; co jim
vadí - manelský sex a
pøíprava teplých veèeøí.
eny
si
myslí,
e
v politice by mìlo být více
en, tìch ostatních, a e
i ena v politice by mìla
vypadat jako ena a ne jako
bøezí slonice.
XXNa nás chlapce se nìjak
zapomíná. Asi to nese doba.
A tak mì potìilo, kdy

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

provede mìsto. Od støedy se
na výkopu pracovalo a o den
pozdìji místním zmizel z oèí.
XXZávìrem si neodpustím
poznámku pro pana Svobodu. Pokud by musel být
autorizován kadý novinový
èlánek subjektem, kterého se
týká, mohli bychom ve
zabalit. Byl by to krok zpìt
asi tak o tøináct let. Nemyslíte?
/mape/

XXJakoukoliv manipulaci
s lidskými ostatky, tedy
i provádìní exhumací, stejnì
tak terénní a stavební úpravy
hrobových míst vak ji dnes
øídí správce høbitova, tedy

Technická a zahradní správa,
která podle naich informací
o celé vìci vìdìla. Zda
u ní také asistovala a jak,
nech posoudí v øízení sama
/mape/
Policie.

Starosta zaplatí za patné
výbìrové øízení
Zdroj: ÈTK
XXHrozbou pro vechny,
kdo chybnì hospodaøí se
svìøenými obecními penìzi,
mùe být nedávný verdikt
Okresního soudu Brno venkov. Ten dal toti za
pravdu souèasnému vedení
radnice v Moravanech u Brna
a rozhodl, e bývalý moravanský starosta Alois Fic je
odpovìdný za patnì provedené výbìrové øízení a e
musí mìstu vrátit pìtitisícovou pokutu od antimonopolního úøadu.
XXNoví radní v Moravanech
se rozhodli Fice zaalovat
pøed dvìma lety. Døívìjí
vedení mìsta pøi výbìrovém
øízení v roce 1997 vytvoøilo

pouze jednu komisi, která
otvírala obálky s nabídkami
a zároveò tyto nabídky
vyhodnocovala. Podle zákona
mají být tyto èinnosti oddìleny, vzniknout tedy mìly
komise dvì.
XXKadá radnice má
monost v tøíleté promlèecí
lhùtì zaalovat odpovìdné
osoby a pokusit se prokázat u
soudu, e tyto osoby s obecními penìzi patnì hospodaøily. A pak po nich
samozøejmì mùe ádat, aby
je do obecní kasy vrátily,
vysvìtlil advokát Zdenìk
Koudelka, který souèasné
vedené mìsta zastupoval.
/Pokraèování na str. 2/
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!!! PRODEJ NA SPLÁTKY !!!

servis

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

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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Otevøený dopis veøejnosti mìsta Moravský Krumlov
XXMy dva, níe podepsaní,
jsme èleny Zastupitelstva
mìsta Moravský krumlov od
posledních
komunálních
voleb v roce 1998. Po témìø
ètyøletých
zkuenostech
z jednání tohoto mìstského
orgánu jsme doli k názoru,
e o prosperitì mìsta musí
rozhodovat zastupitelé, kteøí
mají ve svém títu zdravý
rozum, a hlavnì morálku.
Politická pøíslunost zastupitelù se jeví jako zásadní
závada, protoe ku prospìchu mìsta pùsobí jediný
rok po volbách. TO JE
VELMI KRÁTKÁ DOBA!
XXProto jsme se rozhodli
získat známé, ochotné
a schopné eny a mue naeho mìsta, nikoliv vak
schopné veho, na kandidátku NEZÁVISLÝCH,
pro listopadové komunální
volby.

XXSCHOPNOST VEHO
NEPOVEDE K ROZKVÌTU
NAEHO MÌSTA!
XXSchopnost veho je
výsadou souèasných rozhodujících sil naeho mìsta.
XXObracíme se na mladou
a støední generaci mìsta.
Jsme pøesvìdèeni, e tyto
generace nemohou souhlasit
s výstavbou bytù za finanèních podmínek prosazených v ZM vládnoucí
vìtinou v pomìru 11:10.
XXPøi této pøíleitosti
musíme
zmínit
jeden
z bodù programu KSÈM
do parlamentních voleb 2002:
ZAJISTÍME VÝSTAVBU
BYTÙ ZA 800.000,- Kè.
XXTy z vás, kteøí jste této
stranì dali svùj hlas, se
odvaujeme pøinutit k zamylení:
PROÈ VÁMI ZVOLENÍ
MÍSTNÍ ZASTUPITELÉ

KSÈM PODPORUJÍ ZÁMÌR
MÚ V MOR. KRUMLOVÌ
O VÝSTAVBÌ BYTÙ
V CENÌ PØESAHUJÍCÍ
2 000 000,- Kè.?
XXJSTE SCHOPNI PØEMÝLET O TOM, KDE JE
HRANICE MEZI SLIBY
A SKUTKY?
XXI z tohoto dùvodu
vyzýváme pøísluníky mladé
a støední generace, ochotné
a schopné pracovat pro lepí
budoucnost svých dìtí
v naem mìstì, aby se pøihlásili
na
kandidátku
NEZÁVISLÝCH pro listopadové komunální volby.

Kontaktní adresy: Pavel
Procházka, Smíené zboí
Kavalírka a Stanislav Trefil, Knihkupectví Zámecká 22.
Pavel Procházka
a Stanislav Trefil

Jaderné úloitì v Dukovanech
XXSkupina odborníkù, v ní
jsou i poslanci Evropského
parlamentu, ocenila kvalitu
úloitì nízkoaktivních jaderných odpadù a meziskladu
vyhoøelého paliva v Jaderné
elektrárnì Dukovany, pøi její
návtìvì 6. èervna. Obì
zaøízení jsou na vysoké úrovni
s technologiemi srovnatelnými s vyspìlými evropskými
zemìmi, øekl novináøùm éf
skupiny zabývající se ukládáním radioaktivních odpadù
Klaus Kuhn z Nìmecka.
XXÚkolem pracovní skupiny
je posoudit situaci v evropských zemích a vypracovat
podklady pro zákony pro

nakládání s jaderným odpadem. Jejími èleny jsou
i poslanci EP Terry Wynn
a Gordon Adam z Velké
Británie. Wynn vedle dobrého
stavu dukovanské elektrárny
ocenil, e politická reprezentace Èeské republiky mìla
dostatek vùle a odvahy
schválit dlouhodobou vládní
koncepci nakládání s jadernými odpady. To podle nìj
v mnoha vyspìlých západoevropských zemích chybí.
XXPoslanci potvrdili, e EP
se nezabývá mylenkou
na vybudování jediného centrálního úloitì jaderného
odpadu pro celou Evropu.

