
CHORVATSKO - LAST MINUTE
KOMARNA - JIŽNÍ DALMÁCIE
Villa Bili***               25.6. - 2.7.
6.290 Kč s polopenzí/os./7 nocí
luxusní pokoje a apartmány • klima • masážní sprcha
Jacuzzi • sat. TV • video • restaurace a taverna ve vile
• bazén • fitness • sauna • 7x ubytování • 7x polopenze

GRADAC - MAKARSKÁ RIVIÉRA
Vila Rončevič**      v období 28.5. - 2.7.
2.890 Kč/os./7 nocí
pokoje 1/2 a 1/3 • společná kuchyň • cca 80 m od pláže

GRADAC - MAKARSKÁ RIVIÉRA
Vila Tanja**+                    v období 28.5. - 25.6.
9.490 Kč/apartmán pro 6 osob/7 nocí
2 ložnice • obytná kuchyň • 3 terasy • sat TV • vlastní 
parkoviště • blízko pláže a toboganu • atraktivní místo

Doprava vlastní nebo busem za příplatek.
Možnost ubytování 7, 10, 12 nebo 14 nocí.

MEGA TRAVEL s.r.o., cestovní kancelář
nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno, tel.: 546 211 464 (Po-Pá: 14-18 hod.), e-mail: info@megatravel.cz

Další nabídka pobytů v Chorvatsku a na Kypru: www.megatravel.cz

CMYK

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník IV.  •  Číslo 10                                                                              20. kvetna 2005

CHCETE KOUPIT, STAVĚT,
MODERNIZOVAT NEMOVITOST ?
NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ?

JSME TU PRO VÁS !
PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3%

ZDARMA vypracování úvěrové žádosti!
Nulový vklad - BEZ RUČITELE!

Do roku 2007 daňová úspora 14%.

Telefon: 736 484 438

Nezávislý regionální čtrnáctideník

˘

Čelní srážka bez obětí
/Moravský Krumlov/ V pátek 13. května dopoledne se stala

dopravní nehoda – čelní srážka dvou osobních vozidel značky Škoda 
před Moravským Krumlovem v lokalitě zvané Kačenka. Řidič přijíždě-
jící do města za vrcholem kopce v následné pravotočivé zatáčce nezvládl 
vozidlo a čelně se srazil s osobním automobilem jedoucím v protisměru.
Lékař poskytující první pomoc předběžně stanovil lehčí zranění a pa-
trně nejvážnější zranění - pohmožděný hrudník u spolujezdkyně auto-
mobilu, který zavinil nehodu. Hmotná škoda bude zřejmě značná. 

Nechci přikládat toto neštěstí magickému pátku 13., protože na vině 
je nepřiměřená rychlost v problematickém úseku. Pokud by tuto nehodu
zavinil řidič, který není zdejší a nezná dobře místní silnici, dokázal 
bych ho omluvit. Faktem totiž je, že za vrcholem kopce následuje  
prudká pravotočivá zatáčka, kterou neznalý nemusí očekávat. Po ne-
dávném vykácení cestu lemujících stromů, které opticky nutily řidiče
před výjezdem do serpentiny přibrzdit, tu zůstala holá pláň. Aby k podob-
ným nehodám v tomto úseku nedocházelo, bylo by vhodné i přes 
stávající výstražnou dopravní značku upozorňující na tuto dvojitou za-
táčku, přímo v zatáčce například umístit dopravní značení - vodící ta-
buli s bíločervenými šipkami. Snad se nad touto novou situací zamyslí
i příslušné orgány státní správy a pokusí se ji vyřešit.                 /mask/ 

/Kadov/ Velkého překvapení se 
dočkal Marek Venuta z Kadova.
Při výkopových pracích našel 
hliněné nádoby a lidskou lebku. 
„Rozhodl jsem se odizolovat zá-
klady našeho rodinného domku 
a když jsem se dostal na úroveň 
základů, našel jsem nejdříve hli-
něnou nádobu a pak i lidskou leb-
ku. To už jsem neváhal a zavolal 
odborníky z Brna. Již v minulosti 
jsem při běžných pracích na za-
hrádce nacházel drobné střepy,“ 
uvedl nálezce a majitel domu 
Marek Venuta. „V této lokalitě 
povodí Rokytné jsou poměrně bo-
haté archeologické nálezy. Nás to 
nevyvedlo z míry, nicméně v pro-
luce mezi dvěma domy téměř pod 
základy se našel neporušený hrob, 
který mohu předběžně datovat

do závěru pozdní doby kamenné, 
to znamená někdy do 2.300 až 
2.000 let před naším letopočtem. 
Jedná se o kulturu se zvoncovými 
poháry,“ uvedl přivolaný archeo-
log Zdeněk Čižmář z Brna.

Většinou se nenacházejí ojedi-
nělé hroby, ale pokud se najdou, 
tak je předpoklad, že jsou součástí
menšího či většího pohřebiště. 
„Tento nález je neporušený, jedná 
se o ženu, která leží ve skrčené 
poloze v orientaci sever-jih hla-
vou k jihu, obličejem k východu. 
U mužů to bývalo opačně. Jako 
milodary byl přiložen jednodu-
chý nezdobený džbánek a hrnec 
s uchem. Můžou se vyskytnout
i drobné ozdoby nebo oděvy. Je to
 standardní výbava dvou nádob,“ 
dodal Zdeněk Čižmář.       /mask/

Prehistorický hrob nalezen v Kadově

ČEZ hodlá topit obilím
/Dukovany, Znojmo/ Elekt-

rárenská společnost ČEZ hodlá
topit obilím z Jižní Moravy, aby 
tak pomohla zemědělcům zbavit 
se přebytků a uvolnit tak přeplně-
né sklady pro letošní sezónu.

„Jde o jednorázovou akci a zá-
roveň pomoc zemědělcům. Do-
hodli jsme se s Plodinovou bur-
zou na odkoupení 150 tun obilí, 
které bude určeno na předběžné 

zkoušky. Toto obilí není svou 
kvalitou vhodné na potravinářské 
účely a nelze je použít ani jako 
krmivo pro skot - je zkažené,“ 
uvedl k záměru spalovat obilí 
Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.

Spalování obilí v elektrárnách 
není z ekonomického hlediska 
výhodné ani vhodné. Existují 
daleko vhodnější plodiny, jako 
forma obnovitelného zdroje pro 

výrobu elektřiny. „Jednou z vy-
braných elektráren je Hodonín. 
Zde se topí ve fluidním kotli 
lignitem, ale biomasa se tu již 
přidává jako přísada. V současné 
době probíhají testy, které budou 
trvat i s vyhodnocením asi měsíc. 

Po nutných povoleních a dohodě 
s Plodinovou burzou tuto akci za-
hájíme,“ dodal Ladislav Kříž.

V této souvislosti šlo o původ-
ní podnět ze strany Plodinové 
burzy z počátku tohoto roku.

/dokončení na straně 3/

Villa Bili***

foto: mask
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Akce
Miss Epopej 2005

je z technických důvodů

přeložena
na 15.10. a 22.10. 2005.

Přihlášky na telefon:
724 712 435

Stavba bytů v Ivančicích
bude konečně zahájena 
/Ivančice/ Na ulici Sportovní, kde se nachází „památník“ minulého 
vedení radnice - opuštěná základová deska, se vybuduje 62 bytů.
Stavbu provede developerským způsobem firma Stavoprogres Brno, 
jenž koupila pozemek a torzo nedokončené stavby. K celé záležitosti 
bude veřejnost dostatečně informována prostřednictvím médií, čehož 
se ujme ředitel podniku Josef Kavalec, který hodlá stavbu představit. 
Kromě samotné stavby bude také provedena úprava okolí a místní ko-
munikace, včetně řešení přilehlých parkovacích stání.

Rekonstrukce místních komunikací se týká ulice Sportovní a Okružní
v celkové délce 1.850 m², vznikne 880 m² parkovací plochy a 760 m² 
nového chodníku. Po dokončení bude počet parkovacích míst 59 z toho 
šikmých stání 29, zbytek kolmých. Počítá se i s vymezeným stáním. 
Severní část ulice Sportovní by měla být průjezdná ve směru východ - 
západ, ulice Okružní v úseku po křižovatku s obytnou zónou ve směru 
sever-jih a jižní část ulice Sportovní bude průjezdná ve směru západ-
-východ. Minimální šířka vozovky bude mezi obrubníky 3,5 metru, 
v místech budoucích kolmých parkovacích stáních bude rozšířena na
6 metrů. Jednostranný chodník bude široký 1,5 m.                      /mask/

Trápí je stav státní silnice
- JM kraj opravu neřeší

/Oslavany/ Stav státní silnice II. třídy č. 393, jenž je zároveň prů-
tahem městem, je dle názoru starosty města v dezolátním stavu. Tento 
stav se týká části komunikace při vjezdu do města směrem od Ivančic
a jde o úsek z dlažebních kostek.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která je správcem ko-
munikace, připravuje již několik roků rekonstrukci této komunikace, 
ale její zahájení je zatím v nedohlednu. V současné době je vydáno 
územní rozhodnutí a zpracován projekt pro stavební povolení na první 
úsek, který zahrnuje i problematicky průjezdný most u bývalé elekt-
rárny na ulici Hlavní. Svůj díl na tom, že se situace neřeší má i vedení 
Jihomoravského kraje. Rada Jihomoravského kraje nezařadila danou 
rekonstrukci k provedení na letošní rok, ale do tzv. zásobníku akcí, kte-
ré hodlá řešit v budoucnu. I přes tuto situaci se město intenzivně snaží 
dosáhnout změny přístupu JMK ke stavu ve městě. V minulém týdnu 
byl odeslán starostou města Vítem Aldorfem dopis všem členům rady
a hejtmanovi JMK s výzvou o opětovného zvážení dané situace
a urychlení celého procesu, který povede k zafi nancování investice. 

Tato státní silnice v Oslavanech patří mezi poslední resty oprav 
v kraji. Je velmi frekventovaná a je spádovou komunikací pro severo-
západní část Ivančicka, včetně nově přistoupené obce Senorady, která 
je od ledna součástí našeho kraje. Občané Oslavan a celé spádové ob-
lasti tak mohou jen doufat, že radní Jihomoravského kraje celou situaci 
zváží a schválí opravu vozovky. Možná by tomu pomohlo, kdyby se
i oni vlastními vozidly po zmíněné komunikaci párkrát projeli.  /mask/

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

Sportovní
obchod Msport

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...
KOPAČKY A OBUV

AKCE! TENISOVÉ RAKETY - SLEVA 20-50%

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

zn. WILSON, BABOLAT, PRINCE, HEAD, DUNLOP, ...
TENISOVÉ RAKETY

/Miroslav/ Předpoklad výskytu 
podzemních dutin se v souvislosti 
s rekonstrukcí inženýrských sítí 
a silničního průtahu v Miroslavi 
teď stoprocentně potvrdil.

Jaroslav Růžička ze Znojma, 
původním povoláním stavební in-
ženýr, projektant a statik, zjišťo-
val virgulí existenci chodeb. Na zá-
kladě požadavku Správy a údržby 
silnic Znojmo a města Miroslav 
jím byl proveden průzkum vý-
skytu podzemních dutin a sklep-
ních prostor nacházejících se pod 
budoucím silničním tělesem.

Po projití trasy silnice byl vy-
tipován výskyt 18 lokalit, které 
se zakreslily do mapy. Nyní po 
zahájení prací se výskyt dutin 
potvrdil. Z těch větších se jednalo
o podzemní chodbu a 1,5 metru 
vysokou klenutou kanalizační 
stoku z pálených cihel. U ostat-
ních šlo o přechody inženýrských 
sítí, které byly technicky zabez-
pečeny. Z podezřelých prostor
u řadové zástavby domů od ulice 
České k Hostěradicím nebyla 
žádná chodba ze sklepa přístupná.

„Hledání podzemních prostor 

jsem prováděl virgulí typu „L“ 
drátu, tedy tvaru písmene L. Jde 
o kovový drát 3 až 6 mm v prů-
měru, o ramenech 25 a 10 cm, 
které jsem držel jemně v ruce
za kratší část detektoru. Delší část 
- detektor ve vodorovné poloze 
jsem měl před sebou. Takto jsem 
prošel po terénu a v místech, kde 
se nacházela anomálie (podzemní
kabel, potrubí, okraj sklepní chod-
by a pod.), se vodorovná část 
virgule vychýlila do směru půdo-
rysné polohy anomálie. Přes takto 
objevenou anomálii se prochází

v několika místech jejího průběhu 
a usuzuje se podle šířky, zdali jde 
inženýrskou síť, čnebo o užívaný 
či zasypaný, nebo zrušený sklepní
prostor. Takto se dá zmapovat pů-
dorys každého objektu pod teré-
nem. U anomálie tvaru osamělého
bodu, jako studna nebo podzemní 
piloty, se detektor virgule natáčí 
vždy k tomuto bodu - na průsečí-
ků dvou výchylek a ze dvou mě-
ření se nachází hledaný bodový 
objekt. Je známo, že virgule fun-
guje, což potvrdily i skutečně na-
lezené prostory. Jak a proč to tak 
funguje se zdá neobjasněné, proto 
se doposud přičítá velký podíl 
osobnímu vlivu, schopnostem a 
vlastnostem proutkaře, senzibila 
nebo telestéta. Jsou různé teorie 
o výjimečnostech těchto aktérů,“ 
prozradil ke své zjišťovací meto-
dě Jaroslav Růžička.

„Musím říci, že práce probíhají 
dle harmonogramu a v předstihu 
jsou prováděny přípravné práce
na rekonstrukci ulic Česká, Václa-
vov a Rybniční, která bude zahá-
jena ihned po dokončení hlavního 
průtahu. Po jejím skončení bude 
celá část převedena jako místní 
komunikace do majetku města. 
Na průtahu se v současnosti prů-
běžně usazují obrubníky a naváží 
se podkladová vrstva. Protože 
jsme dopředu věděli o možných 
sklepech, byli jsme na ně připra-
veni a průběžně je odstraňovali, 
čímž se stavba neopozdila,“ uvedl
ke stavu prací na průtahu měs-
tem místostarosta Miroslavi 
Roman Volf.         /mask/

Virgulí zjistili dutiny pod budoucí vozovkou

ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

POHOSTINSTVÍ

SPORT AREÁL
ORLOVNA RAKŠICE
Na Vaši návštěvu se těší p. Havel a syn

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů • Rolety

Sítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveříSítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveří

U řetízkových žaluzií do plastových
oken a eurooken do 15. června

SLEVA 20%
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

DETEKTIVNÍ A PÁTRACÍ 
KANCELÁŘ

pátrání po osobách a věcech
sledování osob

prověřování solidnosti obchodních partnerů
Působnost po celé ČR. Zaručujeme naprostou
diskrétnost veškerých poskytovaných služeb.

Tel.: 607 780 221
Marcel Haschka, Vedrovice 66
e-mail: haschka@seznam.cz

Butique ELEGANCE
nám. Svobody 14, Miroslav, tel.: 515 333 328

OBLÉKNE DÁMY OD „S“ PO VEL. 62,
PÁNY AŽ PO VEL. 80

Velký výběr letních, svatebních a maturitních
kostýmků, pánských obleků, triček, halenek, šatů,
prádla, plavek, tepláků, mikin. Vše až po vel. 
160 cm přes pas a značkové rifloviny dámské
i pánské až po vel. 150 cm přes pas.

SRDEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍME!
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Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 437 323

Je čas změnit techniku
Od 15. dubna do 15. června
slevy 500,- až 2.000,- Kč
na 6 typů křovinořezů.

B&T METAL
spol. s r.o.

bývalá kasárna Neslovice provozní doba:          
areál Knížecí les, ev.č. 01   po-pá:  7.00 - 15.00
664 91 Ivančice           so:  8.00 - 12.00
tel./fax: 546 413 335 mobil: 736 165 062
e-mail: bt.metal@tiscali.cz                      605 219 039

VELKOOBCHOD
Prodej zámkové dlažby

a ostatního stavebního materiálu

DLAŽBA od 180 Kč/m2

AUTOPLYN Čadek Jaroslav
 •  nejlevnější montáž LPG do 99,9% typů
    benzinových automobilů - tzv. typovky,
    odpadá další schvalování
 •  o několik tisíc levnější sekvenční systém
 •  možné fi nancování úvěrem,
    vyřízení na místě, navýšení jen 5% 
 •  veškerý servis, revize, emise benzín a plyn

 
Vídeňská 119, Brno  •  tel.: 547 137 235, 608 728 884

www.autolpg.cz  •  jaroslav.cadek@tiscali.cz

/Oslavany/ V současné době 
se intenzivně připravuje výstavba 
nové části náměstí v Oslavanech. 

Vedení města má již uzavřeny 
smlouvy na výstavbu objektů 
občanské vybavenosti a bytovou 
výstavbu s tím, že fi rmy musí 
zahájit stavební práce na sklonku
letošního roku. Město pak samo  
bude realizovat výstavbu Domu 
chráněného bydlení pro seniory. 

Tomuto stavu ovšem před-
cházela komplikovaná situace, 
protože městu se pro tuto zásadní 
investici dlouho nedařilo  vykou-
pit všechny potřebné pozemky. 
Dokonce se uvažovalo přistoupit 
ke změně investičního záměru, 
protože s jedním z majitelů ne-

movitostí se nedařilo domluvit.
Situace se obrátila minulý 

týden, kdy se při společném po-
stupu města a developra podařilo 
s majiteli posledních nemovitostí 
na budoucím náměstí dohod-
nout. Firma uzavřela s majitelem 
smlouvu, kterou získá nemovitos-
ti do svého vlastnictví, část jich 
zastaví svou bytovou výstavbou 
a pozemky nutné pro výstavbu 
domu s chráněným bydlením 
budou převedeny na město. Cena 
za pozemky, které město nyní 
převezme, bude shodná s cenou 
veškerých ostatních výkupů, kte-

ré město v tomto směru již dříve 
realizovalo. 

V praxi tento převod znamená,
že byl překonán jeden ze zásad-
ních problémů, který mohl budou-
cí výstavbě bránit.

