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XXDìtmi dlouho oèekávaný konec kolního roku je
tady. My dospìlí, pokud nemáme kantorské povolání,
mùeme jen tie závidìt dvoumìsíèní nicnedìlání
naich potomkù. Øada z nás vak vyrazí, alespoò co
poèet volných dnù dovolí, za sluncem a vodou. Ti
majetnìjí do vzdálených krajù a do Moskvy, ti, kterých
je vìtina, na Vranov, umavu a snad do Chorvatska.
XXDovolte nìkolik osvìdèených rad, jak si uít léto.
Prvnì máte-li potomky, zbavte se jich. Kvalitnì k tomu
poslouí tchynì, nebo letní dìtský tábor. (Varianta prvá
Vás vyjde levnìji.) Za druhé: pøíli se v práci nezmiòujte o tom, kam jedete. Mohli byste rychle získat
nechtìné spolunocleníky v podobì éfa a jeho eny.
Za dalí: peèlivì si zabezpeète byt. Pouijte taktiku
jakoby nic. Sundejte záclony a zaplíchanými okny
od barvy pøedstírejte velké malování. Aby se vám
nehromadila pota ve schránce, radìji ji strhnìte. Klíèe
od bytu za úèelem zalévání kvìtin sousedùm nedávejte,
radìji k nim své rostlinstvo nastìhujte. Nenechte byt
hlídat svým dítìtem - týnejdrem. V nìkterých pøípadech je lepí nechat byt otevøen na pospas ulice.
A koneènì: máte-li doma zvíøecího miláèka, který
s Vámi na cestu nevyrazí, informujte se, zda ve Vaem
okolí nefunguje psí nebo koèièí hotel. Sice Vás pobyt
v tomto zaøízení pøijde draho, ale co byste svým ètyønohým èlenùm rodiny nedopøáli dovolenou taky.
XXPøed odjezdem si s dlouhou pøípravou a balením
hlavu nelámejte. Stejnì nìco zapomenete. Cestovní pas
to nebude, ten je pøipraven na lednièce u od velikonoc.
Co Vám vak mùe chybìt jsou ponoky, foák, peníze,
zuby a antikoncepèní pilulky. Bez tìch dvou posledních
vìcí mùe být dovolená naèisto o nièem.
/mape/

Máte obavy z kriminality?
XXPod
tímto
názvem
pøipravila Mìstská policie
spoleènì s MÚ v Moravském
Krumlovì anonymní prùzkum
veøejného mínìní ke zjitìní
cítìní bezpeènosti obyvatel
Moravského Krumlova.
XXHlavním cílem této akce
je zmapovat, zda se obyvatelé
mìsta cítí bezpeènì a co je
v opaèném pøípadì nejvíce
trápí a ohrouje. Dotazník,
který je v souèasné dobì
distribuován do vech rodin
v Krumlovì, Rakicích,
Polánce a Rokytné obsahuje
16 otázek.
XXObyvatelé Krumlova se
mohou svobodnì vyjádøit

k práci policie státní i mìstské, uvést zda a proè se cítí
ohroeni v ulicích mìsta,
jestli vidí problém v drogách,
èi zda by vyuili ochrany
svého movitého majetku
systémem èipové elektronické identifikace.
XXDotazník je pouze jednou
èástí komplexního projektu
pøipraveného Mìstskou policií na zjitìní a sníení kriminality ve mìstì. Závìry
z dolých dotazníkù budou
vyhodnoceny a pouity
pro zvýení efektivnosti
práce vech bezpeènostních
sloek v katastru Moravského Krumlova.
/abé/
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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

Nová bytovka v Miroslavi
XXMiroslavská radnice symbolicky pøevzala v úterý
18. èervna od stavební firmy
Ryavý z Vémyslic klíèe
od patnácti nových obecních
bytù.
XXStavba si od listopadu
1999 vzala necelých tøináct
milionù korun. Èást hradili
sami nájemci formou pøedplaceného nájemného, èást
tvoøila státní dotace z fondu
pro rozvoj bydlení a poslední
díl investice tvoøil hypotéèní
úvìr mìsta ve výi ètyø
milionù korun.
XXAutorem bytovky byli
brnìntí architekti Milan
Stehlík a Martin Navrkal.
V jejich díle je èitelný
úspìný pokus o skloubení
nìkolika stavebních prvkù.
Velké terasy nad garáemi,
ale i zastøeené pavlaèe dávají domu moderní a neotøelý
vzhled. Dùm byl pøihláen do
celostátní soutìe Dùm
roku. Dle vyjádøení pøítomných projektantù a stavebních odborníkù mùe na tuto
cenu s klidem aspirovat
XXDùm s nepøehlédnutelnou
svìtle modrou fasádou byl
dílem i samotných nájemcù.
Tìm bylo umonìno vybrat
si z dvou variant rozdìlení
místností pøíèkami, podlahovou krytinu, obklady a vyba-

foto: redakce

vení kuchynì. Vechny byty
1+1 a 3+1 mají samostatnou
elektronickou regulaci vytápìní a standartní výbavou
jsou i tzv. eurookna se aluziemi. Nájemníci, vesmìs
mladé rodiny, ale i starí lidé
z Miroslavi a okolí se budou
do nových bytù stìhovat
zaèátkem èervence. Obsazen
bude i bezbariérový byt,
panem Aleem Svobodou
pùvodem a z Havíøova.
XXNájem je po dobu
odeèítání vlastního vkladu

Bumerang jménem ÈOVka
XXV dobì, kdy nìkteøí pøedstavitele krumlovské radnice
hovoøí a píí o bezchybném
fungování ÈOVky a o obstojné kvalitì vody na øece
Rokytné, staly se dalí dvì
havárie.
XXTu první, z 20. èervna
nemá na svìdomí èistièka,
ale moná nìkterý neopatrný
motorista. Zøejmì ropné
látky unikly do øeky z odlehèovací kanalizace u fotbalového høitì. Na místì
byla krumlovskými hasièi
umístìna norná stìna.

XXPøi úspìné likvidaci byli
pøítomni zástupci OÚ Znojmo, ref. P, Povodí Moravy
s.p. a správce kanalizaèní sítì
Vodárenské a.s.
XXAby toho nebylo málo,
tak 24. èervna se o vzruení
kolem Rokytné postarala
opìt èistièka. Situace, která
zde nebyla poprvé. Fotografie mìstské policie,
zbyteènì odebrané vzorky,
nechápavé pohledy správce
ÈOVky, po jeho zásahu
v útrobách èistièky bylo
najednou ve v poøádku. /mape/

obyvatel stanoven na symbolickou korunu. Mìsíèní
splátky tedy budou obsahovat
pouze zálohy za sluby.
XXMiroslavská
radnice
nezøizovala drustvo nájemníkù, ale správu domu
pøedala své pøíspìvkové
organizaci - Správì majetku
mìsta. I tímto krokem uetøila
nemalé prostøedky. Díky levnému projektu i samotné
stavbì a dalím etrným
postupùm se ceny bytù pohybují na polovièní úrovni, ne
je tomu u stále zpochybòovaného a vìènì mìnìného
megalomanského projektu

Norná stìna na Rokytné

Dùm slueb

K

!!! PRODEJ NA SPLÁTKY !!!

servis

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

výstavby 110 bytù v Moravském Krumlovì.
XXNa ná dotaz, zda je poèet
patnácti nových bytù adekvátní poadavkùm zájemcù,
nám starosta Miroslavi pan
ing. Augustin Forman øekl,
e zájemcù bìhem rostoucí
stavby pøibylo a mohlo by se
stavìt znovu. Prioritním
cílem souèasného i povolebního vedení radnice vak
bude vytvoøit v Miroslavi
dostateèné mnoství stabilních pracovních pøíleitostí,
které mìsto ztratilo ukonèením provozu nìkterých
/mape/
velkých podnikù.

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
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Jak si uít léto ...

Roèník I.  èíslo

DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA

CHCETE BÝT SPOKOJEN?
K-servis SPLNÍ VÁ SEN!

