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Mimořádné zastupitelstvo
jednalo o milionech
/Oslavany/ Zastupitelstvo města Oslavan na svém mimořádném zasedání projednalo a schválilo systém financování v rámci žádosti Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice do dotačního fondu EU.
Celkové náklady na akci „Zlepšení vod v řekách Jihlava a Svratka
nad nádrží Nové Mlýny“ jsou více než 621 milionů korun, z toho část
pro Oslavany činí zhruba 206 milionů. Schválení spoluúčasti města
na této akci je dalším krokem k bezesporu největší investiční akci,
která Oslavany čeká. Jde o vybudování a rekonstrukci kanalizační
stokové sítě ve městě, včetně přerodu stávající čističky odpadních vod
na čerpací stanici a vybudování výtlaku na ČOV Ivančice. „Předpoklad
splátek oslavanské spoluúčasti je celkem 50 milionů na 20 let. Při tomto
modelu financování by nemělo dojít k zásadnímu omezení dalších
investic ve městě. Je třeba si uvědomit, že v budoucnu bude těžké
na podobný dotační titul dosáhnout a protože se jedná o nemalé finanční
prostředky, je třeba této možnosti využít,“ sdělil starosta města Vít
Aldorf. Na této investici se budou například podílet i města Ivančice,
Moravské Bránice, Nové Bránice a Rosice. Jak dále doplnil starosta
Vít Aldorf, významnou skutečností, která je důvodem k realizaci této
rozsáhlé investice, jsou podmínky respektování norem EU v oblasti
vypouštění splaškových vod do vodních toků. Z tohoto pohledu by
nám mohly v budoucnu hrozit těžké finanční sankce.
/mask/

Zámek opět rekonstruován
/Oslavany/ Jižní křídlo oslavanského zámku a sýpka se v letošním
roce dočkají rekonstrukce. Právě v těchto dnech se rozběhly práce
na pokračující rekonstrukci těchto prostor. Pro letošní rok byla na tuto
stavební adaptaci čerpána dotace ve výši jednoho milionu korun, ke
které město Oslavany přiložilo 500 tisíc z rozpočtu města. V plánu je
provést opravu střechy a krovu nad barokní sýpkou jižního křídla a poslední nedokončené omítky na hlavním nádvoří a již zmiňované sýpce.
Tyto nově opravené prostory by chtěli v Oslavanech prezentovat
na podzimních historických slavnostech a pochlubit se tak s pokračující
opravou pro město architektonicky i historicky cenné památky. /mask/

Dohady o umístění Epopeje trvají
/Moravský Krumlov/ Stálá
slovní polemika provází spory
zúčastněných stran o možném budoucím umístění díla „Slovanská
epopej“ Alfonse Muchy.
Tento jedinečný soubor obrazů,
který je již mnoho let umístěn
a vystavován na zámku v Moravském Krumlově, by se měl
stěhovat do nové budovy v Praze.
Celou situaci kolem obrazů ještě
více zkomplikoval John Mucha,
vnuk malíře, jenž jménem dědiců
vypověděl darovací smlouvu Praze. Krumlovu tak svitla naděje, že
by zde dílo mohlo zůstat.
Celou situaci vysvětluje starosta města Moravský Krumlov
Bartoloměj Pitlach: „Všichni,
kdo sledují tuto záležitost kolem
Slovanské epopeje, vědí, že Alfons
Mucha daroval po dokončení toto
dílo v roce 1928 hlavnímu městu
Praze s tím, že vybuduje nebo
najde vhodné umístění a prostory
pro obrazy přímo v Praze. To se
do dnešního dne nestalo. Poslední
dobou se vyskytly různé úvahy,
že bude postaven dům v Praze
- Holešovicích na výstavišti, kde
je dnes Incheba. Město udělalo
maximum, aby bylo v důstojném
prostředí a Moravský Krumlov
do toho vynakládá ročně nemalé
finanční prostředky. To, že zámek vypadá tak, jak vypadá, je
věc jiná, a věřím, že je v zájmu

foto: mask

investora a majitele, aby zámek
v co nejkratší době opravil a
pak se uvidí, možná tu Muchova
Slovanská epopej zůstane. Víme,
že rodina Muchova vypověděla
smlouvu městu Praze. Do jaké
míry to je možné, nechť posoudí
právníci nebo soudy.“
John Mucha svůj krok v tisku
odůvodnil tím, že expozice v připravovaném pavilonu na pražském
výstavišti nesplňuje koncepci
Alfonse Muchy pro vystavení
Epopeje. Nová budova by totiž
měla být z ocelové konstrukce
a celá prosklená.
V jednom z vyjádření pražského
radního Igora Němce, ohledně
umístění obrazů, jak ho prezento-

vala média se uvádí: „Na epopej
jsou památkáři kladeny náročné
podmínky pro její vystavení, jimž
zámek v Moravském Krumlově
i při sebelepší péči nemůže vyhovovat.“ Přitom v tisku se objevila
i prohlášení pana Němce typu:
„Město se o Epopej příkladně stará mnoho let a díky němu se dílo
zachovalo v původním stavu.“
Na četná vystoupení tohoto komunálního politika v souvislosti
se stavem zámku a plánované
výstavbě reagoval starosta M.K.
Pitlach. „Co mám ověřeno, nebylo dosud zahájeno ani územní
řízení a nejsou hotovy projekty.
Nejvíce mě mrzí, když pražský
radní Igor Němec uvede do tisku,