V současné době je již připra-
vováno územní řízení, probíhá 
výběr dodavatele a dopracovává 
se projekt pro stavební povolení. 
Oslavanští občané se tak v bu-
doucnu určitě dočkají nového
náměstí, které se začne za předpo-
kladu bezproblémového průběhu 
správních řízení budovat na pře-
lomu let 2005 - 2006         /mask/

PRODEJNA LÁTEK
Jandová nabízí
látky kostýmové a společenské

úplety • letní barevné
levná zbytková metráž

Miroslavské
Knínice 44
tel.: 515 334 518

Otevírací doba:
Po a St  16.30 - 19.00

Pá  14.30 - 19.00
So    8.00 - 11.00

Pro nové náměstí byly už vykoupeny pozemky

foto: mask
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
 za cenu 4-komorového

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

... s námi hravě postavíte i pyramidu

Nakupujte u nás stavební a jiné mateirály za skvělé ceny
a ještě k tomu si vyzvedněte kvalitní značkový nůž v hodnotět až 800,- Kč.

Sledujte naši letákovou akci, vyjímáme:
 

Tondach taška pálená s engobou - Brněnka 14 16,20 Kč/ks
Bitagit S35 mineral (IPA)    39,90 Kč/m2

Cement 3.25 struskoportlandský   245,- Kč/q
Lepidlo na lepení fasádního polystyrenu,
dlažby a obkladů - 25kg    99,- Kč/ks
Lišta rohová na zateplovací systémy - 2 m 29,- Kč/ks
Supertherm 30 P+D 300/247/238 mm  28,- Kč/ks

Akce je platná ve dnech 18. - 28. 5. 2005 nebo do vyprodání zásob.

/Moravský Krumlov/ Něko-
likaměsíční krize v autobusové  
dopravě v regionu Moravského 
Krumlova vyvrcholila žalobami, 
nešvary a odstoupením společnosti
 ČAS-SERVICE a.s. od zajišťování
autobusové dopravy v tomto re-
gionu. „Horký brambor“ zatím  
drží Jihomoravský kraj, který by 
měl tuto v České republice ojedi-
nělou situaci řešit a rozhodnout.

Na základě jednání zaintereso-
vaných stran ohledně základní do-
pravní obslužnosti v Moravském
Krumlově a okolí jsme se zeptali
starosty města Moravský Krumlov
Bartoloměje Pitlacha na součas-
nou situaci a výsledky jednání. 

Jaká je tedy současná situace? 
To, že Čas-Service ukončil svoji 
činnost v regionu, není nic nového.
V provozu zůstala jen linka č. 
830510 zajišťující dopravu z Mo-
ravského Krumlova na sedm kilo-
metrů vzdálené vlakové nádraží, 
které je za městem. 

S kým jste jednali na kraji?
Já a vedoucí dopravního odboru 
v Krumlově Karel Černý jsme 
hovořili s předsedou dopravní 
komise při JMK Aloisem Vybíra-
lem, radním Jaroslavem Pospíši-
lem a dalšími. 

S čím jste do Brna přijeli?
Jednali jsme o dotaci na linku č. 
830510 zajišťující dopravu na 

nádraží ČD. Tuto linku využí-
vají naši občané, ale je jasné, že 
Moravský Krumlov je současně 
dopravní uzel spojující okolní 
obce na vlakový spoj. Podobná 
situace je například v Miroslavi 
nebo Hrušovanech nad Jevišov-
kou, kde na rozdíl od nás dotace
z kraje dostávají. Nechci dělat 
rozbroje, ale chci jen stejné pod-
mínky pro všechny. Dále jsme 
jednali o jízdních řádech, které 
s námi dnes již předem nikdo ne-
konzultuje. Vypadá to, že některé 
spoje vyhovují spíše dopravcům, 
ale ne lidem. Dotovaná základní 
dopravní obslužnost musí vy-
hovovat především lidem. Jde 

například o ranní spoje do školy, 
kdy děti přijíždějí pozdě, středo-
školákům i pracujícím odpolední 
spoj ve 14.00 většinou ujíždí, 
ten by se měl o trochu posunout. 
Taktéž spoje kolem 16.45 by bylo 
vhodné upravit, protože obchody 
zavírají v pět hodin. Některé spo-
je jsou prázdné, některé přeplně-
né a nestačí kapacitně.  

Co Vám na to představitelé 
kraje řekli?
V případě dotace na nádraží ČD 
se věc bude projednávat v radě
a poté zastupitelstvu kraje. K ostat-
nímu nám bylo řečeno, že se to 
bude řešit co nejrychleji. Nevím 
co je pro kraj „co nejrychleji“. 
Přislíbili kontaktovat dopravce, 
aby upravili čas i vytíženost. 
Každopádně budeme chtít písem-
nou odpověď, abychom to měli 
dokladované.                     /mask/

Dopravní obslužnost předmětem jednání kraje

/Moravský Krumlov/ Zaměst-
nanci fi rmy ČAS - SERVICE a.s., 
která provozuje autobusovou do-
pravu na okrese Znojmo, uřezali 

označníky zastávek se směrem 
jízdy a cedulemi na jízdní auto-
busové řády, a to po nedávném 
ukončení své činnosti v regionu 

Moravského Krumlova.
„Zastávky jsou naším majet-

kem. Nebudeme vynakládat pe-
níze na údržbu, pokud zastávky 
nepoužíváme. Navíc vyhláška 
nám přikazuje, že po ukončení 
činnosti musíme odstranit jízdní 
řády s označníky, na kterých 
bylo fi remní logo. V místech, kde 
jsme měli smluvní vztah, jsme je 
po dohodě nechali. Způsob, jaký 
jsme zvolili k odstranění řádu
a označníku byl pro nás technic-
ky nejlépe proveditelný,“ sdělil 
k odstranění zastávek Rostislav 
Polach z fi rmy ČAS - SERVICE.

Cestující na náměstí TGM 
v Moravském Krumlově, kde je 
největší dopravní uzel v regionu, 
se teď musejí orientovat po pamě-
ti. „Firma ČAS - SERVICE nás 
dopředu kontaktovala a oznámila 
nám svůj úmysl. Ve městě zůstaly 

zastávky používané touto fi rmou 
na linku zabezpečující dopravu 
na nádraží ČD. Podle mě je to 
všechno o domluvě. My se s nimi 
domluvili, aby ponechali spodní 
části s odpadkovými koši a po-
straními oblouky, které zlepšují 
bezpečnost. Firma nám vyhověla, 
my jim nic zakázat nemůžeme. 
Celá dopravní situace bude před-
mětem dalšího jednání na kraj-
ském úřadě,“ sdělil starosta
Krumlova Bartoloměj Pitlach.

„Jezdím již delší dobu, takže
vím, odkud odjíždí autobus 
do naší vesnice,“ uvedla jedna 
starší cestující postávající poblíž 
uříznuté zastávky. Složitější situ-
aci budou mít náhodní cestující, 
kteří přestupují a neznají místní 
poměry. Těm nezbývá nic jiného, 
něž se doptat, odkud jim vlastně 
autobus jede.                      /mask/

Defi nitivně zlikvidovali autobusové zastávky

/Přeskače/ Po dlouhých letech
jednání se rozjela výstavba splaš-
kové kanalizace a čistírny odpad-
ních vod v obci Přeskače. Celkové
náklady stavby jsou 13 milionů ko-
run, z toho čistírna 1,2 milionu. 

Státní fond životního prostředí 
poskytl dotaci ve výši 80 %, 10% 
si vzala obec půjčku a zbytek 1,3 
milionu pokryla z vlastních zdro-
jů. „V roce 1995 jsme zahájili a 

dokončili projektovou dokumen-
taci, schvalovací řízení a stavební 
povolení na výstavbu. V roce 
1996 jsme začali s výstavbou vo-
dovodu a jedné větve splaškové 
kanalizace. Stavba kanalizace  mu-
sela být pro nedostatek fi nanč-
ních prostředků zastavena,“ uvedl
k historii stavby starosta obce 
Emil Otoupal. A jak sdělil dále, 
snažili se získat fi nanční pro-

středky přes Agenturu životního 
prostředí, protože v obci pramení 
Přeskačský potok a vyskytují se 
chránění živočichové. I přes tuto 
významnou skutečnost pro udě-
lení výjimky, vždy ztroskotali na 
malém počtu obyvatel.

„Poslední řešení jsme viděli
v požádání ministra životního 
prostředí o udělení výjimky, 
kterou se nám podařilo získat. 
Přeskače leží jako první na vodo-
teči Přeskačského potoka, který 
se vlévá do Křepičky, Jevišovky
a následně do Dyje. Máme za to, 
že voda má téci čistá už od pra-
mene. Stavba přinese významné 
zlepšení životního prostředí a vo-
doteče v obci,“ doplnil starosta 
Emil Otoupal.

„Samotná výstavba se nás do-
týká okrajově, protože se kope
 po částech. I omezení v dopravě 
nejsou příliš znatelná,“ uvedl 
starší občan na návsi.

Nová kanalizace by měla být 
hotova koncem října letošního 
roku a od listopadu bude zahájen 
rok trvající zkušební provoz.  /jak/

ČEZ hodlá topit obilím
/pokračování ze strany 1/  Podle jejich informací se jedná právě pře-

devším o jihomoravské zemědělce. Starostům obcí v okolí EDU tuto
informaci poprvé podal v polovině dubna na společném setkání Jiří 
Borovec, ředitel divize výroba ČEZ. „Faktem je, že sklady jsou plné 
a žně jsou tu za chvíli. Jestliže toto obilí není kvalitní, tak je to pro 
zemědělce jedna z cest, jak se ho zbavit a dostat za ně uvažovaných 
jeden tisíc korun za tunu. Stejně by se muselo vyhodit. Je znehod-
nocené a ještě za ně dostanou peníze. Jedná se spíše o větší podniky 
s větším množstvím obilí,“ sdělila Yvonne Urbanová z Agrární komory
Znojmo. Jaká je situace u prvovýrobců jsme zjistili v Agrodružstvu 
Petrovice od ekonoma Jana Fice: „S takovou nabídkou se na nás zatím 
nikdo neobrátil. Prodáváme potravinářské a krmné obilí za vyšší ceny.
Nepočítáme s tím, že bychom obilí do elektráren prodali.“         /mask/

Kanalizace ve výstavbě

/Ivančice/ Naplno se již rozběhly plánované rekonstrukce kana-
lizační sítě, tak aby vyhovovala potřebám stávající bytové zástavby
na sídlišti a na Boží Hoře v Ivančicích. Jedná se o její rozšíření pro po-
třeby nově plánované výstavby. Stavební práce probíhají za ztížených 
podmínek. Do uvedené lokality je možný příjezd jen po rozestavěné 
komunikaci. Současně s rekonstrukcí kanalizace nyní probíhá v ulici
Za Ústavem montáž přípojek obytných domů. Práce jsou velmi náročné,
protože i přes použitou technologii posuvného bednění dochází vlivem 
provozu k sesouvání okrajů. Po opravě tohoto hlavního řadu bude
dokončena i zbývající část na ulici Jana Blahoslava, včetně fi nální
povrchové úpravy komunikace.               /mask/

V Přeskačích proinvestují miliony

Suchohrdly u Miroslavi, tel.: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 7.00-12.00

Akce BRAMAC !
Do 16. 6. - 10% sleva na základní tašky

Maltové směsi od PROFI AM BAU:
MK1, MK2, MP3, MP4, Porotmel, Estrich,…

Střešní okna VELUX o 10% levnější !
Stavební materiály pro Váš dům a zahradu

štípané betonové bloky • palisády • stříšky • obrubníky
ztracené bednění 10 až 40 cm • vinohradnické sloupky

AKCE !  plastové žlaby s pozinkovaným roštem
1 metr pouze 350 Kč

SLEVY UHLÍ DO KONCE ČERVNA !

 

foto: mask

foto: jak

foto: mask
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/Miroslav/ Za velkého zájmu 
místních obyvatel a především 
pak dětí začalo spásání přírodní 
památky Miroslavské kopce dvou-
sethlavým stádem ovcí.

Rodiče s dětmi se přicházejí 
podívat na ustájení i samotnou 
pastvu ovcí, které pomocí dvou 
speciálně vycvičených psů rasy 
Border Colie ovládá profesionál-
ní ovčák. „Máme tu na 200 ovcí 
dvou masných plemen. Kontakto-
vala nás Agentura ochrany příro-
dy v Brně, aby tyto ovce spásaly 
chráněnou přírodní památku Mi-
roslavské kopce, která zarůstá. 
Jde vlastně o údržbu krajiny, kte-
rou tu budeme provádět zhruba 
deset dní. Majitelem celého stáda 
čítajícího 600 kusů ovcí je Ber-

nard Macek,“ sdělil bača Martin 
Čech ze Lhánic, který se tu stará
o ovce.

„Dříve děti přišly ze školy
a od jara do podzimu vyháněly
na pastvu domácí zvířata. Tímto 
se vlastně krajina přirozeně udr-
žovala. Tím, že se s touto činností 
přestalo, stepní chráněné oblasti 
postupně zarůstají. Miroslavské 
kopce nejsou jedinou lokalitou, 
kde paseme ovce. Jsme například 
na Mohelnské hadcové stepi, 
nebo v lednickém areálu,“ doplnil 
Martin Čech.

Pastva v národní přírodní pa-
mátce Miroslavské kopce je sou-
částí pravidelné údržby suchých 
teplomilných trávníků, které 
jsou jedním z hlavních důvodů 

ochrany tohoto území. „Přepásá-
ní travnatých ploch ovcemi je pro 
zdejší typ vegetace optimálním 
způsobem, jak zajistit, aby se 
na plochách nehromadila staři-
na a zároveň se vytvářely nové 
prostory pro teplomilné druhy 
rostlin. Ovce působí zároveň vel-
mi selektivně na některé cenné
a vzácné druhy rostlin, např. tím, 
že tvrdým a ostrým kavylům
a kostřavám se vyhnou, zato např. 
ovsík, který je na podobných 
stepních lokalitách nežádoucí, 
spasou. Přitom také okusováním 
listů a větviček křovin brání jejich 
nadměrnému šíření do travnatých 
ploch,“ popsal situaci po odborné 
stránce Petr Slavík z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR.

 Jak uvedl dále, na Miroslav-
ských kopcích se počítá s pravi-

delným cca tříletým cyklem, kdy 
první rok se plocha překosí, aby 
se odstranilo množství staré travní 
hmoty, následující rok se přepase 
a třetí rok bude pauza, aby měla 
stepní vegetace dostatek času
na regeneraci. Na Zadním Marku, 
kde se pase letos, se v loňském 
roce kosilo a příští rok bude plo-
cha v klidu. Pastva se v roce 2006 
přesune na jinou plochu. „Péče 
o území národní kategorie byla 
do letošního roku zajišťována fi -
nančně a organizačně Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR, 
od letoška pak Správou ochrany 
přírody ČR, v případě Mir. kopců 
konkrétně pracovištěm Správy 
CHKO Pálava v Mikulově. Nic-
méně AOPK ČR se nadále odbor-
ným sledováním a organizačně 
podílí,“ dodal Petr Slavík.     /jak/

Ovce z Vysočiny spásají zarůstající památky
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Knihovna bude uzavřena
/Oslavany/ Městská knihovna v Oslavanech, která patří mezi největší

v bývalém okrese Brno-venkov, bude přes letní prázdniny uzavřena. 
Knihovna sídlící v prostorách Katolického domu má na 20.000 svazků 
knih. Vedení města společně s vedoucí knihovny Blankou Odutovou se 
rozhodlo pro digitalizaci celého fondu knihovny pořízením záznamu o 
každé knize do počítačové databáze. Vznikne tím multifunkční a me-
diální typ knihovny, kde všichni budou moci využívat nových služeb. 
Především bude fond knihovny na webových stránkách a občan si 
z klidu domova bude moci zjistit aktuální stav, nebo zda je požadovaný 
svazek v knihovně, nebo je zrovna vypůjčený. Pro starší občany, kteří 
jsou navyklí na současný systém, se nic podstatného nezmění.

„Abychom mohli zavést tuto službu, potřebujeme k tomu knihov-
nický systém a programy, jenž jsou nákladné. Obdrželi jsme grant 
z ministerstva kultury ve výši sto tisíc a třicet tisíc poskytne město,“ 
objasnila situaci knihovnice Blanka Odutová. Městská knihovna Osla-
vany má také svou pobočku v Padochově. Tuto pobočku čeká nyní také  
připojení k internetu. Stane se tak v rámci akce Internetizace menších 
knihoven. Připojení pobočky v Padochově nebude realizováno tak 
jako knihovny v Oslavanech, tedy prostřednictvím optického kabelu, 
ale pomocí ADSL linky. Na tuto akci bude použit grant z ministerstva 
informatiky, který zajistí bezplatný internet.               /jak/

Dvanáct kilometrů stok
/Ivančice/ Bezesporu největší investiční akcí v Ivančicích 

bude budování a rekonstrukce kanalizační sítě v souladu s kritériemi 
Evropské unie. Zastupitelům na pracovní schůzce předložili zástupci
fi rem podklady k fi nanční náročnosti a dopady pro město v rámci žádosti 
o fi nanční podporu. Přítomni byli zpracovatelé žádosti - zástupci fi rmy 
Eurovision, provozovatel sítě VaS a zpracovatel generelu kanalizační 
sítě fi rma Acqua Procon. Zastupitelé města byli informováni o rekon-
strukci stavebně a hydraulicky nevyhovujících kanalizaci v Ivančicích. 
Jednalo se i o výstavbě nové kanalizace v dosud neodkanalizovaných 
částech Ivančic, výstavbu nové splaškové kanalizace a rekonstrukci jed-
notné kanalizace v Němčicích a vybudování nové splaškové kanalizace
v Alexovicích a Letkovicích. Celkem se jedná o téměř 12 kilometrů
stok, 564 metrů výtlačných řadů, včetně 4 čerpacích stanic. 