TOPENÍ - VODA - PLYN - SERVIS  ELEKTROSPOTØEBIÈE
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O p o è t u z a s t u p i t e l ù Váení spoluobèané z Ivanèic. Vrame správu vìcí veøejných do vaich rukou!
trh a kandidovat za nae
spoluobèané se s pouhým udrováním Ivanèic a pøilehlých obcí.
rozhodnou novorozenci XXVáení
z Ivanèic. Vrame správu souèasného stavu. Stávající XXVzhledem k uvedeným seskupení v podzimních volXXAè se to zdá jakkoliv
nemoné a absurdní, mùe se
to stát. Poèet novì zvolených
zastupitelù v komunálních
volbách toti dle zákona
o obcích pøímo závisí na poètu
obyvatel mìsta, èi obce.
XXJedním z mezníkù pro
stanovení poètu hlav zastupitelù je 3000 obyvatel. Pøesnì na této hranici je dnes
Miroslav. Dle neovìøených
zpráv dnes trvale mìsto
obývá 2997 lidí.
XXI kdy mìsto má vlastní
evidenci poètu obyvatel,
musí dle zákona poèkat
na vyjádøení statistického
úøadu. To rozhodne, kolik

zastupitelù a radních zasedne
po komunálních volbách
na radnici.
XXAby se souèasné zastupitelstvo v Miroslavi nemuselo
k tomuto problému scházet
mimoøádnì o prázdninách,
odsouhlasili si na svém
zasedání 24. èervence dvouvariantní postup øeení.
XXPokud bude v Miroslavi
v první rok komunálních
voleb obyvatel ménì ne tøi
tisíce, zasedne v èele mìsta
15 zastupitelù, z toho 5 èlenù
rady. V opaèném pøípadì
bude mít vedení mìsta pro
následující ètyøi roky 21 zastupitelù se 7 radními. /mape/

Øekni drogám NE
XXS tímto projektem zavítali
20. èervna do Miroslavi
a Moravského Krumlova
odborníci z oblasti drogové
problematiky z praské organizace Drop in. áci druhého
stupnì základních kol tak
mìli monost bezplatnì
shlédnout jeden z komunikaèních poøadù zamìøených na primární prevenci
drogových závislostí.
XXV
Kulturním
domì
Miroslav a v krumlovském
kinì jim byl promítnut
krátkometrání
výukový
film, ve kterém si vyslechli
rùzné názory odborníkù
i drogovì závislých. Poté
následovala ivá diskuse

s Mudr. Jiøím Preslem a Phdr.
Ivanem
Doudem,
kteøí
odpovídali na dotazy ákù.
XXCílem
akce
bylo
posilování protidrogových
postojù a podání aktuálních
informací. Zpestøením bylo
vynikající, ale velice krátké
vystoupení Ivana Hlase.
XXV Miroslavi následoval
po skonèení poøadu koncert
skupiny Tìko Øíct pøi DDM
Miroslav, který mìl vìtí
efekt ne pøedelá debata.
Pøítomní si vyzkoueli, e
není nemoné se bavit bez
alkoholu a drog. Jak dalece
bude projekt úspìný si
bohuel ovìøí a pracovníci
Drop in.
/mi/

vìcí veøejných do vaich
rukou!

XXVìøím, e ani Vám není
lhostejný osud naeho mìsta
a jeho pøilehlých obcí. Myslíme si, e ji nastal èas
ke zmìnì ve vedení tohoto
mìsta. Nikdo by nemìl
vykonávat veøejnou funkci
nadmìrnì dlouho, nebo
postupem èasu témìø kadý
èlovìk vyèerpá svùj mylenkový potenciál, schopnost
øeit
problémy
spojené
s realizací konkrétních rozvojových programù a spokojuje

XXRadní v Miroslavi po
témìø dvou letech hledání
a vyjednávání jsou pøed podpisem smlouvy o prodeji
areálu bývalé cihelny.
XXZájem o areál projevila
rakouská firma Strabach,
která zde chce zøídit opravárenský podnik pro Èeskou
republiku a Rakousko.
Areál bude prodán za 3,5 milionù korun. Dùleitìjí je
vak to, e díky novému
závodu pøibude v Miroslavi
35 nových pracovních míst.
XXNa pondìlním zasedání
miroslavského Zastupitelstva
zdùraznil místostarosta pan
Roman Volf úspìch celé
akce, a to, e se prodej
podaøil skloubit se vznikem

Nová prodlouená otevírací doba Po-Pá: 9-18, sobota: 8-11 hod.

rozvoz zajitìn

RUSTIKÁLNÍ NÁBYTEK  KUCHYNÌ  MODERNÍ NÁBYTEK

Kuchynì
nové i starí
za super ceny

skuteènostem pøipravujeme
kandidátní listinu pro blíící
se volby, vèetnì volebního
programu. Chtìli bychom
postavit kandidátku z lidí,
kterým nejde jenom o moc
a osobní výhody, ale pøedevím o to, aby se Ivanèice
pohnuly kupøedu a dokázaly
efektivnì vyuít zdrojù, které
jetì mají k dispozici i pøes
tíivou hospodáøskou situaci.
XXPøi této pøíleitosti se
obracíme na kadého z Vás,
mladí, støední i starí generace. Kdo má chu, sílu
a odvahu nést svou kùi na

bách do obecního Zastupitelstva. Velice rádi uvítáme i jakoukoli podporu pøi vlastní
tvorbì volebního programu.
XXV pøípadì, e v sobì cítíte
potøebu reagovat na tuto
výzvu, obrate se na nás pro
dalí informace na základì
níe uvedeného kontaktu.
XXJsme na zaèátku dlouhé
cesty, ale první krok je ji
úspìnì za námi!
P.V. tel. 0502/ 43 23 92
E-mail: vapal@volny.cz
E.F. tel. 0724/ 12 04 50
E-mail : era03@hotmail.com

Miroslav bojuje Sousedská rozepøe
konèila pokutou
o pracovní místa sXXSedmdesátiletí
manelé vekerých obvinìní. Naopak

LEVNÝ NÁBYTEK Z DOVOZU
NÁBYTEK Z MASIVU
skøínì, komody, stoly
letitì, postýlky od 400 Kè
postele s matrací od 1300 Kè
patrové postele

vedení mìsta v èele se starostou je ve svých funkcích
pøíli dlouho a v souèasné
dobì ji nemùe, bez ohledu
na
pøedchozí
zásluhy,
pro mìsto pøinést potøebné
pozitivní oivení.
XXProtoe nechceme pouze
z povzdálí kritizovat druhé
pøi jejich práci, rozhodli jsme
se zúèastnit se komunálních
voleb 2002 a tím vytvoøit
alternativu souèasnému vedení mìsta. V pøípadì podpory
obèanù ve volbách jsme
pøipraveni pøijmout zodpovìdnost za dalí rozvoj

obývací stìny od 6400 Kè
pøedsíòové stìny od 1200 Kè
polohovací køesla od 1300 Kè
letitì, postele, postýlky
skøínì od 600 Kè
zrcadlové skøínì od 4500 Kè
koupel. skøíòky od 250 Kè
psací a konferenèní stoly
kuchyòské idle
sedací soupravy rozkládací,
nerozkládací od 1400 Kè
PRO VOLNOU CHVÍLI
horská, cestovní kola od 400 Kè
kolobìky, tøíkolky od 320 Kè
koèárky, golfáèe od 250 Kè
stany, spacáky od 200 Kè
hraèky od 5 Kè

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
stoly, idle od 40 Kè
ELEKTROSPOTØEBIÈE Lehátko 450,- Kè
automatické praèky
keramika
praèky se suièkou od 3500 Kè
proutìné koe od 10 Kè
televize, videa, rádia od 150 Kè
koberce, bìhouny od 20 Kè
lampy, lustry od 150 Kè
klece pro ptáky od 120 Kè
el. trouby od 600 Kè
sklokeram. desky od 1600 Kè
NÁØADÍ DO DÍLNY OD 10 Kè
sekaèky na trávu od 350 Kè