že je to všechno připraveno a že
se ještě letos začne s výstavbou.
Jsem přesvědčen, že se nezačne.
To, že by tady Muchova Slovanská epopej byla umístěna v nevhodných prostorách a v kritickém
stavu, že zámek nevyhovuje a
statika je špatná, to není pravda!
V žádném případě není narušena
statika a tyto prostory jsou takové,
jaké jsou,“ uvedl dále Bartoloměj
Pitlach. Faktem zůstává, že právě
letitá péče Moravského Krumlova o obrazy toto dílo patrně zachránila. Také mohlo být uloženo
někde ve vlhkém depozitáři a již
nenávratně ztraceno. V tomto
směru má Praha vůči Moravskému
Krumlovu velký dluh.
/mask/

O mandátu radního jednalo zastupitelstvo
/Moravský Krumlov/ Hned
v úvodu středečního jednání
krumlovského zastupitelstva přečetl starosta Bartoloměj Pitlach
dopis z krajského úřadu ohledně
působení zastupitele Bořivoje
Zieglera souběžně s vykonáváním statutárního zástupce příspěvkové organizace města.
Tolik diskutovaný zákon o střetu
zájmů měl být důvodem pro odvolání Bořivoje Zieglera z funkce
zastupitele města. Po diskusi, ve
které zazněly hlasy typu „já mu
mandát nedal, nebudu mu ho

odebírat, ať tak učiní kompetentní krajský činitel“, se již podruhé
hlasovalo o ukončení jeho mandátu. Poprvé tomu tak bylo na
dubnové schůzi zastupitelstva,
ale tehdy se všichni zastupitelé
hlasování zdrželi. Ani tentokrát
zastupitelé Bořivoje Zieglera
z funkce zastupitele neodvolali,
a to ani na přímou intervenci s žádostí od krajského úřadu.
Na této schůzi se taktéž diskutovalo o možném střetu zájmů
Dušana Utinka. Protože oba
setrvali i po dubnovém zasedání

zastupitelstva města Moravský
Krumlov ve svých funkcích,
byl dán podnět na krajský úřad
k prošetření celé záležitosti.
Z oficiálního vyjádření ředitele
krajského úřadu Jiřího Crhy
mimo jiné vyplynulo: „Pokud
bude u Bořivoje Zieglera neslučitelnost funkcí zastupitele a současně ředitele ZŠ ul. Ivančická
zřizované obcí zjištěna, budu
postupovat v souladu se zákonem
o volbách do zastupitelstev obcí.“
Jak dále uvádí, v případě Dušana
Utinka,
/pokračování na str.2/
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/dokončení ze strany 1/
není dána neslučitelnost funkcí, protože
v tomto případě není jednotný právní názor. „Každý člen zastupitelstva
obce s rozšířenou působností by si měl zvážit okolnosti svého jednání
tak, aby nedocházelo ke skutečnému střetu zájmů mezi jednáním zastupitele obce a jeho jednáním jako zástupce obchodní společnosti v majetku obce, zejména pak v návaznosti na ustanovení zákona o obcích
v platném znění,“ dodává Jiří Crha ve svém zdůvodnění.
„O zákonech si můžeme myslet, co chceme. Jsou dobré a špatné.
Ale za kraj říkám, že se musí zákony dodržovat, protože když je nebudeme dodržovat, tak je to špatný signál. Z tohoto pohledu si myslím,
že je nutné se dívat i na tuto záležitost tak, aby i tito dva zastupitelé respektovali zákon,“ sdělil před časem v souvislosti se situací zastupitelů
v Moravském Krumlově hejtman JM kraje Stanislav Juránek.
Malým zpestřením zasedání zastupitelů v Krumlově bylo gesto Dušana Utinka, který si v jeho průběhu připnul na košili žlutý kosočtverec
s nápisem UTINEK RAUS (pozn. red.: raus = německy ven!). Symboliku svého tichého protestu nevysvětlil.
/mask/