Evropská unie nově přistoupivším členům fi nančně přispívá ke splně-
ní zabezpečení standardu běžného v zemích EU prostřednictvím fondu 
soudržnosti (kohezní fond-CF), ze kterého je možno čerpat až 80%
z celkových nákladů, čehož by mohly využít i Ivančice.             /mask/

MIKROREGION MORAVSKOKRUMLOVSKO
vyhlašuje výtvarnou a grafi ckou soutěž

Logo pro mikroregion
Uzávěrka soutěže: 30. června 2005 (rozhoduje datum poštovního 
razítka nebo datum předání). Odměna pro vítěze: 1000 Kč.
Podmínky soutěže: Logo - stylizovaný či grafi cký symbol subjektu 
(mikroregionu) vystihující jeho charakteristiku, poslání. Logo je význa-
mnou součástí jména mikroregionu. Logem se mikroregion bude prezen-
tovat na veškerých úředních, informačních a prezentačních materiálech.
Forma návrhu: • kresba či grafi ka převedená do digitální podoby, 
digitálně zpracovaný symbol ve formátu „jpeg“. Návrh bude uložen 
na disketě 3,5“ nebo CD, pod názvem „logo“. Na zvláštní list přiložte 
jméno autora a kontaktní údaje. • kvalitní kresba nebo grafi ka na  
bílém papíru formátu A4. K návrhu, na zvláštní list, přiložte jméno 
zpracovatele, adresu a další kontaktní údaj (telefon, e-mail). Jeden 
autor může uvést více návrhů, přípustné jsou i varianty motivu.
Způsob předání: v zalepené obálce, s nadepsanou adresou Moravsko-
krumlovsko, Klášterní náměstí 125, 67211 Moravský Krumlov,
do pravého horního rohu vepište tiskacím písmem „LOGO – SOUTĚŽ“.
Návrhy zasílejte na adresu: Moravskokrumlovsko, Klášterní 
náměstí 125, 67211 Moravský Krumlov, nebo předejte v Městském 
informačním centru v Moravském Krumlově, ul. Smetanova 167  
Hodnocení návrhů a zveřejnění výsledků: Doručené návrhy 
budou zaregistrovány, očíslovány a do jednoho měsíce budou 
vyhodnoceny nezávislou porotou složenou ze zástupců mikroregionu 
a obcí. Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 5. srpna 2005 
v regionálním tisku, na webových stránkách http://www.mkrumlov.cz  
a v Městském informačním centru v Moravském Krumlově. 
Bližší informace: Ing. Jitka Schneiderová, manažer mikroregionu
tel: 606 736 163, e-mail: schneiderova.jitka@volny.cz

GE Money Bank, a.s. 
Moravský Krumlov

nám. TGM 41
tel.: 515 266 441-4

GE Money Bank, a.s.
Pohořelice

Brněnská 120
tel.: 519 424 514-6

GE Money Bank, a.s.
Znojmo

Velká Michálská 3
tel.: 515 200 471

foto: jak
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Paní starostko, jak jste se do-
stala k práci ve veřejné správě?
Jste spokojená a baví Vás?

V minulém volebním období 
jsem byla zvolena jako místosta-
rostka obce. Po náhlém úmrtí 
starosty pana Jaroslava Sobotky 
v roce 2001 na mne přešla funkce 
starostky. Do tohoto volebního 
období jsem byla zvolena sta-
rostkou za nezávislé. Zda jsem 
spokojená a baví mě to ? Spoko-
jený člověk většinou není nikdy, 
pořád je co zdokonalovat. I přes 
veškerá úskalí, které tato funkce 
přináší mě to baví, někdy více, 
když se vám věci podaří a někdy 
méně, když to nevyjde, jak si to 
naplánujete.

Co významného v investiční 
sféře se podařilo za Vašeho pů-
sobení na radnici?

Největší a také jedna z nejvý-
znamnějších investičních akcí 
byla plynofi kace obce, kterou 
jsme dokončili v loňském roce 
za 8 024 000 Kč. V letošním 
roce nás čeká dokončení druhé
významné investice, vodovod - II. 
etapa. Předpokládaná cena tohoto 
díla je 8 mil. korun. Z menších 
investic to bylo vystavění pódia 

na místním fotbalovém hřišti pro 
konání festivalu dechových hu-
deb, rekonstrukce sociálního zaří-
zení v základní škole a v místním 
pohostinství, plynofi kace školy, 
společenského sálu a jiné drob-
nější stavby.

Prozraďte nám tedy, jaké nové 
investice plánujete? 

Začínáme připravovat projekt 
na opravu a rekonstrukci víceú-
čelové budovy, kde sídlí mateřská 
škola, školní jídelna a kanceláře 
obecního úřadu. Kanceláře se 
přestěhují do přízemí, aby byly 
dostupné pro starší a méně mo-
bilní spoluobčany a  horní patro 
přebudujeme na byty. Čeká nás 
výměna oken, zateplení budovy, 
přestavba a úprava školní jídelny 
dle hygienických norem. V plánu 
máme zplynofi kovat dva školní 
byty a místní pohostinství. Tyto 
investice jsou možné za předpo-
kladu, že obce získá na přestavbu 
dotace od státu nebo EU. 

Jaká je v Dolních Dubňanech 
situace v kultuře?

Každoročně máme v obci tři 
plesy, besedu s důchodci s po-
sezením a hudbou, pálení čaro-
dějnic, Den dětí, v okolí známý 
festival dechových hudeb, který 
v příštím roce oslaví 20. výročí, 
tradiční Václavské hody a Ště-
pánskou zábavu. 

Je zvykem, že o společenský 
život se starají zájmové organi-
zace, Jak je tomu u vás?

V obci máme Sbor dobrovol-
ných hasičů, Myslivecké sdružení 
a místní rybáře. Tyto organizace 
se podílejí na kulturních akcích 
v naší obci a nejenom to, pomá-
hají, kde je potřeba a tímto jim 

za jejich pomoc děkuji. Nesmím 
zapomenout na pohár starostky 
obce, který pořádají jak hasiči 
tak i místní nadšenci fotbalu. 
Fotbalový turnaj končí taneční 
zábavou. 

Jste členy mikroregionu Mo-
ravskokrumlovsko. Jak hodláte 
oživit turismus v obci prostřed-
nictvím této organizace? 

Mikroregion moravskokrum-
lovsko to je běh na dlouhou trať. 
V našem katastru máme rybník 
jménem „Balaton“ o rozloze 3,04 
hektaru. Kdysi byl vyhledávaným 
koupalištěm, sloužil k zavlažová-
ní i k chovu ryb. Dnes je rybník 
zanesený bahnem a břehy zarostlé.
Vize je taková, že bychom chtěli 
získat peníze od EU na odbahnění 
rybníka, udělat přírodní koupaliště
s možností táboření a rybaření. 
Z tohoto místa se dají uskutečnit 
výlety do nedalekého údolí řeky 
Jihlavy a trochu vzdálenějšího 
údolí řeky Oslavy.

Nenaruší Vaše plány v turistice
předpokládaná výstavba velko-
kapacitního vepřína? 

Doufám, že ne. Obec i místní 
sdružení občanů udělá vše proto, 
aby se tento záměr neuskutečnil. 
Rádi bychom, aby z objektu vel-
kokapacitního kravína byly spíše 
výrobny či sklady, které by za-
městnaly naše spoluobčany, než 
velkokapacitní vepřín.

Co zaměstnanost. Je u Vás 
dostatek pracovních míst? 

Samozřejmě i u nás jako v ce-
lém regionu je málo pracovních 
příležitostí. V obci máme několik 
soukromých zemědělců, země-
dělskou společnost Duspol a dvě 
menší fi rmy. Většina obyvatel 

dojíždí do zaměstnání do blíz-
kého okolí. Ze 470 obyvatel je 
nezaměstnaných 5,6 %. 

V poslední době se hodně 
diskutuje o základním školství 
v Moravském Krumlově. Jak fun-
gují předškolní a školní zařízení 
v Dolních Dubňanech? Začle-
ňují se do života obce? 

Škola má právní subjektivitu. 
Patří pod ní MŠ a ŠJ. V před-
školním zařízení máme 20 dětí. 
V letošním roce naši školu na-
vštěvuje 54 žáků. Chodí k nám 
děti z Horních Dubňan, několik 
z Rešic a začínají se k nám hlá-
sit i děti z Dobřínska. Pro školní 
rok 2005/06 je předpoklad 56 
žáků. Škola má díky celému pe-
dagogického sboru velice dobré 
výsledky. Ve škole se vyučují cizí 
jazyky. Děti mají možnost chodit 
do různých zájmových kroužků. 
Je zde i hudební škola. A jestli se 
začleňují do života v obci ? Škola 
má mnoho akcí, které pořádá pro 
všechny spoluobčany, např. slet 
čarodějnic, akademii, vánoční 
koncert spojený s jarmarkem, 
a jiné. Někdy si říkám, kdy to 
všechno stihnou připravit. V le-
tošním roce nás čeká výročí 200 
roků od založení základní školy 
v Dolních Dubňanech a doufám, 
že to nebude výročí poslední. 
Oslavy proběhnou 18. června.

Pomalu se blíží prázdniny. 
Můžete čtenářům prozradit, jak 
strávíte dovolenou? 

Poslední dobou dovolenou ne-
plánujeme. Většinou jezdíme kon-
cem srpna s kamarády do Chor-
vatska k moři, jak se lidově říká 
nahřát kosti a zaplavat si.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Jana Mášová

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
projekt na PC

kalkulace
montáž u zákazníka 

Zeptali jsme se: paní Jany Mášové,
starostky Dolních Dubňan 

Metoda dobrého startu, 
aneb péče o předškoláky

/Moravský Krumlov/ Každý pátek probíhá na Základní škole Ivan-
čická v Moravském Krumlově příprava předškoláků - metoda dobrého 
startu. Vstup dítěte do školy je jistě velká událost, jak v životě samot-
ného dítěte, tak v životě celé rodiny. Proto přípravě dětí se kantoři 
spolu s rodiči věnují intenzivněji.

Pomocnou ruku nabídla rodičům právě ZŠ Ivančická, která se pustila
do tohoto projektu. „Učitelky z MŠ Husova, MŠ Rakšice i samotní 
rodiče vodí své děti do školy na jednotlivé lekce určené právě předško-
lákům. Děti jsou zde motivované letem raketou na planetu Škola, kde 
plní různé úkoly týkající se rozvoje jemné a hrubé motoriky, zrakového 
vnímání, sluchové analýzy a syntézy a další nezbytnosti potřebné pro 
předškoláky. Tuto metodu navštěvují také děti, které mají zažádáno 
o odklad školní docházky. Děti v průběhu jednotlivých lekcí poznají 
veškeré prostory školy a také se důkladně seznámí s budoucí paní uči-
telkou. Rodiče mají možnost se těchto lekcí zúčastnit a vidět, jak jejich 
dítě reaguje na nový kolektiv, na prostředí, na paní učitelku, jak plní 
jednotlivé úkoly a vůbec, jak je péče o ně zabezpečena,“ uvedla hlavní
organizátorka a učitelka prvního stupně ZŠ Ivančická Hana Vančurová. 

Na poslední lekci budou slavnostně dětem předány pracovní sešity 
dětí, které vznikaly při jednotlivých návštěvách. „Na metodu chodím 
se synem z toho důvodu, aby si zvykl na režim ve škole, na školu jako 
takovou, na prostředí a paní učitelku i budoucí spolužáky. Vodíme ho 
sem individuálně. Střídáme se s manželkou podle toho, jak nám to 
vychází. Snad mu to pomůže,“ uvedl ke své návštěvě ve škole jeden 
z rodičů Roman Široký. „Měla jsem tu možnost a zúčastnila jsem se 
některých lekcí, které se mi velice líbily. Pěkně se starají o naše děti. Již 
teď se do školy těší a myslím si, že budou na školu dobře připraveni,“ 
dodala další z rodičů Olga Jelínková.                /mask/

DOBRÁ CENA - CENA NIKY
Nika Standard 260
Barva: oranžová olše
šířka 260 cm
dřevěná dvířka

14.860,-

8.940,-
Nika Standard 260

Barva: javor nida
šířka 260 cm

foto: mask
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CMYK

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059 VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov

tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • PLASTOVÉ • Z POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
JEZÍRKA • DODÁVKY NA KLÍČ • SERVIS

SUPER CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE
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Májové dny v Olbramovicích   

/Olbramovice/ V Olbramovicích patřilo sobotní odpoledne 7. května 
pietnímu aktu uctění památky padlých v druhé světové válce u příleži-
tosti 60. výročí osvobození. Místní hasiči a Armáda ČR položili věnce 
k památníku obětem. Události tehdejší doby dokumentuje i doprovodná
výstava fotografi í a písemností a artefaktů. „Věci, medaile a ostatní 
předměty připomínající své blízké a například i dopisy z fronty zapůjčili
místní občané. Poté stačilo už jen výstavu nainstalovat a zpřístupnit
veřejnosti,“ sdělila kurátorka a organizátorka výstavy Antonie Dobro-
volná. Zbytek odpoledne patřil milovníkům vína a maminkám. Vyzna-
vači zlatavého moku měli možnost ochutnat na 24. oblastní výstavě vín 
316 vzorků nejen z okolí, ale i z jiných vinařských oblastí. Oproti tomu 
děti ze základní školy zorganizovaly v tělocvičně pro maminky více 
jak hodinové pásmo básniček, zpívání a scének k příležitosti nedělního 
Dne matek. „Já si myslím, že se dnešní den se vydařil, a dokládá to i 
velká účast občanů, kteří přišli, i počasí nám přálo,“ uvedl na závěr 
starosta Olbramovic Lubomír Čech.                                            /mask/

/Dukovany, Třebíč/ Počátkem května oslavila Jaderná Elektrárna 
v Dukovanech dvacet let od svého spuštění. K příležitosti tohoto ju-
bilea uspořádala elektrárenská společnost ČEZ v třebíčském hotelu 
Grand mezinárodní konferenci. Tématem diskuze více jak 200 po-
zvaných hostů byla bezpečnost provozu a vývoj technologií jaderné 
energetiky. Hned v úvodu odborníky a představitele evropských ja-
derných elektráren seznámili vedoucí představitelé ČEZ s výstavbou
a chodem EDU za uplynulých 20 let. Jak poté řekl na tiskové konferenci
Jiří Borovec, ředitel divize výroba ČEZ. „Pro nás je hlavní prioritou 
výstavba dalších bloků v lokalitě Temelína, kde je všechno připraveno. 
Co se týká dukovanské elektrárny, tady očekáváme, že páni ředitelé 
dosáhnou toho, aby provoz byl prodloužen na 60 let, to znamená, aby
elektrárna fungovala dalších 40 let. Ostatní je vzdálená budoucnost, 
závislá také na vývoji nových technologií,“ sdělil Jiří Borovec. „Ži-
votnost elektrárny závisí na vyměnitelných částech. V současnosti byl 
spuštěn modernizovaný třetí blok a po ročním zkušebním provozu 
budou následovat modernizace zbývajících bloků,“ uvedl ředitel EDU 
Zdeněk Linhart k nejbližším plánům do budoucna.            /mask/

Dne 4. května letošního roku 
byla na vstupním pilíři u židov-
ského hřbitova odhalena deska
na památku 29 krumlovským ob-
čanům - Židům, kteří byli umučeni
během II. sv. války.

Co tomuto datu předcházelo? 
Židovský hřbitov se nachází prak-
ticky v centru města Moravského 
Krumlova. V uplynulých deseti-
letích neutěšenost tohoto místa 
narůstala. Pieta k  mrtvým značně 
utrpěla, místu se pro nevzhled-
nost spíše každý vyhnul.

Letošním rokem však byla 
zahájena změna, na jejímž konci 
za několik let snad bude krum-
lovský židovský hřbitov místo, 
které bude přiměřeně udržované, 
navštěvované a vzbuzující úctu 
a pietu k mrtvým. Byla upravena 
vstupní část hřbitova. Tato  část, 
zahrnující přibližně jednu třetinu 
celé plochy hřbitova, byla zbave-
na náletových dřevin, převážně 
vzrostlých akátů. Tím došlo k pro-
světlení a k celkově lepšímu vzhle-
du této části. Následné úpravy
a úklid v této první části hřbito-
va byly provedeny během dvou 
úklidových sobotních dnů, které 
předcházely datu 4. května.

Práce provedly skupinky krum-
lovské mládeže, za což jim patří 
poděkování. Sponzorsky se podí-
lely na organizaci a uskutečnění 
úklidu fi rmy Knihkupectví Trefi l 
a Smíšené zboží Procházka. Ře-
ditel TAZS města akci podpořil 
zapůjčením pracovních nástrojů

a následně přistavením kontejnerů
na odpad. OSP s.r.o. sponzorsky 
provedla vstupní dlažbu do areá-
lu, majitel fi rmy Proimpex s.r.o. 
pan Václav Procházka uhradil 
opravu pilířů vstupu a úpravu 
vstupní části, Střední odborné 
učiliště, Odborné učiliště a Střed-
ní odborná škola v Moravském 
Krumlově zrenovovala bez náro-
ků na fi nanční odměnu kvalitně 
vstupní bránu. Pekárna Ivanka, 
s.r.o. uhradila opravu zhroucené-

ho rohu ohradní zdi u vstupu, fi rma
Tepelná čerpadla Mach fi nancovala
následné chemické ošetření odstra-
něných náletů a dlažbu vstupu. 
Finální úklid pak provedli žáci 
SOÚZ, OÚZ a SOŠ v Morav-
ském Krumlově. MěKS koordi-
novalo propagaci a částečně
i organizaci dne odhalení desky. 
Samotné město Moravský Krum-
lov přispělo na pamětní desku
u vstupu částkou 20 tisíc korun.

V areálu hřbitova však zůstává 

ještě mnoho práce. Ve zbývající 
části hřbitova je třeba pokračovat 
v odstraňování náletové zeleně, 
některé náhrobky jsou vandalsky 
pokácené, ohradní zeď je ve špat-
ném stavu, v některých úsecích 
došlo k destrukci zdi, je třeba 
provést úklid zbylé části areálu. 
Toto je činnost pro další roky. A 
jarní brigády krumlovské mláde-
že na židovském hřbitově se snad 
stanou v příštích letech tradicí.

Ing. arch. Daniela Kudrová

Židovský hřbitov v Moravském Krumlově

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
RODÁKŮ OBCE PETROVICE

u příležitosti výročí obce, udělení znaku a praporu a 100. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů Petrovice.