Bezesporu se taková otázka
bude muset v budoucnu øeit,
ale momentálnì není na programu, øekl Adam.
XXPodle øeditele Správy
úloi radioaktivních odpadù Vítìzslava Dudy by vybudování spoleèného skladu
bylo vhodné hlavnì pro zemì
s mením jaderným programem. Pro Èesko je vak
podle nìj prioritou vlastní
koncepce, tedy vybudování
trvalého úloitì do roku
2065. Pokud by v budoucnu
EP rozhodl jinak, museli
bychom nai koncepci pøehodnotit, øekl Duda.
/Zdroj: ÈEZ, a.s., autor: Petr Spilka/

Pùlmilionové úvìry pro zaèínající podnikatele
XXJste-li zaèínajícím podnikatelem, tak vìzte, e právì
pro vás je pøipraven program
zvýhodnìných úvìrù pod
názvem START.
XXJi od 2. ledna letoního
roku mohou právì zaèínající
podnikatelé získat pøi splnìní
podmínek programu výhodný
bezúroèný úvìr a do výe
500 tisíc korun.
XXZákladní podmínkou je,
e zaèínající podnikatel
vstupuje do podnikání poprvé
a nemá ádné závazky vùèi

finanènímu úøadu, ÈSSZ, ZP
a dalím institucím.
XXádost o úvìr mùe podnikatel podat nejdéle do esti
mìsícù ode dne zahájení podnikání. Podnikatelský zámìr,
který má být podpoøen, musí
být realizován na území ÈR.
XXNe podnikatel pøedloí
ádost vèetnì podnikatelského plánu Èeskomoravské
záruèní a rozvojové bance,
musí absolvovat vzdìlávací
program základy podnikání.
XXProgramu se vìnuje

Okresní hospodáøská komora
Brno - venkov, Nové sady 30,
tel.: 05/4324 2600. OHK
zajiuje úvìry i malým
a støedním podnikùm.
XXÚvìrový program obsahuje tzv. mikroúvìry od 100
tisíc do 1 milionu korun a malé
úvìry od 1 milionu do 4,3
milionu korun. Výhodou
tìchto úvìrù je rychlé
vyøízení, úhrada poplatku
pouze v pøípadì poskytnutí
úvìru a monost kombinace
nìkolika úvìrù najednou.

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

Starosta zaplatí za patné výbìrové øízení
XXFic se proti verdiktu
okresního soudu odvolal ke
krajskému soudu.
XXMoravanská radnice není
jediná, její kasa na chyby
lidí ve svém èele doplatila.
Pìtitisícová pokuta je nic
proti tomu, co se pøipisuje
k zodpovìdnosti napøíklad
radním Brna - støedu. Tato
mìstská
èást
dostala
v loòském roce od antimonopolního úøadu dokonce
nìkolikasettisícovou pokutu
za
patnì
provedená
výbìrová øízení. Pokud se po
podzimních
komunálních
volbách rozhodne nové
vedení
radnice
bývalé
radní zaalovat, má i podle
dalího právníka Tomáe
Raovského anci uspìt.

XXByl bych ale skeptický
k tomu, e by nové vedení
Brna - støedu mohlo být tak
dùsledné jako moravantí.
A to zejména, pokud v èele
radnice budou opìt ti, kteøí
tam sedí nyní, anebo lidé ze
stejných politických stran,
dodal k tomu Koudelka.
Poznámka redakce: Nejen
v
Moravanech
existují
pochybnosti o postupech
radních pøi výbìrových
øízeních. Zastupitelstvo
mìsta Moravského Krumlova
na svém posledním zasedání
3. èervna øeilo interpelaci
pana
ing.
upy
k podujatosti starosty
pøi výbìrových øízeních
i k samotnému èlenství
ve výbìrové komisi.

XXTrnem v oku nìkterým
zastupitelùm je pøíbuzenský
vztah mezi rodinou starosty
a majitelem jedné stavební
firmy. Ta dle nìkterých
názorù a pøíli èasto
vyhrává výbìrová øízení.
XXI kdy pan starosta Pitlach
pøedloil negativní stanovisko nezávislého právníka,
ne vechny zøejmì pøesvìdèil
o své nestrannosti pøi
výbìrech.
XXPodle ing. upy na tento
pøípad pøíbuzenského vztahu
zákon pamatuje a jedná se
o tzv. sevagøení. Je tedy
otázkou, zda je ve po stránce
právní v poøádku. Pokud ano,
je to pøinejmením vìcí
morálky, rozumu a èistého
svìdomí.

Èistièka odpadních vod funguje
XXAspoò tak se mùe
nezasvìceným jevit problém
s krumlovskou ÈOVkou.
XXÈlenové Zastupitelstva se
na svém prvním èervnovém
zasedání dozvìdìli, e není
moné, aby z èistièky teklo
cokoliv jiného, ne èistá
voda. e existují doklady
o pravidelném odvozu kalù.
e se Vodárenská a.s. dostala
s èistotou vypoutìné vody
pod
limit
zpoplatnìní
za kvalitu vypoutìných
odpadních vod. e èitìní
vod obecnì závisí na kapacitì
a pouité technologii. A e
jediný problém je oddìlení

deových vod, které pøi
vìtích detích zvyují prùtok
èistièkou.
XXAni zmínka o poøízených
fotografiích, ba dokonce odebraných vzorcích, o výpovìdích svìdkù o námitkách
nìkterých zastupitelù.
XXZa normálních podmínek
èistièka funguje bez závad.
To, e se obèas podaøí z ní
nìco vypustit, je vak jevem
nezpochybnitelným.
XXPøípad
krumlovské
ÈOVky nezùstal utajen ani
pøed odborem ivotního
prostøedí Okresního úøadu
ve Znojmì. K údivu vech

úøedníkù je ten fakt, e se
o celé vìci dozvìdìli z novin.
Pøili si samozøejmì èistièku
prohlédnout a neshledali
ádných závad. Jsou vak
pøipraveni na základì oznámení kdykoliv odebrat
vzorky a poøídit fotodokumentaci.
XXDoufejme, e to nebude
potøeba a e z èistièky bude
vytékat opravdu jen èistá voda.
XXO tom, e èistièka odpadních vod funguje bez závad si
ostatnì mùete sami pøeèíst
v novém vydání Moravskokrumlovského zpravodaje.
/mape/
Úsudek je na vás.

Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/ 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22,
e-mail: tiskarnamk@quick.cz
PØIJME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMÌRU
ØEZAÈE
NÁSTUP MONÝ IHNED
INFORMACE NA TEL.:
0621/ 32 22 81
NEBO OSOBNÌ V TISKÁRNÌ
(ÚT - ÈT 8.00 - 15.00)

B A Z É N Y
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

%
0
1
-

Pro èerven,
èervenec
a srpen
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Pøesazená vesnice rozkvetla v dubovém lese

Text a foto: Petr Jurák

XXTøídenní oslavy kulatého
výroèí uspoøádali o minulém
víkendu v Bítovì. Obec si
pøipomínala sedmdesát let
od svého pøemístìní a znovuzaloení na zalesnìném kopci
ze tøí stran obklopeném hladinou Vranovské pøehrady.
XXPo tisíci letech pùvodního
osídlení na bøezích øíèky
eletavky mìl tento mìstys
zmizet v desetimetrové
hloubce nového pøehradního
jezera. O jeho pøemístìní se
uvaovalo od poèáteèních
zámìrù na stavbu pøehrady,
které byly do konkrétní podoby projednané jetì za
monarchie roku 1912. K realizaci vodního díla dolo a
v roce 1930, ale ani v této
chvíli jetì nebylo místo pro
novou obec definitivní. Po
spletitých jednáních s øadou
dramatických zápletek padla
volba na ploinu dubového

lesa. Pøesnì na zaèátku kvìtna v roce 1932 zaèínalo
kácení stromù. Na stavbì se
podílelo kolem esti set lidí,
pokraèovala i pro nás
nezvykle rychlým tempem
a v èervenci ji mìly nìkteré
domy pokryté støechy. Jetì
tého roku, 24. øíjna, byly
domy zkolaudované, ale obyvatelùm trvalo dalí dva roky,
ne se postupnì rozlouèili se
svými chaloupkami v údolí.
Pùvodní mìstys mìl 76 domù
a celkem 401 obyvatel. Do
nového se pøestìhovalo jen
210 z nich, ostatní se zmìny
zalekli a radìji pøijali
finanèní náhradu. Stejnì
obdivuhodnou
rychlostí
vyrostl vzápìtí kostel a kola,
souèasnì byly postaveny dva
ocelové mosty a na pìt kilometrù silnice zasazené do
skály nad jezerem. Dnes ji
lemují bítovské námìstí statné a staøecky vyhlíející lípy.
XXOslavy zahájila v pátek
veèer dlouholetá starostka