Mikroregion pro veřejnost

/Moravský Krumlov/
Mikroregion Moravskokrumlovsko nově
zavedl službu konzultačních a poradenských dnů, které jsou
určeny samosprávám
mikroregionu, podnikatelům, organizacím,
aktivním obyvatelům
a dalším partnerům,
kteří mají zájem aktivně spolupracovat
na oživování a rozvoji území regionu
Moravskokrumlovska.
„Letos bude kancelář
fungovat v prostorách
městského úřadu v Moravském Krumlově. Je
foto: mask
Ze zasedání mikroregionu
situována do přízemní
v jednací místnosti. Termíny budou předem veřejnosti sděleny. Mimo
uvedené dny se na mně může v případě potřeby kdokoli obrátit a na základě předchozí domluvy je možné dohodnout si individuální schůzku,
nebo může využít prostřednictví své obce,“ uvedla manažerka mikroregionu Jitka Schneiderová.
Mikroregion Moravskokrumlovsko je svazkem obcí, to znamená
zájmové sdružení právnických osob, které založilo devatenáct obcí
v červnu 2004. Jak uvedla dále, posláním je mnohostranná podpora
rozvoje území na úrovni integrovaných projektů, společném plánování
a rozhodování o budoucnosti území a hájení společných zájmů. Proto
by uvítala, kdyby se veřejnost přišla seznámit s budoucností svého
regionu. „Nově máme zpracovanou i strategii rozvoje. Je to dokument
zaměřený na definování priorit pozitivního vývoje území, zpracovaný
za aktivní spolupráce zástupců obcí a obyvatel mikroregionu. Strategie
je pro nás nezbytným podkladem pro žádosti o finanční prostředky
z krajských, státních a strukturálních fondů,“ uvedla ke spolupráci
s mikroregionem místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová. Jak uvedla dál, bylo pro nás samozřejmostí umožnit manažerce
zavedení konzultačních a poradenských dnů na městském úřadě.
Jednak jsme největší člen a máme centrální polohu i klíčovou pozici.
Dokument je dostupný zájemcům na jednotlivých obecních úřadech
a na konzultačních dnech mikroregionu.
/jak/

Sportovní
obchod

M sport

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

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

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

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

AKCE! TENISOVÉ RAKETY - SLEVA 20-50%

Lhostejní řidiči brání autobusové dopravě
/Moravský Krumlov/ Problémy s nedostatkem vhodných
parkovacích míst ve středu Moravského Krumlova jsou již letité.
Řidiči, především pak ti místní,
řeší situaci po svém. Někteří začali využívat (či zneužívat?) nově
vzniklé situace a parkují na autobusových zastávkách. Nutno
ovšem dodat, že bývalých.
Poté, co firma ČAS-SERVICE
ukončila svou činnost v dopravě
na Moravskokrumlovsku, odstranila označníky zastávek, které ze
zákona dávaly specifický režim
a omezení pro ostatní účastníky
silničního provozu.
„Do dnešního dne neproběhlo
žádné jednání týkající se opětovné
instalace označníků zastávek na
náměstí v Moravském Krumlově. Přitom z licence vyplývá pro
všechny autodopravce zastávky
zabezpečit. Co se týká parkování
osobních vozidel na zrušených
zastávkách, řidiči se nedopouštějí
žádného přestupku. Městská policie to řeší pouze formou dohody

o přeparkování, protože vozidla
brání provozu autobusů, nastupování a vystupování cestujících,“
sdělila místostarostka a velitelka
Městské policie Marie Valachová.
Jízdní řády ostatních dopravců
v současnosti jen orientují cestující, odkud odjíždí autobusy.
Zastávku tvoří označník a pokud

/Miroslav/ V těchto dnech
probíhá jedna z posledních fází
rekonstrukce dalšího úseku silničního průtahu Miroslaví.
Stavební firma zahájila pokládku betonového podkladu na
budoucí vozovce. Řeší se opěrná
zídka z tvarovek a sadba zeleně,
dokončují se autobusové ostrůvky
na ulici Husova, které budou obousměrné. „Konečné řešení asfaltového povrchu průtahu i s předchozími částmi bude řešeno
v prvních dnech července, aby
na Miroslavský jarmark a Meruňkobraní bylo město připraveno
zvládnout nápor návštěvníků,“
sdělil místostarosta Roman Volf.
„V Miroslavi žiji již šedesát
let. Je dobře, že se průtah dělá,
protože předchozí silnice byla
z roku 1928, neměla pod dlažbou
povrch a je jasné, že dnešnímu
provozu těžkých aut nemohla
dostačovat. Co je nové, je vždy
pěkné, ale vždy se najdou menší
nedostatky. Například naproti
evangelické faře - to parkoviště,
tam to mohlo být jinak, kdo
tam takhle pitomě bude najíždět