Pátek 3. června: Taneční zábava, hraje skupina Vicomt, před KD 
v Petrovicích, občerstvení zajištěno.
Sobota 4. června: 9.00 - 16.00 hod. - okresní liga v hasičském 
sportu o pohár starosty obce (místní hřiště), 13.00 - 15.00 hod. - den 
otevřených dveří v mateřské škole, od 9.00 hod. - atrakce pro děti 
(na Dračkách - u MŠ), od 13.00 hod. - otevřený sklep - ochutnávka 
vín místních vinařů, od 13.00 hod. - expozice k výročí vesnice
na obecním úřadě, prodej upomínkových předmětů a publikací o historii
obce, od 15.00 hod. - koncert dechové hudby Petrovanka s lidovým 
vypravěčem, vystoupení dětí z MŠ Petrovice, loutkové divadlo (před 
KD), 20.00 hod. - taneční zábava (před KD) - hraje Sileta, 23.00 hod.  
- ohňostroj.
Neděle 5. června 9.00 - 10.00 hod. - mše svatá v místním kostele, 
10.00 - 10.30  hod. - svěcení praporů obce a Sboru dobrovolných 
hasičů, od 10.30 hod. - průvod občanů k památníku padlých, v KD 
beseda s církevními hodnostáři a oběd, slavnostní schůze hasičů, 
15.00 hod. - vystoupení dětského folklorního souboru Javorníček 
a koncert dechové hudby Petrovanka, od 11.00 hod. - projížďky 
po vesnici bryčkami s koňským potahem, prodej upomínkových 
předmětů a publikací o historii obce.

Jaderná elektrárna Dukovany slavila 20. narozeniny

foto: mask

foto: mape

foto: mask
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CMYK

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

 ŘECKO
Korfu • Zakynthos • Kréta •Thassos

Kréta
odlet z Brna 4.6. na 12 dní
hotel Lisa Mary***
menší rodinný hotel v udržované 
zahradě, písčitá pláž, bazén, vodní 
sporty, stravování polopenze
Cena: 14.490,- Kč/os. 

Korfu
odlet z Brna 10.6. na 12 dní 
hotel San Stefano****
hotel s nádherným výhledem
do okolí, klimatizace, balkón,
široká oblázková pláž, volejbal, 
vodní sporty,
stravování polopenze
Cena: 15.590,- Kč/os.      

Thassos
odlet z Brna 8.6. na 11 dní
hotel Natasha***
klidný rodinný hotel v zahradě, 
bazén, písčitá pláž, vodní sporty, 
stravování polopenze
Cena: 11.790,- Kč/os    

Zakynthos
odlet z Brna 31.5. na 11 dní
hotel Contessa***
vhodné pro rodiny s dětmi,
písčitá pláž, klimatizace, bazén, 
vodní sporty, stolní tenis, kulečník, 
stravování polopenze 
Cena: 12.990,- Kč/os.
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ŠPANĚLSKO
Mallorca • Costa Brava

Mallorca
odlet Brno 2.6. na 12 dní
Club Europa***
klubový komplex pro děti i dospělé, 
balkon, 3 bazény, dětské hřiště, 
písčitá pláž, fi tness, tenisové 
kurty, squash, biliár, vodní sporty, 
stravování polopenze
Cena: 15.490,- Kč/os.

Mallorca
odlet Brno 2.6. na 12 dní
hotel Saga**
vhodný pro rodiny s dětmi, 
bazén, písčitá pláž, vodní sporty, 
stravování polopenze
Cena: 14.290,- Kč/os.     

Costa Brava
odlet Praha 8.6 na 12 dní
hotel Tahiti Playa***
moderní hotel přímo na písčité 
pláži, noční klub, diskotéka, bazén, 
dětské hřiště, stolní tenis, kulečník, 
vířivka, stravování polopenze
Cena: 16.890,- Kč/os. 

Mallorca
odlet Brno 2.6. na 12 dní
hotel Tobago***
přímo na pláži, balkon, bazén, 
písčitá pláž, vodní sporty, 
kulečník, tenisový kurt, stolní tenis, 
stravování polopenze
Cena: 18.990,- Kč/os.    
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NEJŠIRŠÍ ZASTOUPENÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ V REGIONU

Zaručujeme stejné ceny i slevy jako cestovní kanceláře, které zastupujeme.
KOMPLETNÍ SERVIS • ON-LINE REZERVACE • LAST MINUTE
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Nápověda:
lab, oat,

RNA, joy

Český
básník

Mrtvě Rozvážka • Řadová
číslovka

Zn. volt-
ampéru

Zájem Souboje • Radost
(angl.)

Skot
     

Svedení Slovo
přirovnání

Značka
pracího

prostředku

Nedotknu-
telná věc
Označení
vozu Ford

Mužské
jméno

Čaj 

Ch. zn.
hliníku

Biograf
(zast.)

Na ono
místo • Mužské

jméno

Louky

St.jednotka
radioaktivity
Technický

průkaz

Dovednost Papoušek
Nepo-

depsaný
autor

•
Iniciály
malíře

Lhotáka

Laboratoř
(angl.

hovor.)

Americký
vynálezce

Drb

Neobděl
pole

Popěvek

Hanebný
Létání

(mn. č.)
Hudební

žánr

Edisono-
vo jméno

Plátek ryby
bez kostí

Sloní
zub

Tábor

Část dne

Iniciály
zpěváka

Hály

Evrop. lite-
rární klub
Vzduch bo
hatý na kyslík

Jistěže

Oznámit

Orel
(slov.)

Šíje
SPZ aut

Ústí/Labem
Části
vozu

Vyrytý
kus trávy
se zemí

Tajenka

Inu
(nářeč.)

Jejda Plevel

Vanutí
Písmeno

řecké
abecedy

Nadzemní
části
bylin

Severoatl. 
pakt

Krokova
dcera

Žlutý
pták
Páry

Kyselina
ribonukl.
Zmatek

Cizí ženské
jméno
Opak
světla

Římsky
499

Cikán

Oves
(angl.)

Římsky
2001

Kolem
Pták.

(domácí)

Jinam
(slov.)

Potomci

Jednotka
informace

Kout
Takto
(něm.)

Ukazovací
zájmeno

Záplava

Hrdina
Matrixu

Cely

Celistvá

Prací
prostředek
Bankrot

• Nádoba na
zalévání

Naprosto
Ostrý kraj
předmětu

Samice 
kozla
Alej

(slov.)

Hudební
nástroj
Nebo

   

Zlato

Přímo

Palivo

Ženské
jméno

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
o šestnáct víkendových vstupenek (dvě vstupenky pro osm výherců)

na AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY DTM. 
BRNO • AUTOMOTODROM • 4. - 5. ČERVNA 2005

Redakce Zrcadla pro vás připravila soutěž o šestnáct vstupenek (každá v hodnotě 450 Kč)
na automobilové závody DTM na automotodromu v Brně. Pokud se chcete zúčastnit 
křížovkářské soutěže, zašlete nejpozději do pátku 27. května na korespondenčním 
lístku správné znění tajenky na adresu redakce Zrcadla: Růžová 39, 672 01 Moravský 
Krumlov, společně s telefonním číslem, na kterém Vás budeme moci kontaktovat
v případě výhry. Vstupenky si výherci převezmou osobně v redakci Zrcadla na ulici
Růžová 39 (Knížecí dům) v Moravském Krumlově nejpozději do středy 1. června
do 14.00 hodin. V opačném případě budou kontaktováni náhradní výherci.

V tajence hledejte
odpověď na otázku:
Kde můžete
co nejdříve vidět
dvojnásobného
mistra světa F1
Mika Häkkinena ?

BRNO • AUTOMOTODROM
4. - 5. ČERVNA 2005

Oslavanský rodák Karel Kuňka
se narodil v Oslavanech 27.7. 
1913. Po útěku z protektorátu se 
dostal strastiplnou cestou do Velké
Británie, kde poté bojoval v řa-
dách 311. československé bom-
bardovací perutě jako palubní te-
legrafista v hodnosti četaře - Sgt.

Jako člen posádky nadporučíka 
Trojáčka se zúčastnil historicky 
prvního náletu 311. bombardo-
vací perutě na Berlín. Nálet pro-
vedla  23. září 1940  311. peruť 
třemi stroji Wellington. Osádku 
Welingtonu KX - E jako Eddie, 
L7788 tvořili: velitel K.Trojáček, 
druhý pilot A. Zábrš, navigátor 
Z. Procházka, radiotelegrafista 
Karel Kuňka a střelci V. Kilián
a F. Knotek.

Jejich letoun byl nepřátelskou 
palbou nad cílem značně poško-
zen a pro poruchu motorů byli při 
zpáteční cestě nuceni přistát nou-
zově v Nizozemí. Byla to první
československá osádka letounu, 
kterou čekalo zajetí. Po nouzovém
přistání se ve dvou skupinách 
urychleně snažili Němcům unik-
nout. Byli však obklíčeni. Karel 
Kuňka raději než zajetí volil 
dobrovolně smrt výstřelem ze 
signální pistole, skonal 25.9.1940 
v nemocnici v Haagu. Ostatní čle-
nové posádky v zajetí válku přežili.

Karel Kuňka je pohřben na 
ústředním hřbitově v Haagu v Ni-
zozemí v hrobě 3-56. Je vzpome-
nut v čestné knize padlých v bitvě 
o Británii v kapli Westminsterské-

ho opatství. Jeho jméno je uvede-
no mezi oběťmi nacismu na pietní
desce umístěné na Městském 
úřadu Oslavany. Jeho osud nebyl
za komunistického režimu dosta-
tečně znám, protože nezapadal 
stejně jako osudy většiny západ-
ních letců do požadavků na teh-
dejší zkreslený výklad dějin. 

Karel Kuňka byl prvním osla-
vanským občanem padlým v boji 
s německým nepřítelem. Svůj 
mladý život obětoval pro svobo-
du budoucích generací a neustále 
nosil v srdci své Oslavany. Jeho 
křídla se zlomila a jako mnoho 
jeho dalších spolubojovníků 
nedoletěl. U příležitosti 60. vý-
ročí ukončení II. světové války 
je třeba vyzdvihnout výjimeč-
nost tohoto oslavanského občana 
a vzdát čest jeho památce.

Výňatek z knihy pana Petra 
Radosty „Noci nad Německem“ 
v kapitole „Září 1940“ popisuje 
poslední operační let oslavan-
ského občana, příslušníka 311. 
bombardovací perutě, seržanta 
stg. Karla Kuňky:

... 23. září byl krásný podzimní 
den. Tři Wellingtony čekaly na 
stojánkách připravené k večerní-
mu operačnímu letu bombardo-

vat hlavní město hitlerovského 
Německa, Berlín! K operačnímu 
letu byly vybrány tři zkušené po-
sádky ze základny East Wretham. 
Nadporučík Trojáček se svou 
posádkou byl mezi nimi. Velitel 
letounu KX- E jako Eddie. Tro-
jáček patřil mezi nejosvědčenější 
piloty-důstojníky a jeho palubní 
telegrafista seržant Karel Kuňka 

absolvoval spojařský kurs jako 
jeden z nejlepších u perutě.

Až doposud RAF podnikla 
pouze dva útoky na Berlín. 
V roce 1940 byl nálet na Berlín 
nejdelší tratí, kterou se odvážilo 
RAF riskovat při útocích na Ně-
mecko. Cesta nad Berlín a zpět 
měřila téměř tisíc mil a trvala 
přes osm hodin letu. Berlín byl 
jedním z nejsilněji bráněných 
cílů v říši. Kolem města bylo na 
pět set konónů flaku nejtěžšího 
kalibru 105 a 126 mm s vertikální 
nosností 8-9 km, na tisíc stan-
dardních kanónů 88 mm flaku ro-
zestavěných kolem města v kruhu 
o poloměru 25 km. Velkorážních 
kulometů ráže 20 mm bylo něko-
lik tisíc a  k nim přibyly skoro dva 
tisíce rychlopalných kanónů ráže 
37 mm a 45 mm s donosností 4 
km.  Světlomety byly soustředěny
po padesáti kusech v jednom ku-
želu. Navíc v cestě bombardérům 
stálo dobře bráněné francouzské 
pobřeží se silnou protiletadlovou
obranou organizovaná v Kammhu-
berově linii s nočními stíhači. 
Cestou očekávaly letce i překáž-
ky přírodní, proti kterým tehdy 
nebyla ochrana. Bouře, sníh, 
krupobití, ale zejména námraza 
ve své nejnebezpečnější formě,
jako ledovka, která letoun neú-
měrně zatěžovala a měnila jeho
aerodynamické vlastnosti. Za ta-
kovýchto podmínek začínala 311. 
peruť létat nad Německo.

Nad Wrethamem se začínalo 
šeřit. Předletová příprava byla 
skončena. Wellington KX-E jako 
Eddie s motory naplno otevřený-
mi se rozjíždí po startovací dráze. 
Seržant Karel Kuňka naposled 
hlásí pozemní stanici přelet po-
břeží, příště se ohlásí, až dobom-
bardují, nebo když se dostanou do 
nesnází. Protiletadlovou obranou 
na evropském pobřeží proletěli 
bez nehody. Po čtyřech hodinách 
letu se těžký Wellington přibližuje 
k cíli, kde střelba nabývá každým 
okamžikem na zuřivosti. Nastává 
opravdové peklo. Granáty ex-
plodují v těsné blízkosti stroje, 
některé z nich odhodí bombardér 
o několik metrů.

Bomby odhozeny, na fotogra-

fování není čas, ani pomyšlení, 
dole běsní otevřený jícen sopky. 
Celá posádka cítí ulehčení. Nyní 
rychle pryč z pekla, před posád-
kou je ještě dlouhá cesta plná 
nebezpečí. Kolem neustále ex-
plodují granáty flaku. Letoun se 
náhle otřese od granátu, který vy-
buchl příliš blízko. V zadní části 
trupu se nachází velká díra, levý 
motor začíná selhávat. Ohlašují 
na základnu, že byli zasaženi a 
levý motor nefunguje. Welington 
pokračuje domů pouze na pravý 
motor s levou vrtulí do praporu. 
Po dalších dvaceti minutách vy-
sazuje i pravý motor. „Kapitán 
rádiu! Podej zprávu, že budeme 
muset nouzově přistát v Holand-
sku. Pozdravuj kluky!“

Letoun bez fungujících motorů 
se rychle blížil k zemi. Dopad 
na zem nebyl tak hrozný, pole 
je rozmoklé a letci měli vcelku 
štěstí. Poškozený letoun konečně 
zastavuje na místě a všech šest 
členů posádky stroj urychleně 
opouští. Ničí dokumenty a Kuňka 
se pokouší raketou ze signální 
pistole zapálit letoun, déšť jeho 

snahu však zmaří. Šest mužů 
opouští místo nouzového při-
stání. Je jasné, že skupina šesti 
lidí má mizivou naději uniknout 
pronásledovatelům, kteří po nich
začnou intenzivně pátrat.

Rozdělí se, první skupinu 
Kilián, Procházka, Trojáček už 
v ranních hodinách holandská 
policie předává německým oku-
pačním úřadům. Druhá skupina 
má o jeden den štěstí více. Zábrš, 
Knotek a Kuňka se ukryli ve staré 
lodi a přečkali zde celý den. Večer 
úkryt opustili a vydali se k pobře-
ží. Kolem třetí ráno se schovávají 
v opuštěném domu na pobřeží 
kanálu, kde vysílením usnou.

Kolem osmé ráno je probouzí 
štěkot psů, jsou obklíčeni policií 
a německými vojáky. Po krátké 
poradě došli k názoru, že nemají 
prostředky k obraně. Zábrš a 
Knotek vyšli ven. Kuňka odmítl 
s nimi vyjít, odmítl se vzdát a zů-
stal ukryt v seně na půdě domku. 
Němečtí vojáci začali domek pro-
hledávat. Seržant Kuňka vystřelil 
ze signální pistole, seno vzplálo
a hořící náboj vyletěl ven smě-

rem k němcům. Policisté a po-
žárníci vynesli těžce raněného
Karla Kuňku ven. Byl převezen 
do nemocnice, kde ve večerních 
hodinách zemřel. Druhý den byl
pochován v St. Gravenhage. Na 
prostém kříži je datum 25. září 
1940.

Karel Kuňka byl prvním pad-
lým příslušníkem 311. bombar-
dovací perutě v boji s nepřítelem. 
Statečný palubní telegrafista volil 
raději smrt než potupné zajetí. Pět 
zbývajících československých 
letců bylo převezeno do sběrného 
zajateckého tábora Dulag Luft I.
u Frankfurtu nad Mohanem a od-
tud do Berlína. Byli prvními 
Čechoslováky, které se Němcům 
podařilo zajmout. Pro Čechy 
navíc neplatil statut válečných 
zajatců, oni byli protektorátními 
občany a pozvedli ruku proti sa-
motnému vůdci. Začalo jejich pu-
tování po německých zajateckých 
táborech a věznicích. Všichni se 
však dočkali konce války a byli 
osvobozeni americkou armádou 
v pevnosti Colditz ...

Vít Aldorf, starosta Oslavan

Osudná noc Karla Kuňky nad Německem - září 1940

Karel Kuňka

Znak čs. bombardovací perutě

Bombardér Welington KX-E. Cesta nad Berlín měřila téměř 1000 mil a trvala přes osm hodin letu ...
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Naše kapela v Stoitzendorfu
/Moravský Krumlov, Stoitzendorf/ Minulou sobotu svým uměním 

přispěla k dobré náladě na hudebním festivalu konaném ve sklepní 
uličce obce Stoitzendorf v Rakousku „Naše kapela“ z Moravského 
Krumlova. „Klingende Kellergasse“ (zvuková sklepní ulička) byla
hudební slavnost spojená s příjemným posezením s hudbou a ochutnáv-
kou vín. Na akci se podíleli místní vinaři a kulináři, kteří nabízeli různé 
speciality. Organizátorem akce byl referát kultury a rozvoj turismu
při Městském úřadu v Eggenburgu. Nedílnou součástí těchto oslav byla 
i vernisáž, výstava keramiky a vystoupení dětských souborů.