obce Anna Nikolová, následovala promluva hradního
kastelána básníka a dlouholetého milovníka Bítova
Jiøího Kubìny, pak promítání
historických
diapozitivù.
Sobotní odpoledne doprovázela v parku dechová
kapela, svùj stánek rukodìlných výrobkù vystavila také
místní devítiletka. Tatraklub
otevøel vem návtìvníkùm
muzejní expozici a pøedvedl
veterány soubìnì probíhajícího srazu. Dámy z bítovské
hradní ZOO pøijely s dvojicí
poníkù povozit dìti v sedle.
Navzdory detivému poèasí
zaplnilo centrum Bítova
nìkolik stovek lidí. Kulturní

patøil tradièní venkovské
tancovaèce se skupinou Eminent a vrcholil pùlnoèním
ohòostrojem.
Nedìlní
dìkovná bohosluba byla pro
tento den pøed chrámem
pøímo na bítovském námìstí.
XXNìkdejí vítìzný projekt
praského
architekta
J.V. Øíhy, který navrhl pro
nový Bítov horský vzhled
domù, nakonec sám ivot
provìøil jako kvalitní dílo.
Vesnice si zachovala svùj
ivý vnitøní organizmus,
vechny na pohled neviditelné, ale zásadní funkce,
vytváøené plynulou výstavbou po staletí, se mu
podaøilo do nové zástavby

program zaèínaly na námìstí
parádním pochodem maoretky, po nich, s krátkou
pøestávkou na obèerstvení,
navazovalo ermíøské vystoupení znojemské skupiny
Pøemyslovci, doprovázené
dobovou hudbou souboru
Lukrecia Borgia. Veèer pak

vdechnout. Nerozbily se ani
sousedské vztahy, naopak
vzrostla pospolitost a vysídlení ze sevøené rokle jim
prospìlo. Obci se ve ztíených podmínkách periferie,
nezamìstnanosti a ekonomického úpadku celé oblasti,
opravdu viditelnì daøí.

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

NABÍZÍ:
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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

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%

Václavská 740
672 01 Mor. Krumlov
Tel.: 0621/32 27 55, mobil 0737/ 12 89 92

Dvakrát týdnì nová nabídka zboí
U nás nakoupíte ve, co potøebujete

7.00 - 17.00
8.00 - 11.00

át
r
e
z
n
i
oto
h
o
t
í
n
dá
z
v
e
d
o
Pøi orázová sleva
jedn

XXPohodovou akcí pro nìkolik desítek návtìvníkù
galerie v krumlovském Kníecím domì byla v úterý
4. èervna vernisá u pøíleitosti výstavy obrazù Frantika
Mouèky a vazeb ze suených kvìtin Mgr. Bøetislavy
Meluové.
XXVýstavu zahájil Mgr. Karel Vaíèek krátkým seznámením s ivotem a tvorbou malíøe Frantika Mouèky,
jeho díla byla v Moravském Krumlovì k shlédnutí ji
podruhé.
XXMalíø Mouèka se narodil v roce 1939 v Pøímìticích
a vystudoval Pedagogický institut v Brnì, obor matematika a výtvarná výchova. Studiu krajinomalby se vìnoval
pøedevím v Dráïanech, kde se zúèastnil nìkolika studijních pobytù na Rujanì v tehdejí NDR. V letech 1961 1987 vyuèoval na Z v eleicích, kde také trvale il.
V souèasné dobì pracuje a ije v Kravsku.
XXS vystavenými obrazy, které zachycují pøedevím
krajinu Slovenska, Mikulovska a Vysoèiny, se mohli
seznámit návtìvníci výstav v Brnì, Hodonínì, Opavì,
Mikulovì, Kravsku, Nedvìdicích, eleicích, Horních
Dunajovicích , Pøímìticích a ve Znojmì.
XXKrátkým hudebním pøedstavením vernisá doplnil
komorní sbor Gymnázia v Moravském Krumlovì
pod vedením Dr. B. Houvové.
XXNa výstavu obrazù a slamìných kvìtin v Kníecím
domì, která potrvá do 28. èervence, vechny srdeènì zve
Mìks v Moravském Krumlovì.

NÁKUP ZA SUPER CENY

Stavební a hutní materiál
Otevírací doba

Obrazy Frantika Mouèky
v Moravském Krumlovì

u

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

NÁBYTEK:
obývací stìny 3.500 - 12.000
sedací soupravy 3.500 - 7.000
komody 2.000
jídelní rohové kouty 2.000
idle, køesla
polohovací a houpací køesla
pøedsíòové stìny
stoly, konferenèní stolky 1.600
zrcadla
lonice (komplet) 7.000 - 12.000
válendy, postele 900 - 2.100
dìtské postýlky
skøínì
skleníky
kuchynì
psací stoly
botníky

POTØEBY PRO DOMÁCNOST:
lednice, mrazáky 1.600 - 2.500
el. sporáky 2.500
myèky na nádobí
krájeèe, pøekapávaèe
kávovary
rádia, televizory
lustry, svìtla, lampy
sekaèky na trávu
jízdní kola atd.

PRODEJNÍ PLOCHA 800 m2

Monost prodeje na splátky HOME CREDIT
Rozvoz zboí zajitìn
naleznete nás dle
místních smìrových
tabulí

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA
po - pá 9.00 - 17.00
pol. pøestávka 12.30 - 13.00
sobota 8.30 - 11.30

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
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Dobeláci v pivní tafetì opìt první

XXZnojemské Slavnosti
piva poøádané pivovarem
Hostan, pøilákaly na pøelomu kvìtna a èervna více jak
est tisíc návtìvníkù.
XXDvùr pivovaru, nádvoøí
hradu i vyhlídka u rotundy
se za krásného sluneèného
poèasí zaplnily do posledního místa.

XXNávtìvníci kromì vech
druhù piva Hostan mohli
ochutnat i èepované ze Starobrna. Vystoupení kapel
lapeto, Haba kuk a Paroháèù doplnily ji tradièní
soutìe poøádané Hostanem.
XXVe stavìní beden bylo
vidìt
nìkolik
hrùznì
vyhlíejících pádù, ale rekord

z loòského roku - 16 beden,
nebyl pøekonán. Patnáct
beden srovnali za 1,5 minuty
do výky jen dva borci.
U drení tuplákù na èas se
objevily i eny, ale ve spoleèné soutìi s ostøílenými
skauty pøíli ancí nemìly.
Ve finále o pùl minuty delím
ne vloni vyhrál nad Stoupou

z Dobelic Standa Kurtim
z týmu krhovských hasièù.
XXV soutìi o nejvìtí
pivní pupek vyhrála jediná
ena v soutìi s obvodem
pasu 143 cm.
XXNejprestinìjí ze vech
soutìí odehrávající se pouze
v pátky, je pití piva na èas.
Letos ji potøetí za sebou

patøila borcùm z Dobelic.
Vítìzství mezi patnácti
ètyøèlenými týmy pro nì bylo
prestiní záleitostí, u
i proto, e v jednom jarním
vydání Pivního kurýru byly
výsledky minulých roèníkù
soutìe zkresleny, o Dobelácích ani zmínka.
XXStoupu, Cvrèka a Jeòu

doprovodil Ruda Holátko
z Krumlova, který celou
tafetu v kleèe odstartoval.
Tým si odvezl tradièní
cenu v podobì beèky
ètrnáctistupòového piva
Hostan. Dalí beèku jim
vìnovala domovská tréninková základna Obèer/abé/
stvení Hrubý.