a vycouvávat ven, je tam zbytečně
moc obrubníků. Mohlo to být jednoduše řešené, i když parkoviště
jsou také potřeba,“ sdělil jeden
z obyvatelů Jiří Sovka, který
má dům v této lokalitě. Jak dále
dodal, chodníky jsou veliké plus,
hlavně od školky nahoru směrem
na Hostěradice, a zastávky jsou
také dobře řešené. „Nejvíc se
ale obávám, až jednou za deset,
patnáct let přijde pořádná průtrž
a vyvalí se voda tady z těch polí
přes bývalý Dřevotvar, bude neštěstí. Tam má být horská vpusť,
jenomže mám obavy z té třicítky
roury a navíc, když se něco na ten
rošt dostane, sláma, tráva, bahno
a nějaký kámen, tak to stejně přeteče a bude to na silnici a náměstí.
Já už tu takovou průtrž pamatuji,“
varoval Jiří Sovka.
„Nově jednáme o zřízení objízdných tras na úplnou uzavírku
čtvrté etapy, která bude zahájena
prvního července a musí být hotova do 31. srpna letošního roku.
Úmyslně byly vybrány prázdninové měsíce, kdy je autobusová
doprava omezena z důvodu
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tam není, nejedná se o zastávku.
Toho využívají parkující řidiči.
S touto situací nenadělá nic
Policie ČR ani městská policie.
Zabránit řidičům osobních vozů,
aby neparkovali na „zastávkách“
mohou sami dopravci. Tím, že
nainstalují nové označníky.
„Označníky zastávek dáváme

Na jarmark má být průtah zprovozněn

foto: mask

absence žákovských spojů. Tato
čtvrtá etapa zahrnuje ulici Husovu od mateřské školy nahoru
k evangelickému hřbitovu. V této
době také budou prováděny přípravné práce na komunikacích,
které jsou dnešní objížďkou. Je
to ulice Česká, Václavov a Rybniční,“ uvedl dále Roman Volf.
Podle jeho slov budou zbudovány
dešťové vpusti a obrubníky tak,

Žaluzie Koblížek

WHC therm., s.r.o.

Dodávky žaluzií všech typů • Rolety
Sítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveří

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

SLEVA 20%

) 602 733 688

���������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������

foto: mask

AK
CE

KUŘECÍ ČTVRTKY
chlazené - 39 Kč/kg

POLÉVKOVÁ SMĚS
kuřecí - 9 Kč/kg

KUŘECÍ ŘÍZKY
stehenní maso - 89 Kč/kg

VEPŘOVÉ VÝPEČKY
vysoký podíl libového masa - 59 Kč/kg

Stabilní nabídka pro chovatele: kůže, kosti, hřbety od 3 Kč
Znojmo

Práče

MK

tam, kde máme převahu linek,
a protože tomu tak v Moravském
Krumlově není, tak je tam dávat
nebudeme,“ uvedl Ing. Ladislav
Studený z Bítešské dopravní společnosti. „Samozřejmě budeme
osazovat zastávky označníky, děje
se tak po dohodě s ostatními dopravci, jako Břežanskou dopravní
společností a Autoexpres Psota.
Značky jsou ve výrobě a myslím,
že zhruba za čtrnáct dní by mohly
být nainstalovány. Částečně nám
to působí potíže, protože se jedná
o 200 - 300 značek v celém regionu krumlovska,“ sdělil František
Pléha z firmy Tredos.
I když stání osobních automobilů na neoznačených „zastávkách“ není přestupkem vůči
dopravním předpisům, měli by si
řidiči uvědomit, že svým jednáním způsobují problémy dopravcům i cestujícím. Nejhorší na celé
situaci je, že někteří řidiči parkují
i na třech řádně označených zastávkách, kde již ale mohou být
policií pokutováni.
/mask/

Kyjovice
Prodejna
PROSIMĚŘICE

Prodejna
Prosiměřice 43
tel.: 515 334 796
po 13.00-16.00
út-pá 07.00-12.00
13.00-16.00

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.

Sídliště 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

S KUPONEM
UŠETŘÍTE

až 20%

OBEC VIŠŇOVÉ
pronajme lékárnu na náměstí
k podnikání v oboru.
Kontakt:
Obec Višňové, č.p. 212
671 38 Višňové, okr. Znojmo
tel./fax: 515 339 130
e-mail: obec.visnove@worldonline.cz

MODRÁ PYRAMIDA

STAVEBNÍ SPOŘITELNA

FINANCE PRO VAŠE BYDLENÍ

Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta

aby se po skončení prací na IV.
etapě mohl položit nový asfaltový povrch. Poté budou na základě
rozhodnutí zastupitelstva silnice
na uvedených ulicích převedeny
do majetku města a stanou se
místními komunikacemi. Na nich
bude omezen provoz automobilů
s hmotností nad 3,5 tuny. Tyto automobily budou jezdit po hlavním
průtahu.
/mask/