A MNOHO DALÍCH VÌCÍ NA NOVÉ ROZÍØENÉ PLOE
Najdete nás v obchodním domì Bydo, v prvním patøe,
ve Zbýovì, tel.: 0602/ 93 37 45

nových pracovních míst.
XXRadnice také pozornì sleduje vývoj situace s objektem
bývalé Fruty. Majitel Hamé
a.s. Babice zamýlí objekt
prodat a ve výhradnì øídí
realitní spoleènost. Hamé
po dlouhých úvahách svolilo,
e je mono areál prodat
i po èástech, tedy i více
zájemcùm. Miroslavská radnice vnímá tento stav jako
monost vzniku dalích pracovních míst a nyní oslovuje
zájemce o koupi.
XXOd minulého týdne, kdy
skonèila neúspìchem dlouhá
jednání s potencionálním
kupcem, se hledá nový majitel i pro objekt bývalých
miroslavských skláren. /mape/

z Nìmèic (Ivanèice) ji
dlouhá léta snáí neurvalé
jednání
jejich
dvacetiètyøletého souseda.
XXMladý mu, který nìkolik
let strávil v psychiatrickém
ústavu, si nael zálibu
v neustálém obtìování
a vyhroování sousedùm.
XXTémìø dennì voláme
policajty, ti jen krèí rameny
a obèas nìco sepíou, øekl
nám starí mu, který podal
na mladíka stínost.
XXCelou vìc pøeetøovala
pøestupková komise v Ivanèicích. I kdy delikventa zastupovala pøi jednáních jeho
matka a nepodávala pøíli
pøesvìdèivých odpovìdí, byl
její syn nakonec sprotìn

pøestupková komise shledala
vinným stìovatele a uloila
mu pokutu ve výi 3000 Kè.
Zmìnit rozhodnutí se nepodaøilo ani po odvolání se
k Okresnímu úøadu.
XXChování mladíka hranièící s trestnými èiny prozatím
nikoho nepøivedlo na mylenku, zda by ve nevyøeilo
jeho vyetøení a návrat
do psychiatrického ústavu..
XXTvrzení napadených manelù i svìdkù jsou pøehlíena
a nad rodinou mladíka podle
obou manelù drí ochranou
ruku mìsto i policie.
XXManelùm zøejmì nezbude nic jiného, ne podat na
souseda Policii ÈR podnìt
k trestnímu stíhání.
/ark/

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

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

Tiskárna Moravský Krumlov

Oznamujeme naim zákazníkùm, e v dobì
od 15. do 26. èervence bude celozávodní dovolená.
Po tuto dobu nebudeme pøijímat ádné zakázky.
Pøejeme naim zákazníkùm i ètenáøùm Zrcadla
pøíjemné proití léta.
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Moravia Rallye 2002

MIROSLAVSKÝ MOTOSRAZ

XXPoøadatelem tohoto týdenního rallye byl Tatra Veteran Sport
Club Ostrava ve spolupráci s dalími kluby z jiní Moravy,
Rakouska a Slovenska. Tato mezinárodní soutì historických
vozidel byla zaøazena do prestiního kalendáøe mezinárodní
federace historických vozidel FIVA, kategorie A (v r.2001 bylo
v této kategorii jen 32 soutìí na celém svìtì). Koncepce rallye
vychází ze zkueností z poøádání ètyø roèníkù této rallye.
Je zaloena na atraktivním doprovodném programu, který
ve spojení s divácky pøitalivými vozidly a turistickými zajímavostmi umoní úèinnì prezentovat regiony, mìsta a obce.

XXVe zaèalo v nedìli 16. èervna v Lázních Pieany pøejímkou vozù, prologem na hrad Èachtice a veèerní défilé d´élegance na lázeòské kolonádì. V pondìlí èekala úèastníky 170
km dlouhá okruní cesta. Z Piean pøes Povaský Inovec
na návtìvu letního sídla T.G.Masaryka, do lázní Topo¾èianek.
Odtud soutì pokraèovala do Nitry s prohlídkou Muzea
historických vozidel. V úterý úèastníci se svými staøièkými
stroji absolvovali nejdelí etapu celé rallye. Z Piean pøes
biskupskou Trnavu na hrad Èervený Kameò, bývalým
vojenským prostorem na návtìvu historického mìsta Mikulov.
Pak si vyjeli do rakouského mìsteèka Laa an der Thaya a zpìt
do ÈR, do Znojma.

XXVe støedu projel peloton historických vozidel naím
regionem. Cestou kolem JE Dukovany do jihomoravské metropole Brna, kde mìli úèastníci monost prohlédnout si kasemata
hradu pilberk a kde absolvovali jízdu pravidelnosti na závodním okruhu Grand Prix Brno. Cestou zpìt do Znojma se zastavili
v Ivanèicích a na zámku v Moravském Krumlovì. Zde na kolonu
témìø ètyøiceti vozidel èekalo nìkolik desítek divákù. Po
sklenièce vína si prohlédli Muchovu epopej a dìtem odpovìdìli
na nìkolik otázek v rámci jazykové soutìe.

XXVe ètvrtek byl v plánu dalí výlet do Rakouska se zastávkami v mìsteèku Retz, na hradì Hardeg a na zámku Riegersburg.
V pátek znavení úèastníci rallye ujeli posledních 80 km. Projeli
údolím Dyje na Bítov, kde navtívili malé muzeum Tatra a podívali se na hrad. Pak na Vranovskou pøehradu, zámek Vranov nad
Dyjí a do Lesné do Muzea motocyklù. Veèer se ve znojemském
hotelu Prestige konal závìreèný ceremoniál s pøedáním cen
vem vítìzùm jednotlivých kategorií.

XXOd èasného rána bylo
v irokém okolí slyet hluk
motorek, jejich cílem byl
areál miroslavského parku.
Termín letoního motosrazu
v Miroslavi pod vedením
mìsta a motoklubu Brnìntí
draci vyel na sluncem
rozpálenou sobotu s datem
22. èervna.
XXPøijídìjící motorkáøi
neunikli pozornosti mnoha
zvìdavcù a jejich stroje byly
v neustálém obleení. Kromì
rychlých strojù zde byly
k vidìní i majestátní
Harleje a dvì tøíkolky.

XXS blíícím se vystoupením motokaskadéra pøezdívaného Zedral, se vichni
namaèkali podél uzavøené
èásti silnice. Diváky zmoené teplem a nìkteré ji
i alkoholem èekalo vystoupení maoretek miroslavské
Základní koly a pak bláznivá jízda Zedrala. Ten nechal
na vozovce spoustu potu, ale
hlavnì gumy ze zadní pneumatiky svého stroje. V témìø
pùlhodinové estrádì kaskadérských kouskù nechybìla
jízda po zadním i pøedním
kole, jízda ve stoje na sedadle

i vedle nìj i zøejmì trvalé
zgumování vozovky zakonèené efektním roztrháním
pneumatiky.
XXV parku se celý den
motorkáøi bavili tradièními
soutìemi. Nechybìl hod
pístem a pneumatikou, pøetahování lanem, jízda pomalosti, ani páka.
XXSe zapadajícím sluncem
a chladnoucím asfaltem se
po dlouhých pøípravách
aparatury rozjel i hudební
program. Brnìnskou country
kapelu Sedlo taneènì
doprovázenou hrstkou nad-

encù, vystøídala rocková
skupina Banán Band. Ti si
sice získali pøíznivcù mnohem víc, avak jen do chvíle,
ne se z nedostatku repertoáru zaèli opakovat.
XXZávìr veèera patøil vemi
oèekávané revival kapele
Black Sabbath z Buèovic.
Ovem totálnì arogantního
a vulgárního chování zpìváka bìhem vystoupení se
nedalo nevimnout.
XXI pøes dalí stín veèera
v podobì krádee nìkolika
pøileb a zrcátek trvala zábava
do èasných ranních hodin.