Jaké vlastnì chceme NAE ZEMÌDÌLSTVÍ ?
Postaveno na tøetím pohledu.

XXParafrázuji nadpis èlánku
poslance Ladislava Skopala
ve Znojemsku na str.3 ze dne
26.3.2002. Pan poslanec vidí
nae zemìdìlství dvìma
pohledy, ale pøedem neøíká
koho. Z obsahu èlánku je vak
patrno, e mu jsou nade ve
pøání tìch, kteøí jsou spotøebiteli, kupující v supermarketech a to od velkovýrobcù,
kteøí umìjí pro nì vyrobit levnìji v tzv. intenzivním zemìdìlství. Upøednostòuje tedy
pohled spotøebitelù na stranì
jedné, a továrních velkovýrobcù potravin na stranì druhé,
pøed malým a støedním stavem.
XXDùvody uvádìné panem
poslancem jsou èasto zmateèné, logika neuspoøádaná
a argumentace lichá. Na tak
malém prostoru, který je dán
moností znojemska, se ani
Nápovìda:
Rhea, ZT,
SDN, per,
et, esein

krajiny, údrba a obnova
venkova.
Zemìdìlstvím je v pravém
slova smyslu plnìní vech tøí
funkcí na zemìdìlské pùdì
souèasnì jako trojjediné
poslání. Jako takové jej mùe
naplnit najednou asi jen vlastník pùdy. Nájemce, který není
vlastníkem nemovitosti, kterou
zemìdìlská pùda s plnou urèitostí je, nemùe být tedy investorem do ní, zvlátì kdy u
nás neexistuje institut pachtu.
Pøedmìt nájmu ve smyslu
obèanského zákoníku umoòuje vyuívat pronajatou pùdu
jen k úèelùm rostlinné výroby,
která není nièím jiným
ne podnikatelskou èinností
za úèelem zisku. Tomu, který
netvoøí souèasnì s výrobou
veøejné statky, tedy ani pøírodu
a neudruje venkovskou infrastrukturu, tomu nenáleí ani
veøejné peníze. Nájemci

nelze tak krátce a zhutnìnì
k problému vyjádøit. Snad
na pokraèování. Sám pan
poslanec vybízí k diskusi, kdy
ovem ani on, ani dalí diskutující si nemùe být jist, e
diskuse na dané téma probìhne
tiskem.
XXProto ètenáøùm nejen Znojemska
otvírám
diskusi
s ním. Sama otázka, jaké
chceme vlastnì nae zemìdìství , je zavádìjící. Poprvé
ádné nae zemìdìlství neexistuje a vliv na to, jaké bude,
mohou mít pøedevím jen ti,
kteøí vlastní zemìdìlskou
pùdu, vlastní výrobní prostøedky, provozují sami zemìdìlskou výrobu, jsou nájemci
pùdy, resp. mají sami naléhavý
zájem na zemìdìlské èinnosti,
která je u jednìch pouze tvorbou soukromých statkù - zisku,
u druhých vedle toho i statkù
veøejných - tvorba a údrba

Zkratka
Staré
Koíková Webber.
doprav.
prostøedku zájmeno (hovor.) muzikál

Tito
nikoliv

Anglická
pøedloka



Osekána

Psaní

Rod

zemìdìlské pùdy, co je v ÈR
vìtinový jev, nemohou být
tedy nositeli tvorby a údrby
krajiny, protoe k tomu nemají
ádná práva ani povinnosti
vyplývající ze zákona èi
nájemní smlouvy. Smìle mohu
øíci, e nájemci vyrábìjí
na pøedmìtu nájmu pouze pro
trh a svùj zisk. Pokud vyrábìjí
více, co je jejich problém,
chtìjí nadvýrobu dokonce
garantovat státem a také ji
zaplatit, resp. zaplatit i ztráty
na své soukromé produkci
daòovými poplatníky.
XXPodle koncepce souèasného ministerstva,
usilují
nájemci u udrení rozmìru
socialistického zemìdìlství
s tím, e nìkdo musí jejich
produkci vykoupit. Muset, si
vynucují na úkor drtivé vìtiny
obèanù ÈR, kteøí takovou
zemìdìlskou politiku zcela
odmítají jako nekoncepèní,

Citoslovce Taneèní
výskotu
plocha



Anglická
objem.
míra

zcela lobbystickou a zcela
neevropskou a zámìrnì ztrátovou. Na co také vyrábìt
rostlinné a ivoèinì produkty,
kdy je nezkonzumují ani lidé,
ani zvíøata, jakkoliv i zpracovány a upraveny i chemickou
cestou. Na co vyrábìt produkty
s vysokými výrobními náklady
a odtud i vysokými cenami,
kdy v konkurenci neobstojí?
Marností pak jsou slaboduché
dùvody vysokých výrobních
nákladù. Kdo je v jiných
oborech podnikatelské èinnosti
nemá vysoké?
XXNájemci dále zkolektivizovaní v Zemìdìlské svazu,
Agrární komoøe a Sdruení
podnikatelù v zemìdìlství
straí nae obèany a státní
rozpoèet natolik, e jim doposud bylo pøednostnì vyhovìno.
Tedy pøednostnì vyhovìno
ze státního rozpoètu penìzi,
za které do veøejných statkù

Tento

Povel
ke startu

Výkop

Barbarský
národ

Posunek

Znavit

Svìrákùv
film
Víno

Souhlas
Odrazová

idovské
en. jméno
SPZ aut
Ostravy



Norské
sídlo

Úloha
Obchod

Èásti
vozu
Trumfy

s nábytkem

Tmavá

Rozsudek

Montana
(USA)
Øímsky
1500

1. díl
tajenky
3. díl
tajenky

Brnìnská
skupina
oural

Obilnina

Nandu
(pták)

Malba

Aféra
Jedovatý
had

Spojení slov
(slov.)
Èást
postroje

Inula

Teèka
(angl.)
Mezinár.
ozn. èasu

skla (hovor)

Nafta
Muské
jméno

V Braniovicích dne 16.5.2002
Ing. Jaromír S. Morávek
pøedseda Svazu vlastníkù pùdy
a soukromých rolníkù ÈR

Japonská Chemická SPZ aut
látka
spoleènice
Strakonic



Malý
motocykl

Nìmec
(hanlivì)

nepøispìli nièeho. Vyrobit
výrobek a uvést jej na trh není
nic svìtoborného, nato jej
vyrobit za kadou cenu
a prodávat jej za pøispìní
daòových poplatníkù tak, aby
si jej vùbec mohli koupit. Proto
jsou tak vysoké danì, aby
výrobek byl vùbec prodejný.
XXNakonec
jsme
spolu
s danìmi zaplatili stejnì vysokou cenu výrobku, který by
v konkurenci neuspìl. Jen dál
kupujme èeské výrobky i za tu
nejvyí cenu, podporujme
stát, vlastenectví a bùh ví co
jetì, hlásá velkoagrární lobby
ve znamení svého ministra generálního øeditele èeského
kolektivistického 1/3 zemìdìlství.

Obvaz
MPZ
Anglie
Cirkulace

Pøedloka
Rómské

dívèí jméno

Pùda
Mez. kód
Sudánu

Gloriola
Spojka
Zkr. tel.
Zairu
A (lat.)