Miluše Bechová
finanční a úvěrový poradce
Vedrovice 288, 671 75
tel.: 515 336 836, 605 155 778

Katalog firem 2005
Moravský Krumlov a okolí
V katalogu naleznete:
telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily, webové stránky,
provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálá prodejní místa:
Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), M. Krumlov
Prodejny s.d. Jednota M. Krumlov: Vémyslice, Olbramovice,
Branišovice, Dobřínsko, Rybníky, Jamolice, Lesonice, Petrovice,
Bohutice, Višňové, MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM, IC M. Krumlov, MěKS M. Krumlov
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Situace ve školách v Krumlově předmětem diskuzí
Po uveřejnění několika článků
týkajících se základního školství
v Moravském Krumlově, do naší
redakce přišly podněty čtenářů,
jejichž ústředním tématem jsou
připomínky vůči výuce a vedení
ZŠ nám. Klášterní. Položili jsme
proto několik otázek jejímu řediteli panu Františku Vránovi a také
zástupcům zřizovatele - odboru
školství a kultury při Městském
úřadě v Moravském Krumlově,
za který odpovídala jeho vedoucí
paní Marie Brücková. Z odpovědí
obou dotazovaných vybíráme:
---------------------------------------Pane řediteli, jaký je Váš názor
na současnou situaci základního
školství v Moravském Krumlově?
Co soudíte o připravované koncepci? Základní školství v Moravském Krumlově se potýká podobně jako školství v celé České
republice s poklesem počtu žáků.
Připravovaná koncepce by měla
navrhovat možná řešení. Předpokládám, že bude zahrnovat všechny možné varianty včetně kladů
a záporů. Na zastupitelstvu města
Moravský Krumlov pak záleží,
jakou cestu postupu zvolí dále.
Rozhodnutí bude velmi důležité,
neboť ovlivní na hodně dlouhou
dobu systém základního vzdělávání v Krumlově a okolí.
Podle reakcí občanů na předchozí publikování situace ve školství je vnímána určitá rivalita
mezi oběmi základními školami.
Je tomu tak? A jestliže ano, co
je podle Vás její příčinou? Pokud
máte takovéto ohlasy Vašich čtenářů, tak ano. Já osobně vztahy
mezi oběma školami jako rivalitní necítím. Každá z nich nabízí
jiné podmínky pro základní vzdělání a je na rodičích, kteří chtějí
pro svoje děti to nejlepší, aby si
vybrali. Jinak školy spolupracují
v oblasti sportovních aktivit a
protidrogové prevence.

Má vedení školy v současnosti
povoleno překročit povolený počet
třiceti žáků ve třídě? Dle současné platné legislativy do 1.9. 2005
rozhoduje o počtu dětí ve třídě
větším než 30 ředitel školy s tím,
že musí být splněny bezpečnostní
a hygienické podmínky. Krajská
hygienická stanice vykonala dne
29.9. 2004 na podnět kontrolu naplněnosti tříd na škole vzhledem
k bezpečnostním a hygienickým
normám. Neshledala závad.
Je cílem této školy individuální rozvoj žáka a dosažení jeho
osobního maxima? Když s velkým počtem žáků ve třídě obecně
dochází k průměrnosti a kázeňským problémům. Myslím, že
současná existence malých a velkých škol je dobrá věc. Každá má
svoje specifika a záleží pouze na
rodičích, jak využijí práva volby
školy pro svoje dítě.
Umožní naplněné třídy uplatňovat tolik žádané a postrádající
metody skupinové práce, kooperativní činnosti a objevování
souvislostí k získání zmíněných
dovedností u dětí? Uplatňování
moderních metod ve výuce neovlivňuje počet žáků ve třídě, ale
hlavně učitel. Zde záleží na pochopení nutnosti pracovat s moderními metodami. V dnešní době
nových technologií nelze žáky
zaujmout mentorováním a křídou.
Jak to funguje u nás na škole? O
tom vypovídá zájem o školu. Do
školy dochází žáci z 22 obcí a například v srpnu loňského roku počet rodičů, kteří chtěli umístit dítě
na školu, převyšoval možnosti
budovy a museli být odmítnuti.
---------------------------------------To jak vnímá situaci zřizovatel,
sdělila vedoucí odboru školství
a kultury Marie Brücková. Proč
ředitelství naplňuje třídy do maximálně možného povoleného limitu 30 žáků, když ve třídě s nižším