Bolkova jedenáctka byla poraena
XXNa høiti TJ Miroslav se
v sobotu 22. èervna seli
k pøátelskému utkání domácí
staøí páni s fotbalovým
týmem Bolka Polívky.
XXZvuèná jména vìtiny
z
Bolkovy
jedenáctky
pøilákala do sluncem rozpálených ochozù spoustu
divákù. Ve fotbalových
dresech se mimo jiné pøed-

stavil legendární koíkáø
Kamil Brabenec, primátor
mìsta Brna - venkov Petr
Duchoò, úèastník Olympijských her a trojnásobný
mistr Evropy ve støelbì
Broòa Bechyòský. Drustvo
doplnili i známí aktéøi ze
svìta oubyznisu. Zpìváci
Pavel Jelínek, Karel Rettegy
a Valdemar Plch. Své fot-

balové umìní pøijel pøedvést
i syn vynikajícího èeského
herce Petr Meník. Zahrál si
i trenér Bolkova týmu Karel
Kroupa, mistr ligy 1978
a fotbalista Èeskoslovenska
za rok 1977.
XXI kdy majitel klubu
Bolek Polívka nebyl zápasu
pøítomen, pøislíbil svému
manèaftu, pokud vyhraje,

bezplatný týdenní pobyt
na svém ranèi v Olanech.
V opaèném pøípadì mìl
pobyt pøipadnout domácím,
avak v místním Domovì
dùchodcù.
XXUtkání skonèilo po dvou
ètyøicetiminutových poloèasech úporného boje obou
týmù vítìzstvím domácích
borcù 4:1.
/abé/
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Ukázky z bítovské zbrojnice
jsou po tøiceti letech znovu
vystaveny

Dalí pokus o rekord

III. roèník
benefièního
festivalu

VITRÁ
2002
13. èervence
od 14.00 hod.
Zámek
Oslavany
ÚNP  DRRN
BUDOÁR
STARÉ
DÁMY
SWORDFISHTROMBONES

XXSouèástí letoních oslav
meruòkobraní v Miroslavi
bude dalí ji tradièní pokus
o zápis do knihy rekordù
O nejdelí roládu.
XXLoòský výkon miroslavákù, který mìl hodnotu
36,3 metrù, byl v lednu
pøekonán týmem profesionálních cukráøù v Karlových
Varech. Úctyhodným výkonem, témìø 50,5 metrù
dlouhou roládou se vyhoupli
na první místo.

XXPoøadatelé ádají vechny, kteøí chtìjí pomoci vrátit
prvenství zpìt na Moravu,
aby pikotovou roládu
upekli a 19. èervence ji
od 9.00 hodin pøinesli
do KD v Miroslavi.
XXPro ty, kteøí nevìdí jak
roládu upéct, nabízíme
jednoduchý recept: Uleháme 4 vejce se 120 g
pískového cukru do husté
hmoty. Vmícháme 120 g
polohrubé mouky. Peèeme

nejlépe na peèícím papíøe.
Po upeèení potøeme meruòkovou marrmeládou a jetì
horké stoèíme.
XXVe vyvrcholí veèer, kdy
pospojovanou roládu pøijedou pøemìøit pracovníci
agentury Dobrý den z Pelhøimova, která zápisy do knihy
rekordù organizuje.
XXPoøadatelé vem zúèastnìným dìkují za pomoc
a vìøí, e se povede pùl roku
starý rekord pøekonat.

XXFanfára brnìnských hornistù zahajovala minulý týden
ji ètvrtý roèník výstav
v koèárovnì vranovského
zámku.
XXPoøadatelé si pro letoní
rok zvolili téma mezi
návtìvníky oblíbené, ale
málokdy v této rovinì prezentované. Jsou to zbranì pro lov,
sport a boj. Provázejí èlovìka
od nepamìti. Odráela se
v nich dovednost civilizace,
její technické schopnosti.
Vdy musely mít velmi dobrou
kvalitu, protoe na nich
záviselo pøeití i ivot lovce
i bojovníka.
XXPotud jejich strohá a krutá
násilnická funkce. Výstava ale
chce pøedevím zdùraznit
jejich umìleckou hodnotu.
Nejprve pøedevím lovecké
zbranì a pozdìji i dùstojnické
byly bohatì umìlecky dotváøeny a nejrùznìjími technikami
promìnìny na úchvatná
umìlecká díla. Rytiny, øezby,
vykládání perletí, kostí, zlacení a dozdobení cennými
kameny mìly reprezentovat
bohatství, moc i výjimeèné
postavení svých majitelù.
XXTìitìm letoní výstavy
se staly sbírky z hradu
Bítova, pøechodnì umístìné
ve vranovských depozitáøích.
Sbírkový základ gigantického
souboru historických zbraní
vznikal za éry Jankovských
z Vlaimi v sedmnáctém století. Dále byl roziøován rodem
Daunù, kteøí vlastnili hrad
a do roku 1904. Se zmìnou
majitele a prodejem Bítova
pøecházejí
do
Námìtì
a po zestátnìní se znovu
na Bítov vracejí jako jeho

kmenový inventáø. Jak si
pamìtníci jistì vzpomenou ze
svých dávných kolních
výletù, èást sbírky byla a do
sedmdesátého roku vystavena
v pøízemí bítovského hradního
paláce. Po dramatickém
vykradení zbrojnice pøes
parkánový padací most se pak
celý soubor a s ním i znovu
navrácené vypátrané zbranì
trvale ocitají v lépe chránìném
depozitáøi.
XXPro bítovský hrad se a
do dneních dnù nenaly
finanèní prostøedky na nejmodernìjí a opravdu dùkladné
zabezpeèení na odlehlém
objektu. Více ne na tøi desítky
let bítovské zbranì mizejí z oèí
veøejnosti v trezorových místnostech památkáøù. Kromì
tìchto, na èas ukrytých
exponátù, ukazuje letoní
vranovská
výstava
také
zbranì, které pøed tím nikdy
neopustily depozitáøe.
XXSpolupoøadatelem opravdu
výjimeèné výstavy je proto
i Vojenský historický ústav
armády ÈR, Jihomoravské
muzeum ve Znojmì, Státní
památkový ústav v Brnì
a Správa zámku ve Vranovì
nad Dyjí. Poètem a objemem
jen nepatrný vzorek z obrovského bítovského souboru je
k tématu výstavy doplnìný
o dalí exponáty ze sbírek
poøadatelù.
XXNa svùj mateøský Bítov se
má sbírka vrátit teprve
v pøítích letech za pøedpokladu, e se v novém volebním
období na ministerstvu kultury
najdou
finance,
øádovì
v miliónech korun, na její
zabezpeèení.
-pj-

VÍTÌZEM KØIOVKÁØSKÉ SOUTÌE
O 5.000 Kè SE STAL:
Petr Bøinek z Moravského Krumlova
Gratulujeme.

DVÌ KØÍOVKY O HORSKÉ KOLO

HORSKÉ KOLO V HODNOTÌ 6.500 KÈ MÙETE
VYHRÁT, POKUD ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM LÍSTKU OBA VÝHERNÍ KUPONY
(ÈERVENEC, SRPEN) SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK A BUDETE VYLOSOVÁNI SPONZOREM TÉTO SOUTÌE. 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. 8. 2002.
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Informaèní servis
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Kulturní programy - èervenec 2002
TJ Dobøínsko poøádá

TRADIÈNÍ POU
sobota 6. èervence 2002
od 20.00 hodin hraje skupina VELVET + speciální hosté

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

XIV. ROÈNÍK MEMORIÁLU
JANA BRANÈE

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

Zaèátky promítání ve 20.00 hodin.
3.7.
7.7.

nedìle 7. èervence 2002
odpoledne zavádìní, do 20.00 hodin zábava
k tanci a poslechu hraje Dubòanka

kvalifikaèní pøedkolo zlaté podkovy

10.7.

Srdeènì zvou poøadatelé.

ve dnech 5. - 7. èervence 2002

14.7.

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
pøeení a parkurové skokové soutìe

17.7.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 295. pouový víkend v Oslavanech.
 19.7. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinou Fantazie. Na zahrádce Dìlnického domu, za detivého poèasí v sále. Vstupné 40 Kè.
 20.7. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinou Dynamic. Na zahrádce Dìlnického domu, za detivého poèasí v sále. Vstupné 40 Kè.
 20.7. ve 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinou RELAX. Poøádá
TJ Oslavany na stadiónì. Vstupné 50 Kè.
 21.7. - od 9.30 hod. - Pouová nedìle na zámku. V zámecké aleji støedovìké tritì - v dobových kostýmech, s prodejem i pøedvádìním výroby øemeslných výrobkù. V zámeckém parku hudební program: k tanci
a poslechu hraje od 9.30 hod. dechová hudba Polanka a od 12.30 hod.
country kapela DETO. Vystoupení kapely DETO budou doprovázet
ermýøské souboje rosické skupiny TARANIS. V zámecké vinárnì
posezení u cimbálu a sklenky skvìlého moravského vínka.