Dílna
kováøe
Návìstí

2. díl
tajenky

Sráka

Cejchov.
mìøidlo

Za (kus)
(angl.)

Dluní
úpis
Zkratka
knokautu

SPZ aut
Prahy

KØÍOVKA

Dnení tajenka
Fausnerova definice:
Domácí práce je taková práce, ...
(dokonèení v tajence).
Jméno vítìze soutìe o 5000 Kè
oznámíme v pøítím èísle Zrcadla.

Informaèní servis
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Kulturní programy 17. - 30. èervna
Základní kola Oslavany poøádá

tradièní kolní akademii

ve støedu 19. èervna od 16.00 hodin v Dìlnickém domì
_____________________________________
Tanec, zpìv, recitace, cvièení, to ve a mnohé jiné vám
pøedvedou áci 1. a 9. tøíd. Vstupné dobrovolné.

kolní klub a druina Oslavany

 18.6. ve 16.00 hod. - KLUBÁK 2002. Oficiální hodnocení a odmìòování kolektivù a jednotlivcù z kroukù a skupin kolního klubu
a druiny. Dále probìhnou divácké soutìe o zájezdy, odmìníme nejaktivnìjího tleskaèe
Akce je urèena pro vechny kolektivy KaD.
V sále kolního klubu.
 23.6. v 16.00 hod. - Zlatovláska. Divadelní pøedstavení nastudované
pod vedením p. Tondlové a p. Vévodové dìtmi z divadelního krouku K
a D Oslavany. Pøedstavení trvá asi 1,5 hod., velký sále K. Vstupné 5,- Kè.
Za celý kolektiv kolního klubu pøejeme vem dìtem i pedagogickým
pracovníkùm pøíjemné proití zasloueného volna.

Mustvo futsalu FC Templáø Ivanèice vás zve
na 8. roèník tradièního mezinárodního turnaje
v malé kopané

TEMPLÁØ CUP

ve dnech 21. - 23. èervna
Místo konání: travnaté høitì Sokola Øeznovice (3 km od Ivanèic a 6 km od Tepltýnu). Obèerstvení: po celou dobu turnaje
otevøeno non-stop (opékané maso, gulá, uzená cigára,
sudové víno, pivo).
Pátek a sobota od 21.00 hodin - LETNÍ NOC

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 Výstava obrazù Frantika Mouèky. Interiér výstavní sínì zdobí vazby
ze suených kvìtin Mgr. Bøetislavy Meluové. Výstava potrvá do 28. èervence 2002.
 19.6. v 17.00 hod. - Moravia Rallye 2002. Tatra veterán sport club
Ostrava ve spolupráci s kluby historických vozidel ilina, Bratislava,
Znojmo a kluby z Rakouska. Na zámeckém nádvoøí.
 20.6. - Obecná problematika drog - poøad pro základní a støední koly.
kinosál M. Krumlov.
 27.6. - Babièka - Zájezd na divadelní pøedstavení do Divadla na
provázku. V hlavní roli Jiøí Pecha. Informace na MìKS.
 Pøipravujeme: 1.7. v 19.30 hod. - Lars Ulrik Mortensen (Dánsko) cemballo. Koncert v rámci Contentus Moraviae (mezinárodní festival
13 mìst). Zámek - Slovanská epopej. Vstupné 80,- a 40,- Kè.

Krumlov zaije festival

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 22.6. - celodenní poznávací zájezd Adrpaské skály a dìlostøelecká
tvrz Dobroov. Odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu v Ivanèicích.
Doprava: 250,- Kè.
 27.6. v 19.30 hod. - Bach Ensemble - Jaroslav Kyzlink. Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae 2002. Kostel
v Ivanèicích. Program: J.H. Gallus, M.F.Faber, A.Mazák, H.Huber.
Vstupné: 80,- a 40,- Kè.

kolní akademii a COUNTRY bál

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 kadý pátek - 17.00 - 22.00 hod. - Nealkoholická diskotéka pro náctileté, v klubu Okno
 17. - 21.6. - Branný závod - pro áky 4. a 5. tøíd Z.
 21.6. ve 21.00 hod. - Noèní stezka odvahy pro nebojácné dìti i bojácné rodièe. Sraz v divadle na Rénì, monost opéci si pekáèek, poplatek:
dìti 10,- Kè, dospìlí 20,- Kè
 28.6. ve 14.00 hod. - Rozlouèení se kolním rokem aneb diskohrátky
pro dìti i rodièe. Prezentace DDM, nábor na k. rok 2002/2003, zábavné
odpoledne v parku na Rénì od 14:00 hod. Poplatek: 10,- Kè.
 Volná místa na letní tábory:
 29.6.-6.7. - Pojïte s námi za pohádkou, kolka v pøírodì pro dìti
ve vìku 4 - 7 let, Unièov - poplatek: 1650,- Kè.
 29.6.-13.7. - Zálesácká abeceda, stanový tábor pro dìti ve vìku 8 - 15
let, Krkata Baba - poplatek: 2600,- Kè.
 5.7.-14.7. - Krajem krále Karla IV., cykloturistický a jazykový tábor
pro dìti ve vìku 8 - 15 let, elezná u Berouna - poplatek: 2550,- Kè.
 28.7.-3.8. - Sportu hej! Sportovnì zamìøený tábor pro dìti ve vìku 10 18 let, Otrokovice - poplatek: 1650,- Kè.
 15.7.-19.7. - Ulièkami Ivanèic a 26.8.-3.8. - Ivanèické toulky. Pøímìstský tábor pro dìti ve vìku 6 - 12 let, Ivanèice - poplatek: 450,- Kè.
 8.-18.8. - Vzhùru na palubu a 16.8.-25.8. - Kdy vítr napne plachtu,
stanový tábor u moøe pro dìti ve vìku 7 - 18 let, Chorvatsko - Premantura - AC STUPICA, poplatek: 7 - 12 let 4170,- Kè, 12 - 18 let 4320,- Kè.
 1.7.-14.7. a 12.7.-24.7. - Chorvatsko - Makarská riviéra, ubytování
v apartmánech urèeno pro rodiny, Podaca u Gradace - poplatek: 8770,- Kè.

TJ Sokol Padochov poøádá

4. roèník bìhu Terryho Foxe

start v sobotu 29. èervna v 10.00 hodin na Sokolovnì
Doprovodný program:
v 11.30 hod. - vystoupení souboru maoretek Zakøanka,
od 12.00 hod. - házená starých pánù Padochov - Zbýov,
od 14.00 hod. - country kapely Pumpaøi a Dým a rozjezdy
Srdeènì zveme vechny, kteøí chtìjí tøeba jen symbolicky
pøispìt na boj proti rakovinì.

 23.6. - Valtický areál - Apollo. Odjezd vlakem ve 4.51 hod. z Ivanèic.
Návrat ve veèerních hodinách.
 29.6. - 6.7. - I. letní základna ve Vys. Tatrách. Vede ing. Moravec.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 Pøipravujeme: 1.-5.7. - Pøímìstský tábor TULÁÈEK. Kadý den
zábava, kadý den pouèení, kadý den poznáme jiné místo v okolí naeho
mìsta. Daleická pøehrada s vodní elektrárnou, Mohelnská step. Táboøení
v Rouchovanech, støedovìká osada Mstìnice, Hrotovice. Lednicko Valtický areál. Pøekvapení na domeèku. Informace a pøihláky
na DDM Mor. Krumlov. Tel.: 0621/ 32 27 70.