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ
VÝROBA
EUROOKEN,
DVEŘÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

počtem lze dosáhnout lepších výsledků ve výchově a vzdělávání?
Počet žáků ve třídách řeší vyhláška Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky. Nejvyšší počet
žáků ve třídě je 30 (§ 4, odst.7
této vyhlášky). Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 23, odst.
3 může zřizovatel povolit výjimku do 4 dětí, tj. do 34 dětí ve
třídě za předpokladu, že zvýšení
počtu žáků není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou
splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví. Naplňování tříd
do nejvyššího počtu 30 žáků ve
třídě je zcela v kompetenci ředitele školy, který má odpovědnost
za odbornou a pedagogickou
úroveň vzdělávání. Hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání ve školách provádí
Česká školní inspekce jako odborný kontrolní orgán a dále se
uskutečňuje formou vlastního
hodnocení školy. V tomto smyslu
nelze dát jednoznačné stanovisko
k přímé souvislosti mezi nižším
počtem žáků ve třídě a lepšími
výsledky vzdělávání té třídy. Zcela
jistě zde působí řada vlivů, např.
přirozené nadání třídního kolektivu, zájem o získávání vědomostí,
pedagogické požadavky a přístup
pedagoga vůči žákům, přirozená
autorita pedagoga, rozdílnost v přístupu ke známkování.
Má škola dovoleno překročit
povolený počet žáků ve třídě?
Ředitel Základní školy nám.
Klášterní ve své písemné žádosti
ze dne 26. 4. 2005 adresované
Radě města požádal o výjimku
z počtu žáků ve třídách 6.A a 6.B.
Počet žáků ve třídě 6.A je 31, ve
třídě 6.B 32. Žádost byla předložena k projednání na 49. schůzi
Rady města dne 2. 5. 2005. K této

žádosti se vyjádřil odbor školství
a kultury ve svém stanovisku:
v přechodných ustanoveních vyhl.
č. 48/2005 Sb. § 25, odst. 2 je
mimo jiné uvedeno, že podle § 4,
odst. 7 se postupuje od školního
roku 2005/2006. Z tohoto ustanovení vyplývá, že povolení
výjimky pro současné třídy 6.A a
6.B není nutné. Povolení výjimky
zřizovatelem se bude vztahovat
až na třídy, které budou mít vyšší
počet žáků než 30 od 1. 9. 2005.
Vzhledem ke skutečnosti, že do
1. 9. 2005 může dojít ke změně
v počtech žáků zmíněných tříd,
bylo doporučeno, aby povolení
výjimky nad 30 žáků ve třídách
bylo provedeno ve druhé polovině měsíce srpna 2005. Odbor
školství a kultury dále navrhl,
aby do budoucna k povolování
výjimek nad 30 žáků ve třídě
bylo přistupováno zcela výjimečně a pouze na období jednoho
školního roku. Ředitel příslušné
základní školy by měl záměr
umístit do jedné třídy více jak
30 žáků se zřizovatelem nejdříve
konzultovat.
Je dle Vašeho názoru poloha
školy tím hlavním kritériem pro
výběr? Poloha Základní školy
Klášterní v centru města patří
mezi důležité faktory pro rozhodování rodičů o umístění dítěte
v této škole. Není dle mého názoru hlavním kritériem pro výběr
školy. V dotazníkové anketě, v
rámci které byli rodiče osloveni,
byla jednou z otázek: jaké důvody
vás ovlivnily při výběru školy?
Z odpovědí rodičů žáků, kteří navštěvují Základní školu Klášterní
vyplynulo, že hlavním důvodem
při výběru školy je úroveň pedagogického sboru, dále následuje
vybavenost a prostředí školy a kritérium „poloha školy“ se v četnosti označených odpovědí objevuje na třetím místě.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Informovanost v M. Krumlově