Recitál skladatelky, zpìvaèky a kytaristky

EVA HENYCHOVÁ
25. èervence 2002 od 19.00 hodin
kostelík sv. Jakuba v Ivanèicích

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 13.-20.7. - Kurs racionální výivy. Litomyl - Aerobní, kondièní
cvièení, plavání, turistika, kult. program, kosmetièka, kadeønice, masér
a dalí. Plnì obsazeno.
 26.-28.7. - Ivanèická pou. Na nám. Palackého v Ivanèicích. Pouové
trhy a atrakce. Hudební program: Pátek: 15.00 Miks Ma (kapela GJB),
17.00 Lusy (rocková kapela), 19.00 Zornica (cimbálovka). Sobota: 14.00
Sprint (pop kapela), 16.00 Kompromis (country), 19.00 Ivanèický dixiland. Nedìle: 14.00 Dubòanka (dechová hudba).
Pøipravujeme:  27.-28.9. - Svatováclavské trhy - kulturní program.
 10.10. - Ivo Jahelka - Pojízdná soudírna. Kino Réna.  4.11. - Marie Rottrová a skupina Neøe. Kino Réna.  13.12. - Jarmila uláková se
skupinou Fleret. Kino Réna.

Vechny srdeènì zveme na oslavu

LÉTO 2002
která se bude konat 27. èervence od 20.00 hodin
ve Vrabèím hájku v Moravském Krumlovì.
Zahájení provede seskokem na pøesnost a do vody skupina 10-ti
parautistù z AK Slatina. Program doplní Country hudba Vlakvous
a Taneèní country skupina. Obèerstvení zajitìno. Vstupné 60 Kè.
Za MS ODS Mor. Krumlov - Marta Procházková.

Klub èeských turistù Ivanèice

 20.7. - Setkání pod Rénou - 7. roèník. Trasy 5 - 50 km dle vlastního
výbìru. Blií informace na nástìnce KÈT Ivanèice. Vede A. Paterová.
 30.7. - Velký a Malý Chlum u Doubravice nad Svitavou. Odjezd
vlakem v 7.50 hod. do Brna, v 8.55 hod. do Doubravice. Výhledy na severní oblast Blanenska a pøední Mor. Kras, u V. Chlumu sochy A. Rolínka.
Odjezd z Rájce - Jestøebí, kde bude monost obèerstvení. Vede p. Polák
z Brna, z Ivanèic p. Flíèek. Návrat dle dohody.

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

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 13.7. v 9.00 hod. - Turnaj v nohejbalu trojic - III. roèník, areál FC
Miroslav. Poøádají: TJ, Mìsto Miroslav a MKIC.
 19.7. ve 20.00 hod. - Meruòkobraní - III. roèník. Kot meruòkovice,
soutì o meruòkového krále, meruòku roku, meruòkovou roládu. Vystoupení fakíra a dalí atrakce. Veèerem provází Jiøí Krampol, v programu
vystoupí Moravìnka, sólisté ND Brno, øeditel ZU Pøemysl Forst. Prodej
vstupenek s místenkou v MKIC u pana Klejduse. Poèet míst omezen.
 20.7. od 9.00 hod. - Jarmark u Floriána - XIII. roèník a oslavy výroèí
780 let od první písemné zmínky o Miroslavi. V 9.00 - Prùvod. Výstava
automobilù pøed KD. 9.30 - Zahájení jarmarku na námìstí. 10.00 - Soutì
hasièských drustev, posezení s cimbálovkou a obèerstvením v letním
kinì. 10.15 - Výstava a letové ukázky dravých ptákù. 10.30 - Poøad
Lehko na cvièiti výcvik rùzných druhù vojsk z období baroka. 11.15 12.45 - Dobové hry pro dìti. 14.00 - slavnostní odhalení sochy Péèe
akad. sochaøe Pavla Krbálka. Letecký den na letiti Aircon. Fotbalové
odpoledne na høiti FC Miroslav - utkání Staøí páni Miroslav versus
Staøí páni Svätý Jur. 16.00 - Utkání FC Miroslav - FC Dolní Kounice.
17.00 - Koncert na zámku. 20.00 - Velká letní noc v letním kinì (za
nepøíznivého poèasí v KD) hraje Sabrin - band.

Moravský rybáøský svaz, místní organizace v MK
poøádá v sobotu 13. èervence v areálu Vrabèího hájku

Tradièní rybáøský KARNEVAL
K tanci a poslechu hrají: dechová hudba Polanka pod
vedením p. vába a rocková skupina Fan Daniel.
Obèerstvení a tradièní rybí speciality. Prodej ryb bez vstupného
pouze do 19.00 hodin. Zaèátek ve 20.00 hodin. Vstupné: 50,- Kè.
Akce se koná za kadého poèasí.

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.
 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.

III. nezávislý festival

XXLéto pøevzalo od jara vládu nad
pøírodou. Ji nìkolik týdnù sklízíme
první plody tohoto roku a tìíme se
na dalí, které postupnì dozrávají.
Poèasí je zatím pøíznivé, take je tu
nadìje, e úroda bude bohatí, ne
v roce minulém. Nai pøedkové by
z tohoto vývoje mìli jistì vìtí radost
ne my, souèasníci, protoe byli
s pøírodou mnohem víc spojeni. Toto
uí spojení bylo dáno vìtí závislostí
na pøírodì, na pøíznivých klimatických podmínkách. V koneèném
dùsledku to výraznì ovlivnilo
skuteènost, jestli bylo v pøítím roce
co jíst a prodávat.
XXPrvním svátkem tohoto období je
svátek Petra a Pavla - 29. èervna.
K tomuto svátku se v øadì míst naí
vlasti poøádala pou, z nich nejznámìjí se konala na staroslavném praském Vyehradì. Podle
prastaré lidové povìry est dní
po svatém Janu Køtiteli si kadá øeka
ádala nìjaký letní dar nebo obì.
Proto se vìøilo, e se v den svátku sv.
Petra a Pavla musí v kadé øece

utopit èlovìk. A tak se v tento den
nai pøedkové radìji v ádné øece èi
rybníce nekoupali, protoe se báli,
e by se touto obìtí mohli v tento
den snadno stát.
XXPodle dalí povìry se vìøilo, e
èekanka, vykopaná o sv. Petru
a Pavlu ve dvì hodiny odpoledne,
noená u sebe, je úèinným pomocníkem (amuletem) ochraòujícím
majitele pøed rùznými zlými pøíhodami. Jestli byl tento amulet dostateènì
úèinný také jako ochránce pøed
utonutím není nic známo.
XXNai pøedkové také na zaèátku
léta nezapomínali uctít památku sv.
Prokopa, zakladatele sázavského
klátera, ve kterém slovantí mnii
konali církevní slovanské obøady.
Památka tohoto svìtce se uctívala
pøedevím poøádáním poutí na rùzných místech, ve kterých byl tomuto
svìtci zasvìcen kostel. Svátek sv.
Prokopa pøipadá na 4. èervenec.
Tento den nebo nedìle po nìm býval
napøíklad pro Praany národní
slavností, kdy putovali za Oujezd-

21.7.
24.7.
28.7.
31.7.

tel.: 0621/ 32 26 18
èervenec
NEHRAJE
tel.: 0502/ 42 30 18

Hraje se pouze v nedìli, vdy od 19.00 hodin.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.

PERNÍKOVÁ VÌ
Film ÈR
HARTOVA VÁLKA
Film USA, èeské titulky
KRÁL KORPION
Film USA, èeské titulky
STAR WARS: EPIZODA II.
KLONY ÚTOÈÍ
Sci-fi USA, èeské titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
tel.: 0621/ 33 35 38

Zaèátky promítání vdy ve 21.00 hodin.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
10.7.
12.7.
13.7.
14.7.
17.7.

20. ÈERVENEC 2002 od 13.00 hodin, areál Myslivny

26.7.