„V rámci našeho partnerství s městem Eggenburg, které akci zajišťo-
valo, jsme byli pozváni a požádáni o účast na tomto festivalu. Dechové 
těleso „Naše kapela“ od nás z Moravského Krumlova tak reprezentovalo
město v rámci přeshraniční spolupráce mezi Moravským Krumlovem 
a Eggenburgem,“ uvedla k organizaci místostarostka Moravského 
Krumlova Marie Valachová. Oficiálně celou akci zahájil starosta města 
Willibald Jordan, který představil a přivítal všechny účinkující a hosty. 
Krumlovští muzikanti pod taktovkou Josefa Kristiána byli ze zahranič-
ních účastníků jediní, kteří se zúčastnili, přesto i přes odlišnou kulturu 
dokázali diváky pobavit.                                                              /mask/

Trampská nota po jedenácté 
/Padochov/ Minulý víkend proběhl v Padochově již 11. ročník 

soutěžního festivalu trampských písní s názvem TRAMPSKÁ NOTA. 
V pátek večer se všichni účastníci sešli u hřejivého ohně v lokalitě 
Zadní skála za Padochovem, aby si společně s některými skupinami 
zazpívali a pobavili se ve volné přírodě. V sobotu byl slavnostním 
vytažením festivalové vlajky a zahajovací písní Pahorky festival od-
startován. Soutěžilo celkem šest jednotlivců a devět skupin ve třech 
blocích. Souběžně s vystoupením probíhala rovněž i výstava vše-
obecné trampské tvořivosti. K vidění byly nejrůznější ceny, placky, 
cancátka, trampské časopisy a péefka. K dispozici byl rovněž stánek 
s trampskými tiskovinami, neboť pořadatel celé akce - Sdružení po-
oslavských osad vydává i svůj trampský časopis, který letos oslavil 
jedenácté narozeniny. Mimo soutěžících vystoupili v Padochově i tři 
čestní hosté - skvělá skupina Přístav z Brna, známá a ošlehaná skupina 
rovněž z Brna - Ozvěna a na závěr legenda trampské písně Paběrky 
Marko Čermáka v čele s tímto známým banjistou a kreslířem. Vyhlá-
šení cen přišlo na řadu po slavnostním zapálením ohně již na zšeřelém 
hřišti místní sokolovny. Jeden z těch, kteří zapálili slavnostní oheň, byl
i PhDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí. Oficiální část 
byla uzavřena otevřením šerifského kruhu ohniště, zábava však pokra-
čovala až do hluboké noci, zpívalo se a hrálo, jak se sluší na podobnou 
sešlost. V neděli opět písní Pahorky a stažením festivalové vlajky festi-
val skončil. Počasí hudebníkům přálo, proto se dobře hrálo a i diváci 
byli spokojeni. Příští rok na dvanáctém ročníku Ahoj!     /Igor Kučera/

Paragraf vyhráli vančáci
/Dolní Kounice/ V pondělí se Kulturní dům v Dolních Kounicích 

stal dějištěm krajského kola vědomostní soutěže Paragraf 11/55, které 
připravilo Dům dětí a mládeže v Ivančicích. Sedm pětičlenných týmů 
z celého kraje prokazovalo v pěti soutěžních kolech nejen své vědo-
mosti, ale také zručnost a schopnost vžít se do role starostů, navrhovalo 
přínosné zákony pro své město a na závěr odhadovalo věk figurantů. 
Výkony soutěžících hodnotila sedmičlenná porota z řad poslanců, sta-
rostů, pracovníků krajského úřadu, policie a metodiků prevence. Motem 
soutěže, která proběhla v duchu televizní show s dynamickým kultur-
ním programem, bylo: „Je za pět minut dvanáct, abychom si uvědomi-
li, že je potřeba dodržovat zákony a dohodnutá pravidla.“ Konkrétním
cílem projektu je podpořit v praxi zákon, který zvyšuje hranici pro 
prodej tabákových výrobků z 16 na 18 let. Vítězné družstvo ze Zá-
kladní školy TGM v Ivančicích se v červnu postaví spolu s dalšími 
pěti družstvy z ostatních krajů proti senátorům, poslancům a novi-
nářům. „Jsem ráda, že krajské kolo soutěže proběhlo super, všechna 
družstva se snažila, publikum povzbuzovalo a vytvořilo skvělou 
atmosféru. Děti si zde uvědomují zodpovědnost samy za sebe a své 
činy. Učí se komunikovat, tvořit a obhajovat své názory. Věřím, že se 
žáci z Ivančic prosadí i v celostátním kole a budou dobře reprezen-
tovat kraj i město Ivančice,“ uvedla krajská koordinátorka projektu 
a ředitelka DDM Ivančice Jana Heřmanová.                               /mask/

Kulturní programy
23. 5. - 5. 6. 2005

 11.6. v 19.00 hodin vystoupí v Miroslavi (sbor ČCE, Husova 44) 
se svým recitálem písničkářka

EVA HENYCHOVÁ

V sobotu 28. května se koná

KRUMLOVSKÁ 36
Start: pro všechny trasy u bistra Kolis od 7.00 - 9.00 hodin, dvě 
nejkratší trasy lze startovat na dvoře Gymnázia od 8.00 - 9.00 
hodin. Cíl: všechny kategorie v prostorách bistra Kolis (připraveno 
občerstvení). Startovné: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti. Trasy: 10, 16, 
18, 20, 25, 36, 50 km. Na Vaši účast se těší pořadatelé Gymnázia 
Moravský Krumlov, oddíl košíkové a ZŠ Klášterní.

Co nejsrdečněji Vás zveme v sobotu 28. května na

oslavu 110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Oslavanech

Oslava se uskuteční na náměstí u Městského úřadu. 
Program: 9.30 - 13.00 skupina Sklípkani, dechová hudba Bobrava
11.00 - 13.00 ukázka hašení SDH Neslovice, požární útok mladí 

hasiči, 13.30 - 15.00 ukázka práce na vodě při likvidaci průmyslové 
havárie, ukázka hasičské techniky, 20.00 - 2.00 zábava v zámeckém 

parku se skupinou Sklípkani. Občerstvení po celý den zajištěno.

Obecní úřad Dolní Dubňany, Český zahrádkářský svaz
a dechová hudba Dubňanka Vás 4. a 5. června srdečně zvou na 

19. ročník festivalu dechových hudeb
v areálu fotbalového hřiště D. Dubňany, jednodenní vstupné: 70 Kč,
dvoudenní vstupné: 100 Kč. 4. června: Zpívejte si s námi - k tanci

a poslechu zahrají od 19.00 - 21.00 hod. Dubňanská sedma a Vino-
čanka, hostem večera je lidový vypravěč a imitátor Libor Pantůček. 
5.června: Galakoncert, začátek ve 13.00 hod., Vinočanka, Polanka, 
Lácaranka, Dubňanka, Túfaranka. Programem provází: Pavel Jech

Ivančický pěvecký sbor připravuje na neděli večer
12. června v Ivančicích v Besedním domě

KONCERT K 10. VÝROČÍ TRVÁNÍ 

Město Moravský Krumlov, JM kraj a MěKS
Moravský Krumlov Vás srdečně zvou na 

X. ročník Mezinárodního festivalu duchovní 
hudby MUSICA SACRA bez hranic

21. a 22. května ve farním kostele Všech svatých v 17.00 hodin.
Vystoupí pěvecké sbory dětí a dospělých z Rakouska, Moravy, 

Čech a M.Krumlova.

Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve na

KONCERT ŽÁKŮ 
který se koná  v úterý 31. května od 16.00 hod.

na Základním škole, Ivančická 218, Moravský Krumlov.

Speciální školy pro sluchově postižené a Dětský domov v Ivančicích, 
(Široká 42) Vás ve dnech 26., 27. a 28. května srdečně sve

na oslavu 111. narozenin
26. května od 10.00 do 17.00 hod. bude škola otevřena pro širokou 
veřejnost, třídám ZŠ nebo SŠ po rezervaci na tel.: 546 452 400 nabízíme 
speciální program, ve kterém si děti vyzkouší, jaké to je neslyšet. 
27. května bude škola otevřena pro rodiče našich žáků v době od 
9.00 do 13.00 hodin a v 11.00 hodin je přivítáme na školní akademii.
28. května od 10.00 do 16.00 hodin se těšíme na všechny bývalé žáky, 
pro které jsme zajistili i taneční večer v Besedním domě od 19.00 do 
01.00 hodin. Přijďte i Vy navštívit jeden z nejstarších „ústavů“ na Moravě, 
kde se již 111 let vzdělávají žáci se sluchovým postižením, přijďte 
poznat tradice i nejnovější trendy ve vyučování dětí s handicapem, 
který jim brání osvojit si řeč běžným způsobem. Těšíme se na Vás. 

DDM A MěP Moravský Krumlov pořádá
v neděli 29. května od 11.00 hodin na Vrabčím hájku 

ODPOLEDNE U RYBNÍKA
V programu na pódiu se představí MŠ Husova, ZŠ Ivančická, ZŠ Kláš-
terní, ZUŠ, GMK, DDM a Silver Stars. Soutěže a hry pro děti připravili 
TJ Sokol, Skaut, DDM, MěP, pojišťovna Generali a jezdecký klub 
Respot. Návštěvníkům se předvedou se speciálním programem 
příslušníci Integrovaného záchranného systému ČR. Ukázka sebe-
obrany, zajištění pachatele, policejní potapěči, těžkooděnci, zásahová 
vozidla policiie, hasičů, justiční stráže, záchranné služby a motorizo-
vané jednotky MěP města Brna. Akci fin. podpořili M. Sojka a TC Mach. 

DDM Ivančice pořádá v neděli 29. května od 14.00 hodin
v parku Réna tradiční putování pohádkovou říší

POHÁDKOVÝ LES
Čeká Vás odpoledne plné pohádek, her a soutěží, pohádkový 
jarmark, diskohrátky, šermířské sdružení M.C.E., záchranná stanice 
dravců a sov, country skupina Pumpaři, bohatá tombola, občerstvení, 
jezdecký oddíl s koňmi. Poplatek: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 20. - 21.5. - Slavnosti chřestu, Palackého náměstí 
• 25.5. v 10.00 hod. - Výchovný koncert ZUŠ Ivančice, pro ZŠ, kino Réna
• 26. 5. v 8.30 a 10.00 hod. - Dlouhý, široký a bystrozraký. Pohádka pro MŠ, ZŠ
a maminky s dětmi. Divadelní soubor Radim z Brna, kino Réna, vstupné: 30 Kč
Připravujeme: • 3.6. v 16.30 hod. - Vernisáž Výstavy výtvarného oboru
ZUŠ Ivančice na téma Indiáni. Památník A. Muchy

Dům dětí a mládeže Ivančice
Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119

e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz 
• 26.5. v 17.00 hod. - Vosková batika na hedvábí, v DDM Komenského nám. 7.,
poplatek: 30 Kč + materiál.
• 28.5. v 9.00 hod. - JUJU pohár - Sportovní den v Ivančicích na statku Pado-
chovka, poplatek: 20 Kč.
• 29.5. od 14.00. hod. - Pohádkový les - Pohádková cesta lesem, šermíři, 
ukázky dravců, diskohrátky, tombola a spousta další zábavy, v parku na Réně, 
poplatek: děti 10 Kč/ dospělí 30 Kč.
• 4.6 v 16.00 hod. - Tanec s přírodními živly - orientální, břišní a africký tanec, 
muzikoterapie, relaxace, v Němčicích u hasičky, poplatek: 95 Kč.
• 5.6. v 15.00 hod. - Grand prix - 1. ročník závodu na všem, co má kolečka, 
v Ivančicích na hřišti TGM (nové sídliště), poplatek: 20 Kč/závodník.

Společenské centrum Cesta Ivančice
V Uličce 1,  664 91 Ivančice, tel.: 546 437 333, 775 789 015

• každé po od 19.00 hod. -  kondiční cvičení pro ženy.
• každé út od 17.10 - 18.00 - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich rodiče.
• každé út od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder, pro kluky od 9 do 12 let.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
• 23.5. od 14.30 hod. - Pískání, výroba píšťalek z vrbového proutí. 
• 27.5 od 16.00 hod. - Smalty pro dospělé, na DDM.
• 29.5. - Odpoledne u rybníka - oslava Dne dětí na Vrabčáku.
• Připravujeme na letní prázdniny • 9. - 16.7. - Letní aerobic camp ve Štířím 
Dole, pro děti od 7 - 15 let. Cena: 2 600 Kč pro členy DDM, 2 700 Kč pro ostat-
ní. • 11. - 15.7. - Příměstský tábor: Po - Hledání pokladu, 9.00 - 15.30 hod., 
poplatek:  50 Kč. Út - Náměšť nad Oslavou, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 160 
Kč, dospělí 190 Kč. St - Brno, 8.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 140 Kč, dospělí 
160 Kč. Čt - Valtice, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 200 Kč, dospělí 230 Kč.
Pá - Dopolední prima vařečka na Domečku - řecká kuchyně, 9.00 - 13.00 hod. 
Poplatek: 50 Kč. Přihlášky na DDM.• 6. - 13.8 - Letní tábor ve Vanově u Telče  
pro děti od 7 - 14 let. Cena: 2.400 Kč. • 19. – 28.8. - Pobytový zájezd do Chor-
vatska - Istrie, Premantura - kemp Stupice,v ceně 4.450 Kč je ubytování 
v zařízených stanech, doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa, pojištění 
proti úpadku CK a služby delegáta. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• 25.5. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - Hra světel - digitální fotografie 
Lubomíra Kerndla, galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30, 13.00 
- 15.30, potrvá do 1.7.
• 30.5. v 19.30 hod. -Koncert - Czech Virtuosi + korejští umělci, zámek, 
Slovanská epopej.
• červen - Výstava prací dětí mateřských škol a žáků ZŠ a SŠ - literárně výtvar-
ná soutěž pro školy, MěÚ, 1. patro. 
• 3.6. ve 13.00 hod. - Malování na náměstí - dětem k svátku, nám. TGM. 
• 3.6. v 18.00 hod. - Hudební slavnosti - koncert, účinkují: G. Demeterová 
- housle, O. Jelínková - zpěv, Collegium českých filharmoniků a žáci ZUŠ M. 
Krumlov, zámek - Slovanská epopej. 
• Připravujeme: • 9.6. v 19.30 hod. - Ensemble Nachtmusique - MHF 13 
měst, Sllovanská epopej. • 18.6. v 19.30 hod. - Quartetto Luigi Tomasini - 
MHF 13 měst, Slovanská epopej. • 13.8. ve 20.00 hod. - Peter Dvorský a jeho 
hosté - zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou, cena 300, 150 (studenti) + doprava 
100 Kč. Závazné přihlášky na MěKS do 15.6.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
tel.: 546 423 520

• Připravujeme: • 16.7. - 29.7 - Letní dětský tábor v Pozďatíně, pro děti od 1. 
do 9. třídy, 2.700 Kč - v ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, 
pedagogický dozor, odměny pro děti, dle možností výlet do Třebíče, přihlášky 
ve ŠK každý den do 15.00 hod, vyplněné odevzdejte do konce května. • 22.8. 
- 26.8. - Prázdniny v klubu - pro děti od 1. - 9. třídy, cena: 50 Kč/den + 43 Kč 
oběd. Program: od 8.00 hod. do 15.00 hod. - po - Batika, Člověče nezlob se, 
út - Plavání, Soutěž ve skládání puzzle, stř - Celodenní výlet, opékání buřtů, 
čt - Keramika, Sportovní hry, pá - Výrobky z přírodnin, Cesta za pokladem. 
Přihlášky ve ŠK každý den do 15.30 hod.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 67172 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 29.5. v 9.00 hod. - Boží tělo, mše na náměstí u sochy sv. Floriána. Pořádá ŘK 
farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 5.6. od 10.00 hod. - Den dětí, pořádají DDM, MKIC a FC, na stadionu FC Miroslav.
• 5.6. - Turnaj fotbalových přípravek o pohár DDM Miroslav, na stadionu 
FC Miroslav - pořádá DDM a FC  Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 2.6. v 10.00 hod. - koncert hudební skupiny Marbo, pořad pro školy, vstup-
né 25 Kč, i pro veřejnost, v Dělnickém domě.
• 3.6 v 19.00 hod. - koncert skupiny Nezmaři, zámecký park Oslavany. Po 
koncertu hraje k tanci a poslechu až do rána country kapela Sklípkani. Vstupné 
na koncert - do 20.30 hod. - 80 Kč (tato vstupenka platí i na country bál), vstup-
né na country bál - od 20.30 hodin - 50 Kč. Prvních 200 piv zdarma! 

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 25.5. ve 20.00 BOKOVKA
  Komedie USA, titulky
• so 28.5. ve 20.00 JEHO FOTR, TO JE LOTR
  ne 29.5. v 18.00 Komedie USA, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• pá 27.5. ve 20.30 OKRSEK
  Akční drama USA, titulky
• so 28.5. ve 20.30 SNOWBOARĎÁCI
  Komedie ČR 
• pá 3.6. ve 21.30 SAMETOVÍ VRAZI  
  Drama ČR 
• so 4.6. ve 21.30 SKŘÍTEK
  Česká komedie

KINO RÉNA IVANČICE                
( 546 451 469
• stř 25.5. ve 20.00 HRA NA SCHOVÁVANOU
  Thriller USA, titulky
• ne 29.5. ve 20.00 KREV ZMIZELÉHO
  Drama ČR
• 5.6. ve 20.00 MILLION DOLLAR BABY
  Drama USA, titulky

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 28.5. v 19.00 JEHO FOTR, TO JE LOTR
  Komedie USA, titulky
• ne 29.5. v 19.00 NONSTOP PÁRTY
  Komedie VB, Fr., Niz., titulky

Změna programů vyhrazena.

foto: mask
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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

expedice speculum

Každý, kdo prochází vestibulem 
Městského úřadu v Ivančicích, si musí
povšimnout pamětní desky, na které 
jsou vypsána jména ivančických 
občanů, kteří zahynuli během druhé 
světové války. Převažují jména ži-
dovských občanů, kteří zahynuli ve 
vyhlazovacích táborech jako oběti 
zrůdné nacistické teorie.

Situace židovských obyvatel, zvláště
po začátku světové války, byla bezvý-
chodná. Kdo mohl využít emigrace, 
zachránil si život. Později, po vstu-
pu USA do války a porážce Němců 
u Moskvy všichni věřili, že dojde
k obratu ve válce a Hitler bude pora-
žen dříve, nežli uskuteční své plány.
O tom, že už začalo hromadné vyvraž-
ďování Židů, v té době nikdo nevěděl.

Německé a protektorátní úřady 
se snažily deportace Židů zlehčovat
a různými způsoby utajovat. Terezín 
se vydával za vše jiné, než ve skuteč-
nosti byl. Neustálou propagací byli 
Židé ujišťováni, že se jedná pouze 
o vystěhování. Tento výraz byl jen 
zastíracím označením pro deportace 
do vyhlazovacích táborů. 

V tisícileté historii židovského 
národa museli Židé přečkat mnohá 
příkoří. Připomínali si také staré ži-
dovské přísloví: „I když před sebou 
člověk vidí otevřený hrob, přesto se 

nemá vzdávat naděje“. Tentokrát to 
však byly plané a mylné naděje. 