Jednou z priorit naší skupiny Sdružení nezávislých kandidátů při posledních komunálních volbách bylo zlepšit informovanost zastupitelů
i občanů a průhlednost činností na radnici. Dva a půl roku po posledních komunálních volbách se stav této problematiky nijak výrazně
nezlepšil. Velmi jsme se potěšili, když jsme uvedené záležitosti našli
v Programovém prohlášení Rady města Moravský Krumlov.
Realita je ovšem jiná. Dokladem toho je jednání Zastupitelstva města
Moravský Krumlov 16.5.2005. Právě na informovanost občanů byl
zaměřen návrh Ing. Žákové na pravidelné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města. V mnoha městech je
to naprostou samozřejmostí. Občané se tak na internetu dozví, o čem
zastupitelstvo jednalo, kdo se jak k problematice vyjádřil a jak kdo
hlasoval. Všichni současní členové Rady města s návrhem nesouhlasili
a s nimi i všichni zastupitelé za KDU-ČSL, KSČM a ČSSD. Návrh neprošel. Není v zájmu těchto zastupitelů, aby občané věděli, o čem zastupitelstvo jednalo, kdo se jak k problematice vyjádřil a jak kdo hlasoval ?
Ještě ten den jednání zastupitelstva odhalilo hned několik takových
skutků. Nebylo dodrženo usnesení zastupitelstva, kterým si toto po špatných zkušenostech v minulosti vyhradilo schvalovat všechny kroky
investičních akcí, a to již od investičního záměru. Někteří zastupitelé
se cítí natolik geniální, že přesně odhadnou názor ostatních zastupitelů.
S usnesením zastupitelstva si hlavu nelámou, a tak je toto, tak jak už to
občas v Krumlově bývá, naprosto nevymahatelné, a usnesení zastupitelstva je jen cár papíru. Investiční záměr i projektanta vybrali sami.
Důvod? Nedostatek času, jako vždy. Zastupitelé svůj úkol splnili, když
odklepli 1 mil. Kč v rozpočtu na rekonstrukci hřiště na Střelnici. Čeho
se konkrétně rekonstrukce bude dotýkat, co je předmětem zadání, již
netřeba, aby věděli a rozhodovali o něm.
Ani další záležitost netřeba zveřejňovat. Finanční výbor si uložil úkol
prověřit všechny smlouvy k akci „Bytový dům sídliště“. Jak je to dlouho?
Velmi, již několik měsíců. Výstup předsedy Ing. Langa na jednání ZM
nesnese zveřejnění. Až on bude mít čas, tak se do toho výbor pustí.
Členové výboru ať nejsou netrpěliví a čekají, on je předseda. Dopředu
už také ví předseda výsledek, tak jaképak šetření.
Prostřednictvím krumlovské radnice se ale tyto informace nedozvíte.
Z tisku se naopak dovíte nepravdivé informace o 4,5 mil. přebytku v letošním rozpočtu města, o tom, jak velmi brzo začne radnice s výstavbou
bazénového centra, jak se připravují rekonstrukce vozovky Zámecká
a samotného náměstí, o přípravě blízkých investic do kanalizace města.
Chcete-li proto, milí občané, konkrétní informace, nebo poradit a pomoci ve Vašich záležitostech, které se dotýkají činnosti města, můžete
se na nás buď osobně nebo na e-mailové adrese obrátit. Zastupitelé
a členové „SNK-konečně něco pro občana“ vyzývají tímto občany M.
Krumlova a regionu Moravskokrumlovsko, aby se na e-mailovou adresu.
„SNKmkrumlov@seznam.cz“ obraceli se svými dotazy a problémy,
týkajícími se života v M. Krumlově a jeho okolí. Na Vaše dotazy Vám
odpoví : Ing arch. Daniela Kudrová, Ing . Yvona Žáková , Pavel Procházka,
Stanislav Trefil , Ing. Miroslav Nosek , Ing . Aleš Friedrich , Josef Vybíral,
Mgr. Šárka Svobodová a Mgr. Hana Semerádová.
Stanislav Trefil, Pavel Procházka a Daniela Kudrová

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

AKCE
NA ČERVEN
Dlažba zámková 6 cm
přírodní

235,- Kč/m

TONDACH

akce prodloužena
do konce června
GLAZURA za cenu ENGOBY
ENGOBA za cenu REŽNÉ

385,00 Kč/10m2
Ceny jsou včetně DPH
Platnost akce do 18.6.2005

Dvořákova 639, M. Krumlov
tel./fax: 515 323 320

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4-komorového
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

BAZÉNOVÁ CHEMIE
MODRÝ ŠÍP, TRIPLEX, CHLOR ŠOK,
KŘEMIČITÝ PÍSEK - 174 Kč/25kg

MALTOVÉ SMĚSI
CEMIX, KNAUF, PROFI AM BAU

2

Lepenka V60 S35

www.plastovaoknafinstral.cz

Suchohrdly u Miroslavi, tel.: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

BRAMAC

- 10% do 16. června
na všechny druhy tašek

PLASTOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
s pozinkovým roštem - 350 Kč/bm

LEPIDLA, SPÁROVACÍ HMOTY, SILIKONY A LIŠTY PRO OBKLADY A DLAŽBY
AKCE - DLAŽBA OD 168 Kč/m2

LETNÍ SLEVY UHLÍ

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Vyhodnocení dotazníků

ke Koncepci předškolního a základního
vzdělávání v Moravském Krumlově

Ve Višňovém finišuje stavba kruhového objezdu
/Višňové/ Celková přestavba
náměstí, kde se budují chodníky,
parkoviště, veřejné osvětlení,
splašková i dešťová kanalizace
a nakonec kruhový objezd již
v těchto dnech spěje ke svému
ukončení.
„Stávající parkovací plochy
jsou již nově zrekonstruované a
celkovou úpravou náměstí jsme
ještě získali několik parkovacích
míst před poštou. Chodníky již
užívají občané. Hotov je i kruhový
objezd, který jsme tvořen speciálními obrubníky, které se museli
zvlášť objednávat. Dodělávají se
obrubníky příjezdových cest a na
víkend 4. a 5. června je plánovaná
uzávěra, protože se budou kompletně pokládat asfaltové plochy.