ÈERTUF PUNK  N.V.U.  HYPNOS  DEMENTOR  INSÁNIA
KODA 120  FREEDUMP  X-CORE  SEX DEVIANTS
UNP  RAZIE  ZED NA2  ZNZ  ÈTYØI LIKY

27.7.

po známých a zpívaly:
Svatá Markéto, dej nám dobrý léto,
na penièku, na itíèko a na vechno
obilíèko, co nám Pán Bùh nadìlí.
Zatoè se v koi, hoï nám po groi,
na cejnovou misku, hoï nám
po penízku. Jestli nám nic nedáte,
na svých hrncích shledáte, budou vám
lítat z police, jako mlynáøova slepice.
XXProtoe
kadá
hospodynì
v období ní hrnce potøebovala víc
ne jindy, nebo musela vaøit nejen
pro domácí, ale také pro dalí pomocníky sjednané na nì, dala radìji
koledníkùm nìjaký ten penízek
na cínovou èi jinou misku nebo
jenom tak do ruky. Pro zdárný prùbìh
ní i pro tìstí.
XXNech také vás, pøátelé, provází
v nadcházejících letních dnech tìstí,
úspìch a pohoda. Nech se vám nejen
o sv.Petru a Pavlu a sv. Prokopu vyhnou nepøíjemné události pøi koupání.
A jsou tyto dlouhé, sluneèné
a kouzelné letní dny pro vás vechny
pøíjemným osvìením a vyvrcholením tohoto roku. Bohumil Bubeník

SE

KINO OSLAVANY

24.7.

skou bránu a za Zlíchov k Butovicím
do pùvabného Dalejského údolí.
Toho dne také pøicházívalo procesí
do klátera sv. Prokopa na Sázavu,
aby zde vìøící vykonali pobonost ve
stínu sázavské zøíceniny, kde kdysi
dobrý èeský patron podle legendy
opatskou berlou bez milosrdenství
vyhánìl ty, kteøí tam nepatøili.
XXProkopská pou bývala také
nejvìtí
hornickou
slavností
ve støíbrném pøíbramském kraji,
protoe sv. Prokop byl a stále je
patronem èeských a moravských
havíøù. K pestrému, kadoroènì
poøádanému prùvodu tisícù horníkù
a hutníkù se kdysi pøipojilo veliké
mnoství obyvatel Pøíbrami a celého
okolí.
XXK tomuto dni se tradovala té
povìra o potmìilém vodníkovi,
který se právì na sv. Prokopa ohlíí
nejvíc po svých obìtech.
XXA tak se radìji zastavme u dalího
svátku tohoto období, kterým je
svátek svaté Markéty (13.7.). Kdysi
prý v tento den chodívaly dìti

ÚNOS DOMÙ
Film ÈR
MEDVÌDÍ SRDCE
Drama USA, èeské titulky
ZA NEPØÁTELSKOU LINIÍ
Drama USA, èeské titulky
SPY GAME
Thriller USA, èeské titulky
ÈISTÁ DUE
ivotopisný film USA, èeské titulky
E. T. MIMOZEMAN
Komedie USA
ANDÌLSKÁ TVÁØ
Velkofilm ÈR
STAR WARS: EPIZODA II.
KLONY ÚTOÈÍ
Sci-fi USA, èeské titulky
SPIDER MAN
Premiéra filmu USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

BRANIOVICE

Poèátek léta v zapomenutých i ijících lidových tradicích

5

28.7.
31.7.

PROTIÚDER
Akèní thriller USA, èeské titulky
HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCÙ
Fantasy film USA, èeské titulky
VYMÍTAÈ ÏÁBLA
Horor USA, èeksé titulky
BABÍ LÉTO
Smutná komedie ÈR
ROK ÏÁBLA
Èeský film s Jarkem Nohavicou
DANNYHO PARÁCI
Film USA, èeské titulky
BULIT
Parodie USA, èeské titulky
PÁN PRSTENÙ:
SPOLEÈENSTVO PRSTENU
Fantasy sága USA, èeské titulky
NA KØÍDLECH VÁKY
Film USA, èeské titulky
STAR WARS: EPIZODA II.
KLONY ÚTOÈÍ
Sci-fi USA, èeské titulky
ÚNOS DOMÙ
Film ÈR
TAKOVÁ ZVLÁTNÍ RODINKA
Komedie USA, èeské titulky
ÈERNÝ JESTØÁB SESTØELEN
Akèní thriller USA, èeské titulky
ÈISTÁ DUE
Film USA, èeské titulky
PEKELNÁ ENSKÁ
Film USA, èeské titulky

Obecní úøad Èuèice a TJ Èuèice
poøádají ji sedmý roèník
prázdninového turnaje ve futsale

RIO DE ÈUÈO CUP 2002
26. - 28. èervence 2002
na høiti velkého fotbalu.

Pátek a sobota: utkání mustev o postup,
nedìle: finálové utkání. Hudební program:
pátek - country zábava, sobota - disco.
Zajitìno obèerstvení: kotlík, zabíjaèka,
uzeniny apod.
Mustva, která mají zájem hrát na turnaji,
musí uhradit startovné ve výi 580 Kè do 9.7.
na adresu Anna trbová, Èuèice 131, 664
12 Oslavany, tel.: 0502/ 42 55 22 (OÚ).

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

ÈITÌNÍ

KANALIZAÈNÍCH
PØÍPOJEK
VEHO DRUHU
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Léto na Vranovsku
Státní zámek
UHERÈICE
Zámecké kulturní léto 2002
 5.7. - 19.00 hod. - Vladimír
MERTA a Jana LEWITOVÁ.
Moravské balady a anglické
renesanèní písnì. Zámecká
kaple, vstupné: 70,- Kè.
 13.7. - 19.00 hod. -JABLKOÒ
v sestavì Velká polní. Arkádové
nádvoøí (za nepøíznivého poèasí
banketní sál), vstupné: 70,- Kè.
 27.7. - 19.00 hod - Karel
PLÍHAL. Arkádové nádvoøí
(za nepøíznivého poèasí banketní sál), vstupné: 120,- Kè.
 Èervenec: Linde Brodner obrazy, Máa Rivolová keramika. Spoleèná výstava
Pøedprodej vstupenek: Pokladna SZ
Uherèice, týden pøed akcí: ÚT - NE
od 9.00 do 17.00 hod., Informaèní
støedisko Vranov n/D, Námìstí 47.
Rezervace vstupenek - e-mail: uhercice@pambr.cz, tel.: 0624/ 29 83 96
nebo 29 82 22 (i veèer), infocentrumvnd@volny.cz, tel.: 0624/29 62 85.
Rezervované vstupenky nutno
vyzvednout v pokladnì SZ Uherèice
nejpozdìji v den akce do 17.00 hodin.
Informace o jiných pøedprodejních
místech u nìkterých akcí na výe
uvedených tel. èíslech.

Restaurace
Pod hradem

Bítov - Horka è. 168
 12.7., 19.7. 26.7. - 20.30 hod.
- ROMEO A JULIE XL aneb
Pan ejkspír promine
Divadelní høíèka o bìhu èasu,
vùbec ne podle pana Shakespeara.
 17. 7. - 19.00 hod. - Taneèní
veèer s ivou hudbou
 20.7. - 19.00 hod. - Koncert
skupiny EMINENT. Koncert
se koná na plái pod restaurací.
 30.7. - 20.30 hod. - DVÌ A
DVÌ JSOU TØI. (Ne)matematická kratochvíle o pìti
obrazech, ètyøech mezihrách,
prologu a epilogu pro dvì
hereèky, jednoho herce a mnoinu divákù
 31.7. - 19.00 hod. - Taneèní
veèer s ivou hudbou

V divadelních pøedstaveních
úèinkuje Divadelní spolek Rotunda
ze Znojma. Pøedstavení a taneèní
veèery se konají uvnitø restaurace maxim. kapacita 70 osob.

Státní hrad
CORNTEJN
 5. a 6. 7. - Veèer plný vùnì
a spravedlnosti. Historická
skupina oldnéøi, Znojmo.
 16. 7. - ílenì smutná princezna. Skupina historického
ermu Ultimum Dei Gratia,
Rousínov u Vykova.
 18.7. - Koncert country,
folk, pop - Paroháèi, Znojmo.
 20. 7. - Vládce èasu a jeho
kouzelné karty. Skupina historického ermu Ultimum Dei
Gratia, Rousínov u Vykova.
 21.7. - Romeo a Julie XL,
aneb pan ejkspír promine.
Divadelní spolek Rotunda,
Znojmo
 23.7. - Tortura, aneb muèení
nevinné panny. Skupina

ZRCADLO

historického ermu Ultimum
Dei Gratia, Rousínov u Vykova
 27. 7. - ílenì smutná princezna. Skupina historického
ermu Ultimum Dei Gratia,
Rousínov u Vykova.
 28.7. - Me svatá s prosbou
za smír minulých i souèasných
høíchù tohoto kraje.
 29.7. - Romeo a Julie XL,
aneb pan ejkspír promine.
Divadelní spolek Rotunda,
Znojmo
 30.7. - Vládce èasu a jeho
kouzelné karty. Skupina historického ermu Ultimum Dei
Gratia, Rousínov u Vykova.
Zaèátky vdy v 19 hodin,
ve dnech vystoupení skupin historického ermu ukázky v prùbìhu
denních prohlídek hradu.