Příchod R. Heydricha do Prahy 27. 
září 1941 měl mimo jiné urychlit rea-
lizaci schválených nacistických plánů 
na likvidaci rasově nežádoucích sku-
pin obyvatelstva v Čechách a na Mo-
ravě. Nejprve měli být vyhubeni Židé 
a Cikáni, protože představovali menší 
rozptýlené skupiny obyvatelstva. Vy-
sídlení a poněmčení Čechů mělo být 
provedeno až po vítězné válce, pro-
tože za války mělo být využito jejich 
práce hlavně ve zbrojním průmyslu
a v zemědělství.

Od konce listopadu 1941 bylo 
uvedeno do plného provozu ghetto
v Terezíně, kde byli shromažďováni

postupně všichni Židé z Čech a Moravy.
Z Terezína byli v transportech odvlé-
káni na východ do vyhlazovacích tá-
borů, které byly mezitím vybudovány 
nebo se dokončovaly.

Nástup Heydricha v Praze a jeho 
ostrý kurs se promítl i do situace 
v Ivančicích. Dne 6. března l942 bylo 
rozpuštěno obecní zastupitelstvo a vlád-
ním komisařem v Ivančicích byl jme-
nován Karl Schwetz z Dolních Kou-
nic. V souvislosti s tím se rozšířila
v Ivančicích šeptanda, že české oby-
vatelstvo bude z Ivančic vystěhováno 
a město bude ghettem pro moravské 
Židy podle vzoru Terezína.

K tomu sice nedošlo, ale od 12. 
března l942 odvezl autobus z Ivančic 
do Brna nejstarší židovské občany,
mezi nimi posledního starostu Židov-
ské politické obce Samuela Jellinka, 
starého 81 roků, který brzo zemřel
v terezínském ghettu,  Růženu Wese-
lou (91 let) a J. Bergerovou (92 let), 
která zemřela hned po příjezdu do 
Terezína. Další transporty z Ivančic 
byly vypraveny l5. a l6. března l942 
a poslední 5. dubna l942. Byla tenkrát 
neděle velikonoční. Středem Krum-
lovské ulice šel k nádraží tichý zástup 
většinou starších židovských občanů, 
vlekoucích s námahou kufry a rance. 
To opouštěli Ivančice poslední Židé. 

V první řadě šla skoro šedesátiletá Ida 
Pretznerová, po jejím boku synové 
Karel a Jan a za nimi skoro sedmde-
sátiletý Salomon.

Lidé z chodníků mlčky sledovali od-
chod posledních židovských občanů. 
Jeden z přihlížejících Vančáků přece 
jen zavolal k zástupu židů: „tak kam-
pak“. Bylo to známé, drsné vanecké 
vtipkování za každou cenu. Okolosto-
jící vtipálka rázně okřikli. Ida Pretz-
nerová však byla Vančačka, obrátila 
se k němu a ostře odpověděla: „Kam 
deme dneska my, tam pudete po nás vy.“ 

Zatímco příchod prvních Židů
do Ivančic před dávnými staletími je 
předmětem dohadů a sporů mezi his-
toriky, den a způsob odchodu posled-

ních Židů z Ivančic je zcela přesný.
Jaké byly další osudy ivančických 

židovských spoluobčanů? Židé z Ivan-
čic, kteří byli odvezeni do Brna do 12. 
března 1942, byli zařazeni do trans-
portu (pod označením Ac) do Terezí-
na dne 19. března. Do vyhlazovacích 
táborů byli z Terezína odváženi v růz-
ných transportech, většinou 1. dubna 
1942, (transport Ag), ale někteří až  
transporty Bw - 8. října 1942 a Bv dne 
15. října 1942.

Skupina, která byla z Ivančic odve-
zena 5. dubna, byla z Brna deporto-
vána transportem Ai dne 8. dubna.
Do vyhlazovacích táborů byli někteří 
z nich, na př. celá rodina Pretznerů, 
zařazeni do transportu Al dne 23. 
dubna 1942, ale většina Židů z Ivan-
čic byla zařazena do transportu Ap
z Terezína dne 26. dubna 1942. Zbý-
vající občané Ivančic byli transporto-
váni již uvedenými transporty Bw - 8. 
října a Bv - 15 října.  Je známo,  že 
v Terezíně pomáhal Goldmann Mořic 
z Ivančic, který byl členem židovské 
samosprávy Terezína, ale ani ten ne-
zabránil jejich zařazení do transportu 
a následné smrti.  Informace, které 
jsme zde uvedli, se netýkají Židů 
z ivančického internačního tábora 
v bývalé koželužně, ale pouze ivan-
čických občanů.

Existují přesné informace o trans-
portech jak z Brna, tak z Terezína, jak 
o počtu osob v každém transportu, 
tak i číselném označení každé osoby.
Např. rodina Pretznerů měla v trans-
portu Ai z Brna pořadová čísla 783 
- 786 a z Terezína v transportu Al 
pořadová čísla 798 - 801. Označení 
transportů a pořadová čísla osob
v nich jsou posledními informacemi 
o ivančických Židech. Žádný z těch, 
kdo byli odvlékáni transporty na vý-
chod do vyhlazovacích táborů, nevě-
děl, kam je vezou a co je čeká.  

Několik ojedinělých zpráv svědčí
o hrůzách, které si normální člověk 
neumí představit. Karel Pretzner 
napsal z Terezína a později dokonce
z Majdanku. Jen předem smluvená 
hesla např. poloha známky nebo 
umístění data umožnily naznačit hrů-
zy, které museli Karel Pretzner a jeho 
sestra Frida Kirchnerová s dětmi pro-
žívat. Z dopisů se dalo vyčíst, že oba 
rodiče byli hned po příjezdu zavraž-
děni v Piaskách a byli pochováni ve 
společném hrobě, který si museli před 
smrtí vykopat. Karel psal z Majdanku 
ještě v lednu 1944. Byl pravděpodobně
zavražděn spolu s ostatními vězni až 
při likvidaci tábora těsně před osvo-
bozením. Bylo mu 26 let.

Zde musíme připomenout, že na-
cistická vraždící mašinerie pracovala
do poslední chvíle. Těsně před osvo-
bozením Osvětimi byli ve dvou po-
sledních transportech čtyři obyvatelé 
z Ivančic. Příslušníci obou transportů 
byli ihned po příjezdu usmrceni v ply-
nových komorách. Nacisté se neštítili 
vraždit i děti. V předposledním trans-

portu byla Naschová Ester (dříve by-
tem Ivančice, Záloženské náměstí č. 
217) a její dvouletý syn Michal.    

V Ivančicích zůstali v dubnu l942 
židovští partneři ze smíšených man-
želství Huss Emanuel, Huss Rudolf, 
Sinaiberger Arnošt, Weiss Bedřich, 
Absatzová Renata, Brendlová Růžena,
Wankatová Helena, Worlová Getrude 
a děti ze smíšených manželství. Muži 
byli nasazeni na práce na dolu Kukla,
ženy na jiné práce, např. svážení ná-
bytku z uvolněných bytů, jejich úklid 
a také v kuchyni a prádelně dolu Kuk-
la v Oslavanech.

Dne 7. dubna l943 byli předvoláni 
do Brna a z Brna transportováni Aran-
ka Absatzová a František Absatz. F. 
Absatze odvezli do Osvětimi, odtud 
do Buchenwaldu. Zahynul na pocho-
du smrti v den osvobození Buchen-
waldu (12. dubna l945).

V lednu 1944 odešla do Terezína 
Růžena Brendlová. Svou pětiletou 
dcerku svěřila paní Heleně Wankato-
vé, která o ni pečovala až do svého 
odchodu do Hagiboru v Praze dne 24. 
října 1944. Spolu s paní Wankatovou 
odjela také paní Glocknerová Anna 
(roz. Absatzová). Hagibor v Praze 
byl původně židovský starobinec,
za okupace byl internačním táborem 
pro Židy ze smíšených manželství. 
Dne 5. února 1945 byly obě, spolu
s celým osazenstvem Hagiboru, trans-
portovány do Terezína, kde se setkaly 
s některými známými z Ivančic. Do 
Terezína byl koncem léta 1944 ode-
slán také Emanuel Huss.

Od října 1944 byli trvale interno-
váni v táboře pro muže ze smíšených 

manželství na dole Kukla v Oslava-
nech Rudolf Huss, Arnošt Sinaiber-
ger, Bedřich Weiss, Renata Absatzová 
a Getrude Worlová.

Heirich Otawa (vrzavý fantom), 
Němec, který měl v Ivančicích v re-
ferátě židovské záležitosti, měl tak 
na starosti pouze slepého kapelníka 
Neubacha, který bydlel v bývalém 
rabínském domě se svou ženou Ninou 
- Němkou z Berlína, jejíž věrnost mu 
zachránila život.

Kdo přežil? V období od začátku 
války až po nucený odchod z Ivančic 
byla zřejmá bezmocnost a z ní prame-
nící pasivita židovského obyvatelstva 
Ivančic. Není se co divit.  Jednalo se 
převážně o staré občany nad 60 let. 
Mladší byli vázáni rodinným poutem 
na rodiče, a proto je nechtěli v tak 
nejisté době opustit. To byl případ 
Pretznerů a Sternů, kterým rodiče na-
bídli možnost emigrace, ale synové ji 
odmítli s tím, že staré rodiče neopustí.

Ne všichni byli pasivní. Již v prv-
ních měsících okupace se rozhodli 
někteří mladí židovští občané opustit 
protektorát a vstoupit do zahraniční 
armády. Jako první z Ivančic překro-
čil ilegálně hranice do Polska už kon-
cem dubna 1939 JUDr. Bruno Steiner  
společně s poručíkem Otou Šachrem. 
V Polsku se přihlásil do čs. jednotky
a odjel do Francie. Do Ivančic se 
vrátil v květnu 1945. V prosinci 1939 
odešel do Francie Ota Brück, aby 
vstoupil do čs. armády. Ani on nešel 
sám, ale s kamarádem Miroslavem 
Muchou. I tyto případy společných 
odchodů do zahraničí dokazují, jak 
dalece pokročilo sbližování české

a židovské mládeže v Ivančicích. Ota
Brück, po působení ve Francii a Anglii,
se vrátil do vlasti přes Duklu a své 
zážitky za 2. sv. války popsal v knize 
„Na průsmyku bílý kříž“ (Naše vojsko 
l968). Dnes žije v Trutnově, v roce 
2003 byl plukovník Ota Brück jmeno-
ván Čestným občanem města Ivančic.

Legálně, dne 6. ledna 1940 se po-
dařilo vycestovat do Palestiny Karlu 
Schmeidlerovi. Nebylo mu ještě 15 
let a neznámá rodina z Jeruzaléma 
se nabídla, že se ho ujme. Před svými 
osmnáctými narozeninami vstoupil
4. února 1944 do čs. armády, bojoval 
ve Francii a Německu. Po skončení 
války se vrátil  domů.

Do Palestiny ilegálně vycestovali 
Walter Sinaiberger a Ota Berger. Od-
jeli s ilegálním transportem židovské 
mládeže z Komárna 2. září l940 lodí 
po Dunaji. V blízkosti palestinského 
pobřeží byla loď Patria záměrně po-
škozena a oba se dostali do Palestiny. 
Sinaiberger se přihlásil do čs. armády 
27. 8. l941 a přes Anglii a Francii se
v květnu l945 vrátil do vlasti. Ota 
Berger (po smrti rodičů se v třicátých
letech odstěhoval do Brna) měl v Ivan-
čicích jen babičku Josefu Bergerovou. 
V Palestině se přihlásil do armády, spo-
lu s Waltrem Sinaibergerem se zúčast-

nil bojů v severní Africe a v roce l945 
se přes Anglii a Francii vrátil domů. 

Velké štěstí měl Walter Jellinek, 
který byl transportován z Ivančic 5. 
dubna a z Brna 8. dubna do Terezína. 
Protože byl vyučený elektrotechnik, 
byl zařazen do pracovního komanda 
mimo tábor. S pomocí polských 
dělníků uprchl v květnu 1943 k par-
tyzánům. Dne 31. srpna l944 přeběhl 
frontu a přihlásil se do čs. jednotky, 
zúčastnil se bojů v Dukelském prů-
smyku a vrátil se domů.

Ilegální útěky z Protektorátu a z kon-
centračních táborů byly nebezpečné. 
O útěk se pokusil Karel Steiner, bohu-
žel zaplatil za něj životem. Při pokusu 
o přechod hranic byl zatčen H. Schal-

linger a byl po zatčení ubit k smrti.  
Dne 18. dubna 1945 byly Ivančice

osvobozeny. Ještě téhož dne byl také 
osvobozen židovský internační  tábor 
na dole Kukla v a první ivančičtí ob-
čané se mohli vrátit domů. Potom se 
začali vracet vězni z Terezína. Dne l4. 
května Helena Wankatová, l7. května 
Anna Glöcknerová, 5. června manželé
Anna a Mořic Goldmannovi, Aranka 
Absatzová, Emanuel Huss a ing. Pavel
Weiss. V červenci se vrátila Růžena 
Brendlová, která se v Terezíně zdržela 
v karanténě. Postupně se začali vracet 
i vojáci ze zahraničních armád: Ota 
Brück, Walter Jelínek, Karel Schmei-
dler, Walter Sinaiberger (Sinajský, 
zvaný Ghandi) a JUDr. Bruno Steiner. 
Vrátili se také ti, kteří se v Ivančicích 
narodili a později se odstěhovali, 
např. Ota Berger a Hugo Weissgall. 
Jeho rodina byla v té době v USA
a H. Weissgall pracoval v roce l945
na velvyslanectví USA v Praze. Byl 
po svých předcích vynikajícím hu-
debníkem a v Praze údajně dirigoval 
na velkém koncertu Českou filharmo-
nii jako první zahraniční dirigent.

Poslední představený Židovské 
náboženské obce Mořic Goldmann se 
po návratu do Ivančic pokoušel obno-
vit činnost náboženské obce, bohužel 
tento pokus nemohl mít kladný výsle-
dek, protože z Ivančic Židé postupně 
odcházeli. Proto byla ivančická nábo-
ženská obec sloučena se Židovskou 
obcí v Brně. Manželé Goldmannovi 
dali do pořádku majetkové záleži-
tosti a vystěhovali se k prostřednímu 
synovi Karlovi do Venezuely. Pro 
své souvěrce v ivančickém uprch-
lickém, později internačním táboře
v Sinaibergerově koželužně učinil M. 
Goldmann vše, co bylo v jeho silách. 
Pomáhal i v Terezíně, kde byl v před-
stavenstvu obce, ale jeho možnosti 
měly své hranice.

Do Venezuely se vystěhoval také 
ing. Pavel Weiss. Do Izraele se od-
stěhovala R. Brendlová, po válce 
provdaná Sternbachová. Její dcera 
Zdena žije nyní ve Venezuele, v roce
2004 navštívila Ivančice. Walter Si-
naiberger (Sinajský) se v roce l966 
odstěhoval do Brna, kde zemřel v roce 
l971. JUDr. Bruno Steiner odešel do 
Prahy, Ota Brück do Trutnova. Karel 
Schmeidler se v roce l966 odstěhoval
do Brna, zemřel v únoru 1997. V Ivan-
čicích zůstala paní Helena Wankato-
vá, která zemřela v listopadu 2002.

Přes 77.000 jmen zahynulých 
židovských občanů je napsáno na stě-
nách Pinkasovy synagogy v Praze,
89 jmen je uvedeno na pamětní desce 
ve vestibulu budovy Městského úřadu 
v Ivančicích, tři jména ivančických 
židovských občanů - studentů jsou 
na desce v gymnáziu na Slovanském 
náměstí v Brně. Některá jména umu-
čených jsou uvedena na náhrobcích 
židovského hřbitova v Ivančicích.

Čest jejich památce.
Napsal Jiří Široký

Osudy židovských obyvatel z Ivančic za 2. sv. války

Dům obchodníka Salomona Pretznera

Merhautova 37, Brno; budova dnešní základní školy

Pamětní deska na radnici v Ivančicích

Židovský hřbitov v Ivančicích   ...umučeni v koncentračním táboře...