XXI pøes prvotní zamítavou
odpovìï nakonec Rada mìsta
Moravského Krumlova povolila
poøadateli Sopel tzv. productions
poøádat v prostorách Vrabèího
hájku nevídanou akci pod
názvem KRÁKOR 2002.
XXNa v poøadí ji ètvrtém
roèníku nezávislého kulturního
festivalu vystoupí pøes 20 kapel
z celé republiky a Slovenska.
Zazní zde pop, rock, hard-cors,
punk, kybernetický metal, underground a spousta jiných
úleáren.
XXV rámci doprovodného programu uvidíte velkoploné
promítání filmù od Foxymon
film & video a Martina Láníka:
Ono to ije, Ièikawa 95 a Mlýn
(vítìzný
snímek
festivalu
krátkometráních hraných filmù Brnìnská estnáctka 2001). Svùj
snímek Hodný, zlý a hadrový -

o muích, kteøí jedli sklo a zapíjeli ho térem - pøedstaví Michal
Griga. Dále bude k vidìní výstava fotografií Martina ouraèe,
k poslechu autorské ètení básníka
Euronyma a k zaití dalí
kulturní aktivity...
XXBude pøipravena stylová
èajovna, hospoda s vynikajícím
pivem z pivovaru Kácov
a bohatým obèerstvením (maso
i vegetariánská strava), spousta
dalích abstrakcí a vychytávek.
XXCenu festivalu se podaøilo,
i pøi naprosté absenci sponzorù
udret na minimální hranici 100
Kè za oba dny.
XXFestival vypukne v pátek
28. èervna v 16.00 hodin a potrvá
s pøestávkami a do nedìle
30. èervna. Po celý dalí týden ,
jak je v Krumlovì zvykem,
budou na radnici chodit
stínosti...
/mape/

KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
19.6.

ve 20.00 hod.
VÝLET
Absurdní èeská rodinná komedie

23.6.

ve 20.00 hod.
KRÁL KORPION
Akèní film USA, èeské titulky

26.6.

ve 20.00 hod.
ZATRACENÍ
Skuteèný pøíbìh Èecha, film ÈR

30.6.

ve 20.00 hod.
NA KØÍDLECH VÁKY
Poselství lásky ze svìta mrtvých

Uèinkuje skupina Velvet. Bohatá tombola. Vstupné 20 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

Stolní spoleènost - undeground ze atce

Program kin

Základní kola Dolní Dubòany poøádá

22. èervna od 19.00 hodin v sále Pohostinství
_____________________________________

Jezdecký klub Moravský Krumlov vás zve na jezdecké
závody jednospøeí, dvojspøeí, ètyøspøeí a kompletní
soutì spøeení pony za úèasti jezdcù z Rakouska

5

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
19.6.

ve 20.00 hod.
STAR WARS: EPIZODA II.
KLONY ÚTOÈÍ
Sci-fi USA, èeské titulky

22.6.
23.6.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
PEARL HARBOR
Váleèné drama USA, èeské titulky

26.6.

ve 20.00 hod.
ÈISTÁ DUE
ivotopisný film USA, èeské titulky

29.6.
30.6.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a 20.00 hod.
MILIONOVÝ ZÁVOD
Komedie USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
22.6.

v 19.00 hod.
ÈISTÁ DUE
ivotopisný film USA, èeské titulky

23.6.

v 19.00 hod.
ÈLOVÌK V ZOO
Film USA, èeské titulky

29.6.

v 19.00 hod.
KØOVATKA SMRTI
Film USA, èeské titulky

30.6.

v 19.00 hod.
PÁN PRSTENU
SPOLEÈENSTVO PRSTENÙ
Fantasy film USA, èeské titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
tel.: 0621/ 33 35 38
27.6.

XIV. ROÈNÍK MEMORIÁLU
JANA BRANÈE

ve 21.30 hod.
NÁVRAT DO ZEMÌ NEZEMÌ
Animovaný film USA, èeské titulky

28.6.

ve 21.30 hod.
JAKO KOÈKY A PSI
Rodinná komedie USA, èeské titulky

ve dnech 5. - 7. èervence 2002

29.6.

5. 7. 2002 ve 13.00 hodin - drezúra
6. 7. 2002 v 10.00 hodin - maraton
7. 7. 2002 ve 13.00 hodin - parkurová jízda
spøeení a parkurové skokové soutìe

ve 21.30 hod.
NA KØÍDLECH VÁKY
Film USA, èeské titulky

30.6.

ve 21.30 hod.
PRCI PRCI PRCIÈKY II.
Komedie USA, èeské titulky

kvalifikaèní pøedkolo Zlaté podkovy

Høitì TJ Moravský Krumlov a Støelnice.
Obèerstvení pro vechny dny zajitìno.
V sobotu 6. 7. ve 20.00 hodin TANEÈNÍ ZÁBAVA.

Zmìna programù vyhrazena

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 22.6. - Memoriál Milana Irovského - mezinárodní fotbalový turnaj
ákù. Poøádá Fotbalový klub Miroslav.
 22.-23. - Motosraz Miroslav 2002. Hudební skupiny: Sedlo - country
kapela Brno, Banán band - rock Brno, Black Sabath, Ozzy Osbourne Revival Buèovice. Klasické i netradièní soutìe, motokros, atrakce pro
dìti - motokáry, dìtský motokros, jízda zruènosti na kole. Spoleèná
vyjíïka po okolí. Motocyklový kaskadér a maoretky Z Miroslav,
pùlnoèní ohòostroj s pøekvapením. Zajitìno bohaté obèerstvení a èepované pivo. Ubytování ve vlastních stanech v zámecké zahradì nebo
na zámku. Vstupné: celý sraz 150,- Kè, veèerní program 100,- Kè,
odpolední prohlídka 20,- Kè.

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Odpoledne u rybníka
XXDùm dìtí a mládee v Moravském Krumlovì opìt dokázal, e
kdy se chce, vechno jde. V nedìli
2. èervna uspoøádal ke Dni dìtí akci,
na kterou budou nejen dìti, ale
i dospìlí jistì dlouho vzpomínat.
XXV pìkném prostøedí Vrabèího
hájku se selo tolik úèinkujících dìtí
a mládee, e to vydalo na dvì desítky programových èísel! Dìti,
zvlátì ty mení, sice mìly své programové vedoucí, ale mnohé z nich
vedení ani nepotøebovaly. Tolik
spontánnosti, radosti z pohybu, chuti
blýsknout se pøed rodièi, babièkami, dìdeèky a kamarády ji dlouho
nikde vidìt nebylo. Ké bychom
i my, dospìlí, mìli alespoò kousíèek
toho dìtského nadení pro sebe
i ostatní.
XXBøehy rybníka byly zcela
obsazeny nevídanými atrakcemi,
v nich nade ve vynikala Mìstská
policie pod vedením velitele Jana
Klikara a místní hasièi. Pan Klikar

také celý doprovodný program
s pøehledem uvedl. Brzy poté se
mohli úèastníci podívat na likvidaci
poáru
osobního
automobilu
a vyproování jeho imaginární
posádky pomocí výkonné techniky.
XXDìti si potom vyzkouely, jak je
namáhavé udret proudnici hasièské
støíkaèky a dokonce proudem vody
jetì nìco zasáhnout. Také vodní
dìlo bylo v permanenci dìtských
rukou. Posádka záchranného vozu
Zdravotní sluby pøedvádìla zajitìní
a odvoz tìce zranìného pacienta.
Trvalý nával byl u komfortního
skákacího nafukovacího hradu, který
zdarma
provozoval
pøespolní
podnikatel.
XXMìstská policie nabídla nìkolik
skuteèných atrakcí. Velký zájem byl
o støelbu ze vzduchovky na terè
o drobné ceny, ukázky policejních
zbraní a donucovacích prostøedkù
vèetnì
transportního
vozidla
pro pøepravu delikventù, jako