Státní hrad
BÍTOV
 28.6. do konce záøí - Výstava - Kostýmní a filmové
návrhy Theodora Pitìka sloupový sál.
 28.6. - 31.8. - Výstava
porcelánu k 210. výroèí
zaloení firmy Haas a Czizek divadelní sál
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì
pondìlí. Pøi prohlídkách vystoupení
skupin historického ermu (Canimus
Surdis a Znojemtí kejklíøi) a historické hudby (Scholastici Musici).
ZOO Bítov - hradní zahrada, Sklep
pánù z Lichtemburka (èervenec,
srpen) - vinotéka na hradì

FATYM
Vranov nad Dyjí
 15.7. - v 18.00 hod. - Poutní
setkání u Matky Nadìje.
Nový Jeruzalém ve Vranovì
nad Dyjí. Hlavním kazatelem
a celebrantem, pøi poutních
bohoslubách, bývá P. Marek
Dunda - moderátor farního
týmu Vranov n.D., faráø
ve Vranovì n.D.; títarech;
Olbramkostele a Lanèovì.
 kadé pondìlí v 19.30 hod. Prázdninové
bohosluby
na lodi. Na Vranovské pøehradì v Jachtklubu na palubì
prámu Znojmo pod mostem
v ústí výcarské zátoky. Pìí
poutníci vycházejí vdy v 18.30
od vranovské fary
 Cyklopou do Jeníkova
k Pannì Marii Bolestné zaèátek 28. 7. 2002 v 15.00
hod. ve Vranovì nad Dyjí
po poehnání. Pøedpokládaný
návrat v sobotu 3. 8. 2002 na
pou do Hlubokých Maùvek.

Pøi zpáteèní cestì plánujeme poutní
zastavení v Èíhoti (zde byl panem
faráøem spolurodák otce Frantika,
muèedník P. Toufar). Pøihláky sbírá:
P. Marek Dunda; farní úøad Vranov
n.D. 20; tel: 0624/296384; mobil:
0776/257118; e-mail: marek@fatym.com.
Termíny jednotlivých týdnù

 Prázdniny ve VRANOVÌ
nad Dyjí PRO MLÁDE:
 30.6. - 7.7. HEJ RUP - práce
vìtinou nemùe nikomu
ukodit, zvlátì, kdy je v
dobré partì a na dobrém
díle.Vede o. Milan
 7. - 14.7. AKÈNÍ TÝDEN úèastníci se mohou nadát
kdeèeho. Vede o. Marek

 14. - 21.7. TURISTICKÝ
TÝDEN - pìky poznáme
nepoznané. Vede o. Nik
 21. - 28.7. NEVA SE,
ODVA SE, aneb rozmodlovací týden - no comment. Vede
o. Nik
 28.7. - 4.8. BIBLICKÝ
TÝDEN - tradiènì velmi
oblíbený týden kolem netradièního pronikání do poselství
knihy knih. Vede o. Pavel
(0624/296384;) 0604/185440.

Obec
Vranov nad Dyjí
Vranovské kulturní léto
 9.7. v 19.30 hod. - ivotní
pøíbìhy Josefa Cardy Veèer
humoristy a populárního herce
JOSEFA CARDY. Dále úèinkuje známý baviè a milovník
zvíøat ZDENÌK SRSTKA.
Pøedstavením provází Michael
HERZÁN. Místo - první nádvoøí zámku.
 11.7. v 19.30 hod. - Koncert
èeské a francouzské komorní
hudby. V poøadu zazní díla J.
Vaòhala, L. Janáèka, B. Martinù, A. Dvoøáka, F. Poulence a
D. Milhauda. Úèinkuje Ensemble Messiaen - známé brnìnské
kvarteto neobvyklého nástrojového sloení (housle, klarinet, violoncello a klavír).
Místo - hudební salon zámku.
 24.7. - v 19.30 hod. Recitál
populární folkové dvojice
Miroslav Paleèek a Michael
Janík. Místo - první nádvoøí
zámku.
 30.7. v 19.30 hod. - Spirituály, duchovní písnì severoamerických èernochù a jazz.
Autentickou atmosféru tìchto
sugestivních hudebních forem
pøiblíí v samostatném vokálním koncertu s klavírním
doprovodem èernoský zpìvák
z americké Oklahomy Lee
Andrew Davison a pøední
èeská interpretka Irena Budweisserová. Místo - hudební
salon zámku.

NÁRODNÍ PARK
Podyjí
 6.7. v 9.00 hod.- Krajina
a lidé. Vedoucí: Lenka Reiterová - Správa NP Podyjí
Sraz: Havraníky, u kostela.
Trasa: Havraníky - Sealsfieldùv kámen - Papírna - Batùv
mlýn - U tøí lip - Havraníky,
cca 10 km støednì nároèným
terénem, pro zájemce monost
zacházky na obes a zpìt (+ 3
km) s ukázkou teplomilných
plevelù aj., návrat do 13.00
hodin. Doporuèené vybavení:
terénní obuv, svaèina. Zamìøení: botanika, vliv èlovìka
na vegetaci a krajinu, péèe
o nelesní plochy.
 20.7. v 8.30 hod. - Výprava
za syslem (autobusem po maloploných chránìných územích Moravskokrumlovska).
Vedoucí: Vlasta korpíková Okresní úøad Znojmo. Sraz:
Znojmo, parkovitì u Zimního
stadionu. Trasa: autobusem:

Znojmo - Hostìradice - Moravský Krumlov - Jamolice - Znojmo; s návtìvou lokalit:
pøírodní památky U kaplièky
a Støíbrný vrch, navrená
Národní pøírodní rezervace
Moravskokrumlovské slepence,
lokalita sysla obecného u Jamolic; èas na obìd v Moravském Krumlovì, návrat asi
v 17.00 hodin. Doporuèené
vybavení: terénní obuv, svaèina. Nutná pøedchozí pøihláka:
do 10. 7. 2002 na Správì NP
Podyjí u Markéty Jelínkové
(tel.: 0624/ 22 67 22 nebo 22
11 15). Pøi nedostatku zájemcù
mùe být akce zruena. Cena:
100,- Kè (úhrada dopravy).
Zamìøení: základní informace
o vybraných zvlátì chránìných územích Znojemska.

Obec LANÈOV
 20.7. od 11.00 hod. - Pouová
veselice. Hraje jihoèeská
MALÁ MUZIKA z Èeských
Budìjovic.

Obec LESNÁ
 27.7. - Sportovní den v
Lesné. V 10.00 hod. - Soutì
zruènosti na jízdním kole dìtí
do 12 let, ve 13.00 Duatlon soutì juniorù. Od 17.00 hod.
VIII. roèník Lesòáckého triatlonu. 15.00 hod. - prezentace
- restaurace Vìtrný mlýn,
15.30-16.00 - rozprava a memoriál - do 16.45 - pøeprava na
start, 17.00 start Vranov - plá
plavání cca 300 m, cykloèást
cca 31 km - smìrem pøes hráz
- Lanèov, hrad Corntejn, Bítov,
Chvalatice, Zálesí, títary,
umná, Lesná. Bìh cca 1680 m
- kolem Lesné, cíl - pakovitì
Motomuzeum; 19.30 vyhláení
vítìzù, 20.00 Spoleèenská
zábava - country PAROHÁÈI rest. Vìtrný mlýn

Obec LESNÁ
 20.7. od 14.00 hod. - HOSTIMSKÝ
WOODSTOCK.
Letní kino Hostim. ( Areál ze
2/3 zastøeen). Vystoupí kapely:
TITANIC - hard rock (Brno),
RED HOT CHILLI PEPPERS
revival (Praha), BAGR - melodický rock (Tøebíè), OCELOT
- motor metal (Hostim),
METANOON - heavy metal
(Jihlava), RELAX - melodický
rock (Brno), X-CORE - hardcore (Znojmo), EBOLA JOY hardcore electronic metal
(Znojmo), KARAKUM heavy
metal
(Luka
n.
Jihlavou), NEXUS - rock,
fanky (Dukovany), BOA melodický
rock
(Praha).
Vstupné v pøedprodeji 190 Kè,
na místì 240 Kè.