Židovský hřbitov v Ivančicích   ...umučeni v plynové komoře...
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Auto - moto
koupím
•• na Š Favorit, Forman, starší, nepo-
škozený přední nárazník i s výstuhou.  
Tel.: 776 300 578.
prodám
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Cena 25.000 Kč 
vč. TP. Jen SMS na tel.: 608 252 541.
•• Opel Astra 1,6 GL, 3D, nová STK, 
rádio, šíbr, r.v. 93, 50.000 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 608 139 229.
•• Fiat Tipo 1,9 TDS, el. okna, cent-
rál, nové rozvody, filtry, STK 10/06, 
47.000 Kč, sleva možná, rodinné 
důvody. Tel.: 607 611 136.
•• Fiat Tipo 2,0ie, 85 kW, r.v. 91, 
černá barva, digitál, el. stahování př. 
oken, servo, lehký tuning, nové tlumi-
če, dorazy, výfuk, 45.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 605 075 367.
•• Ford Scorpio 2,5 TD, r.v. 98, naj. 
178 tkm, servis. knížka, elektrony, 
klima, závěs, vyhřívaná sedadla, 
70.000 Kč, dohoda, spěchá. TR. Tel.:
776 121 760 jen SMS, zavolám.
•• Ford Escort, r.v. 96, sportovní 
pružiny, 2x airbag, šibr, vyhřív. přední 
sklo, elektrony. Tel.: 723 801 771.
•• Ford Fiesta 1,3i, r.v. 97, bílá barva, 
5 dveří, tech. stav výborný, servo, 
imobilizér, STK 9/06, 59.000 Kč. 
Tel.: 724 049 233.
•• Ford Escort 1,8TD, r.v. 97, 1.ma-
jitel, klima, vše v elektrice, vínová 
metal., pěkný, 115.000 Kč dohoda 
možná. Tel.: 608 955 258.
•• Fiat Regata 100 S po STK, cena 
dohodou, Yamaha Bus 50, Mokik 
Hero Gismo 2T+4T, cena dohodou, 
možnost splátek. Tel.: 515 333 339, 
776 626 586.
•• Peugeot 306, r.v. 2001, stříbrná me-
tal., 5 dveří, nový model, motor 1,4i, 
taž. zař., klima, ABS, mlhovky, 2x el. 
okna, 2x airbag, dálk. centrál, tónova-
ná skla, anatom. sedačky, velmi pěk-
ný stav, 158.000 Kč, rychlé jednání 
sleva, spěchá. Tel.: 604 484 923.
•• Š Favorit LX, r.v 93, STK 4/07, stř. 
okno, závěs, rádio, pěkný stav, 35.000 
Kč. Tel.: 605 746 861.
•• Š Favorit, r.v 89, STK do 10/06, 
velmi dobrý stav, nové brzdy, 2x zimní
pneu. Cena 22.000 Kč. Tel.: 732 235 
693, po 13. hod.
•• Š 120, stáří 25 let, STK 10/06, 
5.000 Kč. Tel.: 721 478 160.
•• Š 120 v dobrém stavu, LPG, ZP, LP, 
tažné zařízení. Tel.: 777 151 880.
•• Volvo V40, r.v. 98, cena dohodou. 
Tel.: 608 470 147, 605 530 393.
•• terénní motorku, tovární výroba 
Suzuki motor laděný cz 250 cm3, 
částečná GO motoru, závodně nejetá, 
12.000 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• pojízdný motocykl Jawa 50, bez 
TP + ND, 1.000 Kč. Nutné drobné 
opravy. Tel.: 775 109 325.
•• Š 120 LS, r.v. 86, STK do 9/06, 5ti 
stupňová převodovka, taž. zařízení, 
4.500 Kč. Tel.: 731 723 605.
•• polský obytný přívěs (lamino), 
váha 340 kg s předsíňkou. Tel.: 607 
589 698.
•• CZ Cagiva 200/4T Roadster, 19 
tkm, dohoda jistá. Tel.: 515 333 339, 
776 626 586.
•• Simson S51 Enduro, r.v. 88, naj. 
132 tkm, STK, nové zapalování, su-
per stav i vzhled, nutno vidět a projet, 
13.500 Kč. Tel.: 732 906 312 i SMS.
•• skútr Daelim NS 125, čtyřtaktní 
125 ccm, modrý, nová pneu, kufr, na-
jeto 18 500 km. Tel.: 605 263 150.
•• letní pneu Semperit 205/60/15, Ma-
tador 195/65/15, jeté, cena dohodou. 
Tel.: 604 796 467.
•• stř. zahrádku na Š 1203, 200 Kč;  
na Š 100, 100 Kč. Tel.: 776 300 578.
•• přední světlomety na Toyotu hiace, 
cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• disky 2 ks, 14“, Citroen-Peugeot, 
sedadla na Citroen Xsara kompletní. 
Tel.: 728 563 251.

•• doklady a veškeré ND na Fiat Uno 
1,5ie, černá barva, cena dohodou. 
Tel.: 602 150 656.
•• Vari systém, motorová jednotka, 
převodová skříň s koly, pluh obracák, 
nastavovací těleso a rotavátor. Tel.:
737 431 284.
•• zadní nárazník na Š Favorit, 200 
Kč. Tel.: 605 263 150.
•• motor 3 kW 1430 ot/min., 3 stup-
ňová řemenice, 2.800 Kč; motor 370 
W 910 ot/min., 500 Kč. Tel.: 604 
303 267.
•• litá kola 175/70R/13, na Favorit, 
Felicii, rozteč 4x100, 3.500 Kč, rych-
lé jednání sleva. Tel.: 737 588 891.

Byty - nemovitosti
koupím
•• starší RD v MK (částečná rekon-
strukce nevadí). Tel.: 723 734 468.
•• byt 2+1 (3+1) v Oslavanech. Tel.:
546 425 256.
•• ihned byt 2+1 v OV ve Znojmě,
v klidné části. Tel.: 737 302 154.
•• byt v OV 2+1 v MK. Tel.: 515 323 864.
•• zavedenou restauraci ke koupi 
nebo k pronájmu. Nejlépe s bytem. 
Tel.: 737 115 224.
•• garáž v Ivančicích - Na volvách. 
Prosím nabídněte. Tel.: 732 123 663.
prodám
•• RD 2+1 v Božicích, velká zahra-
da 2211 m2, možno i se zařízením, 
840.000 Kč. Tel.: 736 171 897.
•• přízemní RD 4+1 + garáž v Osla-
vanech, plyn. topení, krb. vložka, 
plast. okna, dvůr, zahrada, plast. 
zapuštěný bazén 3x6x1,3. Ihned k na-
stěhování. Tel.: 606 585 715.
•• RD 3+1 v Dobřínsku, WC, koupel-
na, průjezd, garáž, stodola, velký dvůr 
a zahrada. 2x sklep, pozemek 1390 
m2, 890.000 Kč. Tel.: 515  322 231.
•• RD v Rybníkách 3+1, dílna, chlév, 
dvorek, zahrada, nutné úpravy, klidné 
prostředí, 450.000 Kč. Dohoda mož-
ná. Tel.: 721 478 160.
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 2+1 a 1+1, WC, voda, elektřina, 
topení na TP, částečně podsklepen, 
velká zahrada a dvůr, průjezd, stodo-
la, hosp. budovy, stodola, parkování 
uvnitř objektu. Vše oploceno, soukro-
mí. Možnost napojení plynu. Výměra 
1432 m2. Nutné úpravy, 450 tis. Kč. 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265. 
•• 1pat. RD v Miroslavi, 5 + 2 soc. 
zař., sklep, dvorek, komplet. rekonstr. 
před dokončením. Tel.: 603 310 295.
•• větší RD (nebo dlouhodobě pronaj-
mu), 15 km JZ od Brna, dobré doprav-
ní spoj. do Brna. Tel.: 606 389 773.
•• byt 2+1 v OV v Ivančicích, cihlo-
vý, přízemí. Tel.: 736 433 786.
•• DB 2+1 v MK, 4. p. Tel.: 604 543 409.
•• DB 3+1 v MK na Sídlišti, 1. patro, 
hotově, spěchá. Tel.: 736 218 966.
•• garsonku v MK, vnitřní úpravy. 
Tel.: 603 841 167.
•• velký byt 4+1 v MK. Možno i s ga-
ráží. Tel.: 605 370 932.
•• DB 2+1v MK na Sídlišti, slunné, 
klidné místo, telefon, HBO, sklep 4x2 
m. Tel.: 605 215 160.
•• byt 3+1 v MK. Tel.: 515 323 912.
•• garáž v Polánce, 70.000 Kč. Tel.:
604 815 997.
•• orná půda k.ú Dobelice, 1944 m2, 
8 Kč/m2, k.ú. Rybníky 5700 m2, 8 Kč/
m2. Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
•• pozemek s ovocnými stromy, který 
může posloužit ke zbudování zahrady, 
chatky atd. Tel.: 732 447 594.
•• zděnou chatu se zahradou, pod Bo-
rovičkami, kamenný sklep, elektřina, 
studna, 240 tis. Kč. Tel.: 737 260 751.
•• zděnou chatu v Ivančicích, Střibský 
Mlýn. Tel.: 605 530 393, jen SMS.
•• faru v obci Bohutice, č.p.123, cena 
dohodou. Info far. Fiala, tel.:515 336 
118 po 18 hod.
•• stav. místo v Rybníkách 1700 m2, veš-
keré IS na pozemku. Tel.: 605 370 932.
pronajmu
•• zařízený zrekonstruovaný byt 3+1 
na St. Sídlišti. Tel.: 602 791 250.

hledám pronájem
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 775 275 075.

Stavba - zahrada
koupím
•• pozink. sudy na vodu 200 l nebo 
hoboky z um. hmoty, motorový postři-
kovač asi na 12 l. Tel.: 728 653 577.
•• plechovou garáž, jen Ivančice a 
okolí. Tel.: 732 777 155.
•• dveře vnitřní 60 L, prosklené i 
plné, dobrý stav, cena dohodou. Tel.:
724 251 701. 
prodám
•• orig. projekt garáže pro 1 auto, rozm. 
4x6,5 m, vč. technické a požární zprávy, 
1.000 Kč. Jen SMS na tel.: 608 252 541.
•• deskové plech. radiátory, velmi za-
chovalé s vlnkou, 2 ks 1,2x1m, 1.800 
Kč; 1 ks 1m, 1.400 Kč; 1 ks dvojitý 
s 2 vlnkami 60x90 cm, 1.400 Kč. Při 
odběru všeho sleva 10%. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905.
•• stropní versautové desky 60x60, 
100 m2, 120 Kč/m. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905.
•• použitá zámková oblá kostka 
10x10 cm, tl. 6 cm, 18 m2, barva hně-
dočervená, 160 Kč/m2 .Tel.: 515 320 
000, 728 179 905.
•• cihly Supertherm 700 ks, 400x247x 
238, cena dohodou. Tel.: 604 171 891.
•• nové červené komínové cihly 120 
ks, 11 Kč/ks. Tel.: 723 343 372.
•• eternit. vlnovky 2x1 m, použ. (30 ks), 
luxoly v. 2m, 8 párů. Tel.: 728 085 041.
•• stavební míchačku MLB 150, 
4.500 Kč. Tel.: 546 423 717.
•• křovinořez Stihl FS 44 i s přísluš., 
velmi málo používaný, 8.000 Kč, do-
hoda. Tel.: 724 024 640.
•• ocelové nosníky I 24, 6 ks á 5m, 
masivní ocelová dvoukřídlá vrata vh. 
ke garáži 240 x 210 cm, vč. zárubní. 
Tel.: 724 273 814.
•• originál plech. skříň na el. přípojku 
60x60, 500 Kč, připojovací kabel 12 m, 
200 Kč. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• šroubovací okno 90x158, 400 Kč 
v dobrém stavu. Tel.: 606 812 125.
•• stavební rozvaděč 380 - 220 V, 
2.800 Kč. Tel.: 604 712 730.
•• balkon. dveře zdvojené se zárubní 
80x220, stáří 6 let; garáž. vrata obložená 
palubkou, zateplená, tm. hnědý luxol,
6 let zabudované. Tel.: 604 710 758.
•• smrkové trámy čerstvé 10x10x3m,  
120 Kč/ks. Tel.: 546 437 528, večer, 
Budkovice. 
•• ocelové pletivo v. 1,60 m, d. 20 m; 
dřevěné okno 60x60; cirkulárku. Tel.:
732 656 993.
daruji
•• za rychlý odvoz plech. boudu V3S, 
vh. jako stavební. Tel.: 603 214 193. 
•• zahrádkářům hnůj k pohnojení 
zahrady, převážně slepičí. M. Cha-
loupková, Palackého 64, MK.

Vybavení domácnosti
prodám
•• soustružený servír. stůl; květinový 
stolek; aj., nové. Tel.: 723 342 012.
•• dvojsedačku, rozkládací, moderní 
design, 3 roky stará. PC 7.000 Kč, 
nyní 1.500 Kč, foto možné e-mailem. 
Ivančice. Tel.: 777 620 583.
•• 2x pokojové dveře pravé 100 Kč/
ks. Tel.: 777 620 583.
•• ratanovou lavici i s poduškami, foto 
e-mailem, 500 Kč. Tel.: 777 620 583.
•• jídelní stůl, hnědý gravir a 4 ks 
hnědé židle, polstrované, vh. na cha-
tu i do kuchyně, nepoškozené, málo 
používané.Velmi levně. Tel.: 605 169 
135, 515 324 366 + záznam.
•• válendu s ÚP, zdravotní matraci, 
používaná 1 měs., nutno vidět, cena 
dohodou. Tel.: 736 756 780.
•• koupelnovou skříň (nová) 30x190x 
30, bílá barva, 2.000 Kč. Tel.: 603 272 
934 nejlépe o víkendu.
•• soupravu do jídelny, 4 skříňky + 
bar, světlá barva, možno rozestavět dle 
potřeby, 1.500 Kč. Tel.: 728 819 598.
•• kuchyň. linku 180x60, světlé dřevo 
s červeným lemováním, vh. na chatu, 
chalupu, 1.500 Kč. Tel.: 606 474 653.

•• bílou skříňku s nerez. dřezem,
š. 100 cm, 1.200 Kč. Tel.: 606 474 653.
•• jednolůžkovou postel s šuplíko-
vým ÚP, dřevo, universál, velmi za-
chovalá, 500 Kč. Tel.: 737 963 743.
•• nerez dřez s odkl. plochou, obvod 
86x43,5, výlevka 36,5x33,5, hloubka 
14 cm. Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• chemické WC, málo použ. zn. Cam-
pa Potty. PC 3.000 Kč, nyní 1.500 Kč. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905.

Elektro a elektronika
prodám
•• faxmodem WELL EXT56-TP, levně. 
MK. Tel.: 606 328 491; pockam@volny.cz
•• barevný notebook na ND, 500 Kč. 
Tel.: 732 411 324.
•• DVD přehrávač Sencor SDV 5504, 
2 měs. starý, zabalený, nevh. dar, 
1.500 Kč. Tel.: 606 893 588.
•• pultový mrazák 200 l, 5 let starý, 
2.000 Kč. Tel.: 606 585 715.
•• vestavná horkovzdušná trouba Whir-
pool, komb., pěkná s var. deskou, 3.500 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• mikrovlnná trouba Electra, vnitřek 
nerez, pevný talíř, 1.200 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905.
•• el. motor 1,5 kW 2870 ot.; el. motor 
360 W 1400 ot., 1.300 Kč/ks. Tel.: 
605 278 683.
•• přenosný ventilátor, zvlhčovač 
vzduchu a topidlo v jednom, nové 
v záruce. Tel.: 546 452 372.
•• pračku Mini-Romo s ohřevem, ne-
rez vana, zánovní, málo použ., travní 
el. sekačku se sběrným košem, stáří 3 
r.; Tel.: 604 710 758, 728 421 813.
•• starší kuch. kombinovaný sporák, 
vč. plynové bomby, cena dohodou. 
Tel.: 515 323 998.
•• kombinovaný sporák (plyn, elek-
trika), 1.000 Kč. Tel.: 728 819 598.
•• průmyslový šicí stroj zn. Minerva, 
2.500 Kč. Tel.: 546 423 717.

Vše pro děti
koupím
•• sedačku na kolo, na přední část 
kola od 5-20 kg. Tel.: 605 724 881.
prodám
•• dětská sedačka na kolo Hamax,  600 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• nosič na záda na dítě, čalouněný se 
stojanem, nosnost 20 kg, nepoužitý, 
zabalený, cena dohodou. Tel.: 737 
115 224, so, ne nebo po 18.00 hod.
•• kočár trojkombinace, zn. Růžový 
panter, šedomodrá barva, málo použí-
vaný, 2.500 Kč. Tel.: 737 157 833.
•• oblečení na jaro/léto pro 2-3 letou 
holčičku od vel. 92, 20-30 Kč/ks. Tel.: 
607 890 076.
•• oblečení na miminko od vel. 52, 
košilky, body, dupačky, 20 - 80 Kč/ks, 
pro nenáročnou maminku obnošené 
věci na miminko 0-3 měsíce, 10 - 120 
Kč/ks. Tel.: 607 890 076.
•• kočár trojkombinaci, béžový, na-
fuk. kola, záruka do 2006. PC 6.000 
Kč, nyní 3.000 Kč. Tel.: 732 630 253.
•• autosedačku Chico do 10 kg, 400 
Kč; kočár trojkombinaci, 500 Kč. 
Tel.: 605 724 881.
•• hluboký kočár, červený, použ. jen 
doma, pěkný, 600 Kč. Tel.: 723 801 771.
•• dvě dětská kola pro věk 5 - 8 let. 
PC 2.000 Kč./ks, nyní 1.000 Kč nebo 
dle dohody. MK. Tel.: 606 328 491; 
pockam@volny.cz
•• krosničku na dítě do 20 kg, nová, 
s batohem, omyvatelná, 600 Kč. Tel.:
604 360 394.
•• autosedačku 9-36 kg, novou, 
nepoužitou, dvoudílnou; bobek ce-
ločalouněný, lepší typ, úplně nový, 
zabalený, 300 Kč. Tel.: 604 360 394. 
•• kočárek po 1 dítěti, šedá barva, možno
sporťák, velmi pěkný, překl. rukojeť, 
nafuk. kola, kabela na přenášení dítěte, 
prací potahy, síťka, zimní fusak, na-
stavení opěrek zad, nohou. PC 8.000, 
nyní 2.000 Kč. Tel.: 737 963 743.
•• knížky „Nová doba porodní“, 200 
Kč, „Kojení“, 80 Kč. Tel.: 607 890 076.
•• mateřskou podprsenku 80C, nová,  
200 Kč. Tel.: 607 890 076.

Zvířata
koupím
•• kanáry, korely, andulky, rozely aj. 
exot. ptactvo, pro větší množství přije-
du, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
•• mláďata papoušků z budky na 
ruční dokrmení, žaky, amazonky, se-
negalce, alexandry aj., přijedu, platba 
hotově. Tel.: 603 841 097.
•• Darujte, prosím, kotě (kočičku), 
barevnou. Podmínka: musí být odma-
la zvyklá na přítomnost pejska. Děku-
ji, bude v dobrých rukách. MK. Tel.:
606 328 491; pockam@volny.cz
prodám
•• činčila jihoamerická, 4 letá samice, 
vč. klece, 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905.
•• 2 letou fenku srnčího ratlíka, dobrá 
matka, bez PP, barva černá s pálením,  
1.000 Kč. Tel.: 728 842 674. 
•• štěňata bígla, trikolora, bez PP, 
očkov., odčerv., odběr konec května, 
jen psi. Tel.: 724 347 243.
•• středoasijský pastevecký pes, 
nejlepší hlídač, krásná štěňata bez 
PP, po rodičích s PP, barva hnědobílá. 
Očkovaná, odčervená, odběr po 15.6., 
4.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• 2 kůzlata, 600 Kč/ks. Tel.: 723 344 193.
•• levně zakrslé králíčky a morčátka, 
pouze do dobrých podmínek. Jen 
SMS na tel.: 721 747 883.
•• prase, váha cca 150 kg, 30 Kč/kg. 
Tel.: 737 117 666.
•• bernský salaš. pes, krásná štěňátka 
bez PP, možno vidět oba rodiče, 3 fen-
ky k odběru po 10.6. a dalších 5 štěňá-
tek koncem června. Očkov., odčerv., 
4.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• králíky chovné 150 Kč, jateční čerstvé 
i mražené 80 Kč/kg. Tel.: 515 336 058.
daruji
•• koťata, černá a mourovatá. Tel.:
723 464 040.
•• morčátka k odběru koncem červ-
na, nebo vyměním za trochu hoblin. 
Tel.: 724 511 329.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
silik. těsnění oken a dveří, sítě proti 
hmyzu, lamelové dveře a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156. 