19. roèník turnaje
ákù v badmintonu

Soukromá inzerce
Koupím

 RD s vjezdem, nebo prùjezdem v Ivanèicích
a nejbliím okolí ( Nìmèice, Letkovice) do 1. mil.
Kè. Tel.: 0502/ 43 41 21 nebo 0606/ 35 59 25.
 RD 2(3)+1 cihlový v Rosicích, Modøicích, nebo
i Støelice eleice, Ostrovaèice, H. Herpice,
Troubsko, Ostopovice, Bosonohy, Pøízøenice,
Bílovice n. Sv., tj. Brno - okolí (smìr sever)
do cca 900 tis. Kè. Vjezd, dvùr, obyvatelný. Tel.:
0502/ 45 13 49, nebo Staòkovi, Iv., mjr. Nováka 6.
 medomet. Tel.: 0502/ 42 33 49.
 starý pøedváleèný motocykl, nebo rùzné díly
i drobnosti. Dobovou literaturu a jakékoliv
reklamní cedule. Tel.: 0737/ 97 41 74.
 chladnièku, mraznièku, i prosklenou, stavební
míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.

Prodám

Foto redakce

i výcvik policejního psa. Tìko øíci,
zda byl ikovnìjí pøítomný rotvajler
nebo jeho psovod!
XXU hráze rybníka byla organizována speciální pøekáková dráha,
která se také tìila zájmu dìtí. Na
rybníku byly v provozu i lodièky
a lapadla, ale dìti, které nemìly
doprovod, tam pedagogický dozor
nepustil. Nic nepomohly smutné oèi,
odpovìdnost je odpovìdnost.
XXCelé odpoledne se vydaøilo také
díky sponzorùm, z nich nejvìtím
byla Jednota Moravský Krumlov.
Program na pódiu velmi pìknì
a s pøehledem moderovala paní Hana

tìpánová, pan Ing. Tomá ák jako
DJ také nemìl chybu. Dokonce i
poèasí pøes pesimistickou pøedpovìï
zázraènì vydrelo.
XXJediným nedostatkem celé akce
bylo, e ji nezahájil a úèastníky
nepøivítal starosta Moravského
Krumlova pan Bartolomìj Pitlach,
který byl pøítomen i s místostarostou
panem Schnáblem. Dospìlí, ale
zejména dìti, by jistì s nadením uvítali z jeho úst nìkolik slov o svém
mìstì a koneckoncù i výraz potìení
a podìkování za to, e nová generace
je schopna vzít vìci za správný
konec.
Ing. Jaroslav Mokrý

V Miroslavi se ochutnávalo
XXDesetièlenná komise pod vedením MUDr. Jiøího Okrdala hodnotila ve ètvrtek 6. èervna
pro letoní Meruòkobraní dodané
láhve meruòkovice .
XXVinou jarní nepøíznì poèasí
a loòské hniloby byly vechny
soutìní pálenka dva roky staré.
XXDegustátoøi rozdìleni do dvou
skupin ochutnali celkem 55

soutìních vzorkù a pìtibodovým
ohodnocením vybrali estici finalistù. Z nich pak stejným zpùsobem i vítìze. Jméno majitele
nejlepí meruòkovice vak zùstalo
èlenùm komise i nám utajeno.
XXVítìz bude znám a 18. èervence pøi ji tradièním Meruòkobraní, kde se mimo jiné chystá
dalí pokus o nejdelí roládu. /mape/

Foto BC 66: Luká Missbach

XXJi po devatenácté se sjeli
v Ivanèicích mladí a starí áci
z Jihomoravského kraje k turnaji
v badmintonu jednotlivcù, který je
poøádán ke Dni dìtí.
XXZa rekordní úèasti 58 hráèù
v letoním roce zápolilo tentokráte
ve smíené ètyøhøe, ètyøhøe chlapcù
a dívek a mladí áci také
ve dvouhøe.
XXMezi starími áky se prosadili
Luká Missbach, Olga Grossová
a Lucie Øeháková z poøadatelského
BC 66 Ivanèice, kteøí v párových dis-

ciplínách nenali pøemoitele. V kategorii mladích ákù U13 si
výtìzství vybojovali: Petr Procházka,
Zuzana a Lenka Novákovy ze Sokola
Brno - Jemnice. Poøadatelé udìlili
vítìzùm celkem 56 diplomù a 28 cen
od ochotných sponzorù tohoto turnaje.
XXProtoe tento turnaj byl posledním v seriálu sezóny 2001 - 2002,
chtìjí poøadatelé - BC 66 Ivanèice popøát vem hráèùm, trenérùm,
pøíznivcùm i sponzorùm pøíjemné
letní chvíle pøi nabírání chuti, elánu
a sil do sezóny 2002 - 2003.
()

Pøíchod léta v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXOcitáme se na prahu léta. Nejvý
znamnìjím svátkem tohoto období
byla od pradávna pro nae pohanské
pøedky oslava letního slunovratu.
XXVìøilo se, e v dobì slunovratu se
otevírá cesta magickým silám zemì.
Slavnosti, spojené s tímto pøírodním
úkazem, byly tak hluboce zakoøenìné
v srdcích a myslích lidu, e je ani
køesanství nemohlo jen tak pøejít èi
zakázat. Proto církev oslavu letního
slunovratu nahradila oslavou památky narození svatého Jana køtitele
(24. èervna).
XXS tímto svátkem se spojovala celá
øada povìr. Podle jedné z nich se
bylinám natrhaným v pøedveèer tohoto svátku pøipisovala zvlátní léèivá
moc a lidé je nazývali svatojánským
koøením. Léèivá moc se pøisuzovala
také máslu, které bylo stluèeno o svatojánské noci a pøevaøené v dobì, kdy
se o svátku sv. Jana slouila me.
XXStaøí Slované i Nìmci vìøili té
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zázraènému kvìtu kapradí, jeho
majitel mìl schopnost stát se neviditelným, rozumìl øeèi zvíøat
a stromù, mohl vidìt duby, jak se
scházejí k besedám, mìl ve vem
tìstí, mohl dobývat i ty nejskrytìjí
poklady zemì, znal vecky tajné síly
pøírody a mìl dokonce schopnost
vidìt budoucnost. Proto se nemùeme
divit, e se lidé vemonì snaili
získat takový zázraèný kvìt, který
jim mohl propùjèit vlastnosti, jimi
se mohl èlovìk vyrovnat biblickému
alamounovi.
XXTen, kdo takový èarovný kapraïový kvìt hledal, musel vak peèlivì
zachovávat rozmanité tajemné pøedpisy, protoe pøi tomto podniku
hrozilo takovému odválivci veliké
nebezpeèí od sil pekla, které kapradí
hlídají, aby se ho sami zmocnily.
Z toho je vidìt, e nebylo vùbec
snadné získat tento kouzelný kvìt.
Na druhé stranì vak nejedna národní

povìst vypravuje o tom, jak mnozí
lidé získali tento dar èirou náhodou.
XXRozíøeným zvykem kdysi bývalo
v pøedveèer svátku sv. Jana Køtitele
stlát postýlku svatého Jana. Byl to
zvyk, podle kterého lidé natrhali vonnou mateøídouku, naplnili jí malou
poduku a poloili ji pod stùl.
Do støedu poduky dali obrázek sv.
Jana a kolem nìj pak i svaté obrázky
jiné. Dìti vìøily, e sv. Jan chodí tuto
noc po svìtì a na takto pøipravené
poduce si odpoèine, take je na ní
ráno vidìt obrys jeho hlavy. Leckde
také rodièe dávali v noci pod obrázky
tajnì peníz. Dìti pak ráno, kdy
peníze naly, vìøily, e je tam nechal
odmìnou za poskytnutý nocleh sám
svatý Jan.
XXJinde bývalo zvykem si tento
obøad zjednoduit a uloit prostì
natrhanou mateøídouku pod stùl
a pokrýt ji bílým ubrouskem. Pøi
zachování tìchto zvykù zaívali tedy