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
tel./záznamník: 0621/ 32 23 88, fax: 0621/ 32 27 22
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, max. poèet znakù: 250)
tel. 0608/ 25 25 41, nebo osobnì v redakci Zrcadla

Koupím

 byt 3+1 v Moravském
Krumlovì. Tel.: 0604/ 48 05 29.
 Sbìratel koupí ve týkající se
starých motocyklù do roku výroby 1945, napø. jakékoliv náhr.
díly, platné doklady (OTP, TP),
starou literaturu, plechovky od
oleje, reklamní smalt. cedule aj..
Moná i výmìna za jiný sbìratelský materiál. Dìkuji za nabídky.
Tel.: 0723/ 01 35 78.
 funkèní gramofon se zesilovaèem, nebo hi-fi vì s gramofonem, levnì. Tel.: 0608/ 25 25 41.

Prodám

 DB 2+1 v MK na sídliti, velký,
ihned volný. Tel.: 0621/ 32 39 12
veèer nebo 0621/ 32 22 31.
 starí øadový RD v Miroslavi,
v rekonstrukci, po úpravì 2 byt.
jednotky, nebo vymìním za tøípokoj. DB v MK. Dohoda jistá.
Tel.: 0621/ 33 40 06.

kolo, vál se sedaèkou k Teøe,
velmi zachovalou ÈZ 175, málo
pouívaný døevìný ebøík. Tel.:
0621/ 33 66 01.
 stropní desky Versalit - imitace
døeva, rozmìr 61x61 cm, celkem
80 m2, cena 85 Kè/m2. Tel.: 0621/
32 07 55.
 zahradní bazén, prùm. 3,6 m,
výka 0,92 m, ocel. konstrukce,
schùdky a filtrace. Nový, nevybalený, v záruce. Cena: 7200 Kè.
Mono pøivést. Tel.: 0604/ 40 30 45.
 chladnièku Calex 270 RS, mrazák
Calex M 130 a mrazák Calex M 70,
ve funkèní v dobrém stavu, cena
dohodou na tel.: 0621/ 33 82 17.
 PC Pentium II, 450 Cel., 128
(192)MB RAM, 20 GB HDD, GK
8MB, zvuk, vypalovaèka Teac
40x8x8, Flopy 1.44, kláves., my,
mon. EIZO 17, tisk. Canon BJC
250, (sí 10/100, repro 200 W),
SW Win98SE, Office 2000 aj.
Tel.: 0777/ 87 86 60.
 dìtské koleèkové brusle
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 chladící zaøízení, (chladící
agregát - ucpávkový, 2 ks výpar.
s odtávacími plechy, ovládací
elektropanel, termostat uzávìr,
cena 4.000,- Kè; 30 ks èervených
beden na maso, nízká 100,- Kè,
vysoká 120,- Kè, ahnìdý smaltovaný plech (1ks), na kruhový
bazén - Vítkovice 2,5 x 1,5 m,
cena 800,- Kè; 10 kg láhve na

propan butan, cena 400,- Kè;
zánovní, dvoj-kolový vozík na
popel, cena 400,- Kè, tel.: 10kg
láhve na propan butan, 4ks, cena
300,- Kè/ks,  láhve kyslík + plyn,
plné, hadice, øezák, hoøáky, øezák
na PB, hoøák na PB + regulátor,
sváøeèku usmìròovaè 180A +
káble italské výroby. Hoblovku
válec 30 cm + pila, 8 m2 kabøinec

 Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, r.v.
1985, barva bílá, 5 dv., 5 rychl..
Výbava: ABS, palubní a støení
poèítaè, stø. okno, el. pø. okna
a zrcátka, stavitelný volant, TZ
do 1300 kg. Novì vymìnìno:
pøední pneu, tlumièe, pruiny
a brzd. destièky, èepy øízení, zadní
pruiny, 2. a 3. díl výfuku, èidlo
ABS, dveøe øidièe. Cena: 26.500
Kè, monost slevy, nebo výmìny
za jiné + doplatek (s muzikou
41.500 Kè). Tel.: 0728/ 20 16 48.
 koda 100 v dobrém tech.
stavu, motor po GO, najeto 8000
km, garáováno, bez koroze. Cena
3000 Kè. Tel.: 0502/ 45 24 14.
 uzamyk. støení nosiè na Fiat
Brava - originál. Cena 1500 Kè.
Tel.: 0776/ 31 93 37.
 rotovník kladívkový, cirkulárku prùm. 60 cm, cirkulárku
prùm. 30 cm, litovou sekaèku,
íøe 80 cm, míchaèku, seèkovnici,
kotel Brutar, kotel -smalt 60 l,
postøikovaèe, kotouèe, dvoukolák,
praèku mini, dímaèku, ebøíky
dvojaté, králikárnu. Ve levnì.
Lodìnice, è. 9, tel.: 0732/ 81 99 42.
 obilní kombajn zn. Masey Ferguson, íøka zábìru 200 cm, velmi
dobrý stav. Tel.: 0606/ 70 61 68.

(ètyøkoleèkové s brzdou), velikost
22 cm, v dobrém stavu, cena 300
Kè. Tel.: 0608/ 25 25 41.
 zavaøovací sklenice - 3 Kè/ks,
fitinky pozinkované, rùzné druhy
- 5 Kè/ks. Tel.: 0502/ 45 20 89.
 oleandry plnokvìté, rùzné
barvy (bílý, rùový, èervený,
zlatý). Tel.: 0621/ 32 28 91.

Rùzné

 Základní kola v Miroslavi pøijme uèitele (uèitelku) anglického
jazyka. Nástup 1. záøí 2002.
 Speologická skupina AGGA
Ivanèice hledá nadené zájemce
o pøírodu, geologii a jeskynì.
Jedná se o dobrovolnou neplacenou èinnost ve svém volném èase
(soboty a nedìle). Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 0502/ 45 22 68
u p. Benee.
 Sbìratel hledá stará rádia, elektronky, reproduktory, souèástky
a literaturu z poèátku rozhlasu.
Tel.: 0737/ 46 59 56.
 Rozvedený støedokolák - 39
let, 185 cm vysoký, tíhlý,
bohuel kuøák hledá enu do 42
let pro trvalý vztah. Ivanèice
a okolí. Tel.: 0737/ 71 23 26.

HLEDÁME ...

dopisovatele do Zrcadla z regionu
Ivanèicka a Oslavanska. Zajímá nás ve, co
by mohlo zajímat nae ètenáøe. Kontaktujte
redakci na tel.: 0608/ 25 25 41.

 kultivátor MS 16 s pøísl.. Tel.:
0502/ 43 71 49, po 19.00 hod.
 se slevou traverzy I16, profily
U12, komínovky Schiedel, prùm.
16 a 20 cm, pøeklady Jistrop
nosné, výka 238 mm, délka 1250
a 1500 mm a izolan Bitubitagit
PEV60S35. Ve nové Tel.: 0605/
78 21 89.
 vìtí litinový lis na víno, cena
dohodou. Tel.: 0621/ 33 39 69 po
20.00 hod..
 pilové pláty Pilana na katr, rozmìr:
1300x140x2x26 mm, 13 ks, cena
dohodou. Tel.: 0604/ 91 00 95.
 elektrocentrálu 1kW, el. èást po
opravì, cena 2500 Kè. Tel.: 0608/
87 58 62, 18 - 20.00 hod..
 2 ks PB láhví - 10 kg, skládací

Komerèní inzerce
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou; stavební míchaèku. Tel./zázn.: 05/ 4735 2287.
 Prodám stoly, idle, boxy k vybavení kavárny, vinárny. Dále
kuch. sklo, porcelán, lednièku,
mraznièku, el. sporák, el. ohøívaè
- i jednotlivì. Tel.: 0621/ 33 62 77
po 18.00 hod., dopoledne 33 61 14.
 Soukromá úèetní s dlouholetou
praxí provádí: úèetnictví podvojné i jednoduché, DPH, mzdy
zamìstnancù, vekeré kontroly
na úøadech, daòové poradenství
vèetnì vyplnìní vech potøebných
formuláøù. Ve na poèítaèi. Tel.:
0502/ 42 05 25.
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