•• NOVA CAMP Rouchovany nabízí 
volnou kapacitu ubytování na červe-
nec, srpen 2005. Vhodné pro rodiny 
s dětmi. Týden 2.600 Kč.
Tel.: 603 415 723.

•• Průzkum geopatogenních zón, 
vyhledávání vodních zdrojů. Diag-
nostika, snížení chronických bolestí 
páteře, masáže, baňkování. Praxe 
v oboru 18 let, certifikát, osvědčení.
Podrobnější informace na tel.:
728 450 786, 515 323 146 po 20. hod.

Různé
koupím
•• váhu do 300 kg i více. Tel.: 607 
660 730.
•• cirkulárku na řezání pal. dřeva, vel-
ký kotouč + kolébka. Tel.: 568 865 304
prodám
•• komplet šanon Easy English, vč. 
audiokazet, 25 lekcí angličtiny. PC 
955 Kč, nyní 250 Kč. Tel.: 777 620 
583, e-mail: lindus.m@centrum.cz
•• detektor kovu Garrett Ace 150, vh. 
na vyhledávání mincí, v záruce, 8.000 
Kč. Tel.: 736 206 360. 
•• brambory 100 kg/95 Kč. Tel.: 721 
008 744 po 18 hod.
•• ořechy neloupané, r. 2003-4, 55 
Kč/kg. Tel.: 723 033 622.
•• Orbitrac 2000 s LSD displejem, 
téměř nepoužívaný, ještě rok a půl 
v záruce, 2.700 Kč. Tel.: 724 221 537.
•• sklenice 4 l, vh. na skleník, cca 400 ks, 
1 Kč/ks. Tel.: 546 434 026 po 15 hod.
•• 2 motoristické přilby + 1 náhradní 
sklo, 800 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• 3/4 horské kolo Joko, fialové, velmi 
pěkné, 1.500 Kč. Tel.: 546 452 295.

•• domácí vejce 1 ks/2 Kč. Tel.: 737 
117 666.
•• loňské luční seno, malé balíky 8-10 
kg, 25 Kč/ks, min. odběr 20 ks. Tel.:
777 877 631.
•• dámské kolo Lady 26, 600 Kč; 
pánské kolo Favorit galuskáč, přeha-
zovačka, 600 Kč, obě kola v dobrém 
stavu. Tel.: 732 615 485.
•• svářečku 40-140 A, E-R 1,6 –3,2, 
hmotnost 14 kg, nepoužitá, 1.350 Kč. 
Tel.: 605 278 683.

Seznámení
•• 32-ti letý kluk hledá přítelkyni do 
30 let se zájmem o přírodu, kolo a 
sport. MK a okolí. Tel.: 607 850 772.
•• Není důležité, jak se lidé seznámí, ale 
co bude dál. Samota tíží, je-li ti 25-35 let, 
napiš. Dítě vítáno. Tel.: 721 084 657.
•• 36-ti letý svobodný nekuřák, hledá ženu 
s malým dítětem, která poznala zklamání 
a nechce být sama. Tel.: 732 187 649.
•• 38-ti letý rozvedený muž, nekuřák, 
hledá ženu 33-39 let s 1 záv., nekuřač-
ku, nejlépe tmavovlasou, ve zn. Ryb, 
Štíra. Zájmy příroda, zahrada, kolo. 
Ivančicko. Tel.: 607 546 772.
•• 22-ti letý kluk hledá holku na vážný 
vztah od 19-23 let, jsem stř. postavy, 
hnědé oči, se zájmem o přírodu a sport, 
odepíši všem. Tel.:608 680 586.
•• 23-ti letý kluk hledá holku k váž-
nému a trvalému vztahu od 20-25 let. 
Jen vážné seznámení. Jsem střední 
postavy, hnědé oči se zájmem o moto-
-sport, procházky a přírodu. Věrnost 
nutná. Tel.: 721 541 903.

Zaměstnání
•• Hledám jakoukoli práci či brigádu 
v okolí Zn. Tel.: 720 175 451.
•• 16-ti letý student hledá jakoukoli bri-
gádu na prázdniny. Tel.: 732 126 655.
•• Hledám prověřenou práci v za-
hraničí, i sezónní, nejlépe v německy 
mluvících zemích. Tel.: 605 520 314. 
•• Hledám práci s dětmi, hlídání, prá-
ce ve školce, družině. Studentka VŠ, 
praxe ve školství 3 roky. Ivančice a 
okolí. Tel.: 775 275 075.
•• Nabízím dom. práce, jednoduché, 
čas. nenáročné. Slušný přivýdělek pro 
všechny vážné zájemce. Info zašlu za 
ofrank. obálku s adresou. Jana Paprs-
kářová, J.Vávry 1, Ivančice 664 91. 
•• domácí práce se smlouvou, info  
zašlu za ofrank. obálku. Macháčková, 
Nábřežní 18, Oslavany, 66412.
•• Společnost Fermat CZ s.r.o., hledá sa-
mostatnou účetní. Požadujeme všeobec
nou znalost účetnictví, praxi, znalost PC,
flexibilitu a zodpovědnost. Nabízíme 
zázemí stabilní společnosti. Životopis 
zasílejte do 3.6.05 na ad.: Fermat CZ
s.r.o., areál Knížecí les, 664 16 Neslovi-
ce, e-mail: kotolanova@fermatmachine-
ry.com, tel.: 546 418 921, 777 339 617.
•• hledám paní k dětem, hlídání od 
15-23 hod., praxe vítána. Okolí MK, 
vlastní dovoz. Tel.: 607 615 931.
•• hostinec Jezeřany hledá číšníka-
-servírku. Vlastní auto nutné, praxe 
vítána. Tel.: 723 388 569.

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• Hledáme obchodní asistenty pro 
práci v kanceláři ve více oblastech. 
Ne dealer., herbal. Kariérní postup, 
školení, 30 tis/měs. Tel.: 723 212 550.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhla-
šuje konkurz na pozici pracovník 
elektro/kontrolor. Požadavky: plat-
ná vyhláška 50, flexibilita, ochota 
učit se, pozitivní přístup, loajalita, 
práce na PC. Nabízíme výkono-
vé ohodnocení, další vzdělávání. 
Přihlášky zasílejte na adresu TC 
MACH, s.r.o., U Mostu 590, 672 01 
Mor. Krumlov, faxem 515 321 014 
nebo mailem tcmach@tcmach.cz. 
Termín uzávěrky je 5. června 2005.
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/Miroslav/ Nemilosrdné sou-
boje leteckých modelů řízených 
rádiem - maket skutečných stíhačů
z druhé světové války, se odehrály 
v Miroslavi na letišti místního 
Aero klubu.

Krátce před polednem organi-
zátoři odstartovali první kolo
Aircombat - „Leteckou bitvu 
o Miroslavskou meruňkovici“. 
„Dnes tu organizujeme soutěž 
v kategorii Aircombat, jedná se 
o makety stihačů v poměru 1:12
s obsahem motoru do 4cm³ 
z druhé světové války, které se 
zúčastnily skutečných bojů. My 
ji letos pořádáme již po páté ve 
spolupráci s městským úřadem 
Miroslav. Tyto letouny za sebou 
tahají červenou stuhu dvanáct 
metrů dlouhou a principem soutě-
že je, aby jeden druhému ji vrtulí 
useknul. Všichni piloti mají stej-
ný počet rozletů a mezi sebou se 
v jednotlivých kolech střídají tak, 
aby pokud možno, každý létal
s každým. V jednom sedmiminu-
tovém časovém limitu musí uhájit 
každý z sedmi účastníků tu svoji 

a sebrat ji soupeřům. Dnes se 
nám zapsalo 29 závodníků z celé 

republiky a soutěží o Český pohár 
a kvalifikaci na mistrovství světa, 
které bude v Hlubokých Mašův-
kách,“ sdělil hlavní organizátor 
Petr Augusta z Miroslavi.

„Já lítám s japonskou stíhač-
kou KI 64 a mým dosavadním 
velkým úspěchem byl dvakrát 
titul mistr Evropy a čtvrté místo

na mistrovství světa,“ uvedl jeden 
ze soutěžících Jakub Skořica, pře-
zdívaný Rampa.

Největší atrakcí pro všechny di-
váky byly momenty nečekaných
střetů i zřícení letadel. Protože 
Aircombat je nejen boj, ale ze-
jména soutěž a zábava, brali tyto 
situace piloti přátelsky.     /mask/

V Miroslavi zuřila letecká bitvaVítěz si odnesl živé sele
/Miroslav/ V sobotu si dali dostaveníčko v Miroslavi na rybníku 

Suchánku rybáři. Velké množství vyznavačů tohoto sportu soutěžilo 
o největší úlovek v nově nasazeném rybníku na již 16 ročníku klání. 
„Zaregistrovali jsme 150 lovících rybářů a odhaduji, že přišlo více jak 
200 návštěvníků. Bohužel nebrali kapři, ale líni to vynahradili. Máme 
připraveny od sponzorů hodnotné ceny pro vítěze, nejzajímavější je 
živé sele, ale třeba také kotlík nebo rybářské náčiní a samozřejmě i 
poháry,“ prozradil o soutěži předseda místního rybářského spolku Josef
Diviš. Cenu útěchy - láhev whisky za nejmenší ulovenou rybu
do soutěže věnoval a i osobně předal poslanec parlamentu ČR Ladislav 
Skopal a odnesla si ji Lenka Formanová. Hlavní cenu získal za 810 
bodů Radim Jelínek. Po soutěži bylo připraveno slavnostní pasování 
nových rybářů do cechu. Na symbolickou trestnou lavici ulehl nově 
přijímaný člen, rybářským právem ho celé předsednictvo poplácalo
a poté byl pokřtěn vodou z rybníka. „Moc se mi to líbilo, jen jsem trochu
mokrý,“ podělil se o své dojmy nový rybář - dvacetitříletý Tomáš Kryl
a dodal, „Dnes jsem chytil jen dva líny na žížalu.“                     /mask/

Hasiči soutěžili o postup
/Suchohrdly u Miroslavi/ Soutěžní družstva dobrovolných hasičů 

se v sobotu sešla na fotbalovém hřišti v Suchordlech u Miroslavi, aby 
tu změřili své síly. Okrsková soutěž požárního sportu ukázala připra-
venost jednotlivých aktérů. Vítězné družstvo žen a mužů postoupilo
do vyššího okresního kola. „Máme tu dnes pět družstev ve dvou kate-
goriích, mužů a žen. Rozdíl je v délce trati. Ženy mají o jednu hadici 
méně a tím je kratší trať o 20 metrů. Úkolem je trefit proudem vody 
z hadice terč. Útok se musí vejít do časového limitu dvou minut,“ 
sdělil k pravidlům velitel místních hasičů Václav Matišek. „Pro naše 
hasiče je to dnes premiéra po patnácti letech, kdy naši místní hasiči 
byli zrušeni a zlikvidováni. Začínají od začátku, a my to bereme jako 
seznamování, protože opravdu dnes soutěží poprvé. Budeme se snažit 
pomoci s technickou vybaveností, protože ta stávající je dožilá. Trochu 
nám zamotaly hlavu nové hadice, které jsou prasklé. Nehodnotím to 
jako neúspěch naopak se hoši snažili. Ví, co trénovat a příští rok určitě 
dopadnou lépe,“ uvedl starosta Suchohrdel u Miroslavi Jan Pelc. Ví-
tězné vavříny si odneslo družstvo mužů Miroslav A a v ženách taktéž 
družstvo z Miroslavi.                                                                    /mask/

Květnem naostro začala letošní 
letní atletická sezóna. Pro mladší 
a starší žatstvo byly květnové 
závody příležitostí ke splnění li-
mitů pro účast na letní olympiádu 
dětí a mládeže s Orbitem konané
ve dnech 23. - 25. června v Brně.

Na olympiádu se od začátku 
roku připravovali také členové 
atletického klubu v Moravském 
Krumlově. Sítem širší nominace 
prošli Kristýna Kudláčková v běhu
na 1.500 metrů v prvním kole ligy
dorostenek, které se konalo v Opa-
vě a Jan Čepera v běhu na 800 
metrů na přeborech Brna. 

O účasti na celorepublikové 
olympiádě rozhodne poslední zá-
vod 11. června v Brně. Dva nej-
lepší z každé disciplíny postoupí 
na celorepublikovou olympiádu.

Prvním závodem sezóny pro 
Atletický klub Moravský Krum-
lov byly meziklubové  závody

v Brně konané na Základní ško-
le Horníkova v Líšni. Kristýna 
Kudláčková obsadila druhé místo 
na 800 metrů a Radka Marková 
ve skoku do výšky vyrovnala svůj 
osobní rekord.

V kategorii nejmladšího žat-
stva startovaly téměř tři desítky 
závodníků. Kateřina Doubková 
ml. v běhu na 60 metrů skončila 
na 5. místě a ve skoku do dálky 
šestá. Jakub Kudrna získal v běhu
na 60 metrů 4. místo s časem  9.0 s
a v dálce obsadil pátou pozici
s výkonem 357 cm.

Dalším závodem mladšího 
žatstva byly Přebory Brna na ZŠ 
Laštůvkova v Bystrci. Nejlepší 
umístění získal Jan Čepera, kdy  
v běhu na 800 metrů skončil
na čtvrtém místě.

Postupně se rozbíhají kola 
ligové soutěže. Jedním ze závo-
dů bylo I. kolo ligy dorostenek

v Opavě, kterého se zúčastnila 
Radka Marková ve skoku do 
výšky. Kristýna Kudláčková se 
v závodě I. ligy staršího žatstva 
v Břeclavi umístila na 5. místě
v běhu na 800 metrů. 

Krumlovské atlety čeká o tom-
to víkendu I. kolo ligy mužů a žen.
Zavodů v třinci se zúčastní Katka 
Doubková a Vojta Kocáb. 

Mladší žatstvo se utká v dru-
hém kole ligy 26. května v Brně.

TJ Turista a KČT Náměšť nad Oslavou Vás zve ve dnech
27. - 29. května na 30. jubilejní ročník turistického pochodu

nejen PRAHA - PRČICE
také NÁMĚŠŤ - ČUČICE  

Pátek 27.5.: trasy 5 a 10 km směr Kralice nad Oslavou s možností 
návštěvy tiskárny Bible kralické, start: 16 - 18 hod. Sobota 28.5.: 
různé trasy 10, 20, 25, 40 a 50 km směr Skřipina, Čučice, nové 
trasy 30 a 35 km z Ivančic a Oslavan přes Čučice, trasa 20 km 
směr Ocmanice, nádr. ČD Studenec, možnost plnění OTO: 
Pooslaví-Pojihlaví, razítka do vandrbuchů, razítka IVV, výroční 
turistická známka, pamětní razítko, start: 6 - 7 hod. 40 a 50 km, 
7 - 10 hod. 10, 20, 25, 30 a 35 km. Neděle 29.5.: trasy 10 a 25 km 
směr Jinošov a Velká Bíteš s možností návštěvy zámku v Náměšti n. 
Osl. a známé restaurace U Raušů ve Velké Bíteši, start: 7 - 10 hod.
Start: ze sokolovny - kina v Náměšti nad Oslavou. Cíl: v Restauraci 
Na Křížku v Náměšti n. Osl. v sobotu a v neděli. Startovné: členové 
KČT v pátek zdarma, dospělí 35 Kč, děti v doprovodu rodičů 25 Kč.
Na startu obdrží každý účastník podrobný popis tras s plánkem. 
Pochod se uskuteční za každého počasí. Trasy jsou vedeny 
krásným přírodním prostředím, místy v chráněném území. V sobotu 
v cíli v průběhu pochodu zdarma měření tlaku a podílu tuku v těle.

Podrobnější info: Mirek Svoboda tel.: 606 952 121.
Závěrem:  LENIVĚT ZNAMENÁ REZIVĚT!

Na shledanou v Náměšti a Čučicích se těší pořadatelé.

Dalším závodem pokračoval mo-
tokrosový seriál Inter Elév-Gold 
Fren Cup, který se jel na trati
v Holicích. I když počasí jezd-
cům nepřálo, tak se reprezentanti 
AMK MOTO SPORT TEAM 
NESLOVICE ve výsledkových 
listinách určitě neztratili. Ve třídě 
65 ccm se po zranění na závodní 

tratě vrátil Dominik Schneider, 
který vybojoval čtvrté místo z 21 
startujících. Mladší Erik startující 
v padesátkách pokračuje ve svých 
letošních výborných výkonech.
I v  tomto závodě předvedl per-
fektní výkon a z osmnácti jezdců  
na startu nedal nikomu šanci a při-
psal si další vítězství.   /Ctibor ADAM/

Erik přivezl další zlato !

Foto: Květoslav Adam                   Dominik na cestě za čtvrtým místem

Pro AC Moravský Krumlov začala letní sezóna

Mateřská škola, Školní klub
a družina Oslavany pořádala 28.4.
již 3. Olympiádu pro děti z mateř-
ských škol. Místem konání byla 
tentokrát zahrada a hřiště u MŠ 
Oslavany, Havířská. Z okolních 
pozvaných MŠ se zúčastnila pou-
ze MŠ Nová Ves, MŠ Ketkovice a 
Čučice se pro nemoc omluvily.

Olympiáda byla slavnostně 
zahájena za účasti pana starosty 
Víta Aldorfa a ředitele Mgr. 

Martina Flekala. Pro děti bylo 
připraveno 15 stanovišť, kde pře-
konávaly různé překážky a plnily 
zajímavé úkoly. Na stanovištích 
byli žáci z 9. tříd, společně s nimi 
se her zúčastnil i pan učitel Ho-
rák. Díky počasí a dobré náladě 
všech zúčastněných se sportovní 
dopoledně vydařilo a děti měly 
spoustu pěkných zážitků. Také 
odměny ve formě diplomů a slad-
kostí čekaly na všechny děti. 

Olympiáda mateřských škol

Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
- sponzor jezdců TEAM 38 -

Vás zve na
ZÁVODY PLECHÁČŮ

IVÁŇ 2005
konané v neděli 22. května od 9.00 hodin

v areálu bývalých kasáren Přibice.   

foto: mask

foto: mask

foto: mask

foto: AC Moravský Krumlov

foto: ŠKaD Oslavany