nae prabáby a pradìdové na poèátku
léta jakousi obdobu Vánoc.
XXDalím zvykem bývalo jetì
v noci pøed svatým Janem zapalovat
na vyvýených místech svatojánské
ohnì jako pøipomínku minulých
dob, kdy pálení ohòù bylo veobecnì
rozíøeno. Pod vlivem stále obnovovaných zákazù pálit tyto ohnì zvyk
v posledních století upadal a do naí
doby se v podstatì nedochoval vùbec.
A kdy ano, tak rozhodnì ne v té
míøe, jako pálení èarodìjnic v noci
ze 30. dubna na 1. kvìten.
XXDodejme jetì, e i o sv. Janu
èasnì ráno sbírali nai pøedkové
rùzné léèivé rostliny, protoe vìøili,
e jsou-li natrhané právì o tomto
jitru, mají obzvlá léèivou moc.
Moc, které po slunovratu ji postupnì
ubývá. Vae zdraví a veselá mysl
nech vak kvete i po slunovratu
v nezmenené míøe, pøátelé.
Bohumil Bubeník

 byt 1+1 v OV v Ivanèicích, cihlový. Tel.: 0728/
34 93 79, po 18. hod..
 dvì zahrady á 400 m2, smìr Ivanèice - Mor.
Bránice. Do os. vlastnictví. El., voda, oplocení.
Monost chaty 30 min. vlakem od centra Brna.
Velká sleva na 50 - 56 tis. Kè. Dále 10 tis m2
pozemkù - Silùvky a okolí. 50% sleva - 85 tis. Kè.
T.è. v pronájmu. Tel.: 0502/ 45 13 49, nebo
Staòkovi, Iv., mjr. Nováka 6.
 Fiat Uno 1,3 diesel, STK do r. 2004. Výborný stav,
nutno vidìt, cena 45 tis. Kè. Tel.: 0621/ 32 05 09.
 ÈZ 175 typ 487, r.v. 87, po STK, nový zadní
plá, cena dohodou. Tel.: 0606/18 54 56.
 motor na  Favorit, obsah 1300 ccm, bez karburátoru (vadný), jinak zcela funkèní. Najeto cca
70 tis. km, není po GO, cena 2500 Kè. Tel.: 0602/
97 86 57, po celý den.
 kultivátor MS 16 s pøíslu., cena dohodou. Tel.:
0502/ 43 71 49, po 18. hod..
 kovový vál se sedaèkou k Teøe - systém Vari.
Moto ÈZ 175, dobrý stav, levnì. PB láhve 10 kg 2 ks, plné. Tel.: 0621/ 33 66 01.
 témìø nové dámské moderní kolo Superior
Fareo za pouze 3000 Kè. Jeden rok v provozu,
výborný stav. Tel.: 0502/ 45 13 49, nebo Staòkovi,
Iv., mjr. Nováka 6.
 vídeò. køídlo, cena dohodou. Tel.: 0621/ 33 66 25.
 zahradní bazén, prùm. 3,6 m, výka 0,9 m, ocel.
konstrukce, vè. schùdkù a filtrace, nový, nevybalený. Pùvod. cena 11500 Kè, nyní 7500 Kè.
Mono pøivézt. Tel.: 0604/ 40 30 45.
 se slevou asi 400 biotvárnic vhodné na stavbu
garáí a pod., cena dohodou. Tel.: 0737/ 17 61 67.
 nové amotové cihly - 56 ks, rozmìr 30x15x6,5
cm. Tel.: 0608/ 83 07 85.
 tøídílnou matraci na dvì postele, zachovalá.
Tel.: 0502/ 42 33 49.
 kuchyò kredenc z r. 1945, sklenìný kulatý roh,
zachovalý, cena 300 Kè. Tel.: 0621/ 33 70 18.
 kuch. linku, délka 1,6 m. Nová, velmi levnì.
Tel.: 0502/ 43 71 58.
 starí funkèní automat. praèku s boèním
plnìním, cena 1000 Kè. Tel.: 0502/ 45 19 86
 lednièku s mraznièkou Minsk za 1000 Kè. Tel.:
0621/ 32 24 62.
 starí mixpult, 8. vstupù, cena 2200 Kè. 2 ks
neosaz. reproduktorù (78x55x60 cm), prùm. repro
38 cm, cena 1000 za obì. 2 ks výkových repro
(33x18x15) osazených 2xARV 161, cena 400 Kè
za obì. 1 ks repro (52x52x32 cm) s reprodukt.
prùm. 38 cm, cena 800 Kè. Tel.: 0621/ 33 95 63
po 19 hod., nebo 0724/ 15 70 30.
 Ulticar - magnetoterapie. Známé a klinicky
testované jsou úèinky u tìchto onemocnìní:
artróza, revmatizmus, 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.
Dvacetiprv. antény ÈT2 - 47 kanál Brno a ÈT2
- 45 kanál Tøebíè + pøedzesilovaè + sluèovaè.
El. odhánìè krtkù a hryzcù - 350 Kè, záøiv.
svìtlo bílé (2x18W), délka 68 cm. - 260 Kè.
Tel.: 0621/ 32 33 26, støeda 18 - 18.15 hod.
 tìòata amerického pitbullteriéra, bez PP, po
vyrovnaných rodièích, oèkovaná, odèervená. Tel.:
0728/ 84 26 74.
 tìòata Kavalír king Charles panìl s rodokmenem, pìknì vybarvená. Fena trikolor, dvì
fenky a dva psi blenheim. Tel.: 0605/ 15 58 02
nebo 0621/ 32 31 78, veèer.
 tìòata rotwailera bez PP, oèkovaná, velmi
pìkná. Odbìr 30. èervna. Cena 2000 Kè. Tel.:
0603/ 31 41 98.

Rùzné

 Hledám k pronájmu chatu na Vranov. pøehradì
v dobì letních prázdnin. Tel.: 0605/ 53 03 93.
 Hledám k pronájmu chatu na Vranov. pøehradì
pro 4 dospìlé a 2 dìti, 1.-2. týden v èervenci. Tel.:
0737/ 97 41 74.
 Hledám jakoukoliv brigádu v okolí Ivanèic,
Mor. Krumlova atd., pøijmu kadou práci, nejlépe
vak tvorba www a práce na PC, prosím, volejte
0737/ 80 56 40 nebo 0776/ 57 83 89.

BEZPLATNÁ INZERCE

tel./zázn.: 0621/322388, fax: 0621/322722

e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

Vydavatel: Pavel ainka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 48 03, 32 22 81, fax: 0621/ 32 27 22, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz.
Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: 0621/ 32 23 88. Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava, sazba a distribuce: Marek Peèer, tel.: 0608/ 25 25 41. Osvit a tisk: TMK
tiskárna Moravský Krumlov, Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 22 81, fax.: 0621/ 32 27 22, e-mail: tiskarnamk@quick.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah
uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Nevyádané materiály se nevracejí. Náklad 12.100 kusù, uzávìrka èísla 13/2002: 24. èervna 2002. Výtisk zdarma. Registrace MK ÈR E 13423.

.