Nejprve mi dovolte, abych jménem Komise pro výchovu a vzdělání
poděkovala všem rodičům, kteří vyplnili a odevzdali anketní lístky.
Hlavním účelem předkládaného dotazníku bylo získat ze strany rodičovské veřejnosti informace, připomínky a podněty k současnému
stavu předškolního a základního školství, ale zejména s výhledem
nejméně do roku 2010. K předškolnímu školství se mělo možnost
vyjádřit 130 dotázaných, vyjádřilo se 82. K základnímu školství se na
ZŠ Ivančická mělo možnost vyjádřit 317 dotázaných, vyjádřilo se 214
a na ZŠ Klášterní se mělo možnost vyjádřit 550 dotázaných, vyjádřilo
se 349. Koncepce je v připomínkovém řízení. Konkrétní výsledky
dotazníků budou do koncepce začleněny. Rodičovská veřejnost hlavní
rezervy v práci škol vidí ve zlepšení prostředí a vybavenosti škol. Proto
komise na svém 15. zasedání pověřila ředitele škol vypracováním
podkladů pro zlepšení prostředí a vybavenosti jednotlivých škol již
do konce května. Dále komise ředitelům škol předala dotazníky s připomínkami a náměty rodičů s doporučením, aby s nimi ředitelé škol
seznámili pedagogický sbor a využili je pro další činnost školy. Ještě
jednou mi dovolte Vám poděkovat za Váš čas a ochotu při vyplňování
dotazníku. Za komisi pro výchovu a vzdělávání Mgr. Šárka Svobodová

Výzva ke koordinaci

kulturně - společenských a sportovních
aktivit v našem městě
Obracíme se na Vás se žádostí o pomoc při koordinaci kulturněspolečenských a sportovních aktivit v našem městě. Mnohé subjekty
pořádají v těchto oblastech často velmi zajímavé akce, které jsou obohacením a přínosem pro kulturní, společenské a sportovní dění. V některých případech se stává, že akce se konají ve shodný den a veřejnost
je tak ochuzena o účast a kvalitní zážitek.
Chtěli bychom do budoucna předejít kolizi akcí ve stejném termínu,
proto je naším zájmem vytvořit „Kalendář akcí“, který by byl vydáván
2x ročně. Přehled akcí by byl zveřejňován na webových stránkách města,
v Moravskokrumlovských novinách a předáván na Městské informační
centrum, případně prezentován na veletrzích cestovního ruchu. Ke
zpracování přehledu bychom potřebovali informace právě od Vás,
a to vždy do 15.6. a 15.12.běžného roku.
Věříme, že naši snahu podpoříte a přispějete tak k výraznější účasti
na jednotlivých akcích. Bylo by škoda, aby Vaše úsilí, vynaložené
na přípravu a realizaci akce ohodnotila z důvodů neinformovanosti
jen malá část obyvatel a návštěvníků blízkého regionu. Očekáváme,
že s Vaší pomocí se nám podaří ještě na druhou polovinu roku tento
„Kalendář akcí“ zpracovat. Vaše podněty můžete předat písemně,
telefonicky, osobně nebo e-mailem: Městský úřad Moravský Krumlov,
odbor školství a kultury, nám. Klášterní 125, 672 11 M. Krumlov, tel.:
515 300 739, fax: 515 300 759, e-mail: svarickovas@mkrumlov.cz
Šárka Švaříčková, odbor školství a kultury

Na úplný závěr doděláme zeleň,
Máme nachystanou ornici,“ sdělil
k dokončované stavbě starosta
Višňového Jan Daniel.
Jak dále uvedl, vnitřní průměr
objezdu je 15 metrů a i s žulovým obložením, které poslouží
jako rezerva pro větší nákladní
automobily, 30 metrů. Bude nainstalováno nové dopravní značení
a přechody pro pěší budou zhotoveny novou technologií a osvětleny speciálními světly. „Bylo to
potřeba udělat, i se zelení to bude
hezké. Bydlím přímo na náměstí,
takže vidím postup prací. Z hlediska bezpečnosti je to lepší i pro
děti, protože v blízkosti je zastávka,“ uvedla místní obyvatelka
Lenka Kopasová.
/mask/

foto: mask

Z rybníka odváží bahno
/Miroslav/ V současné době
se zahájily práce na odstranění
a odvozu letitých nánosů bahna
z dna Miroslavského rybníka. Tím
se úspěšně pokračuje v investiční
akci odbahnění rybníka v Rénách.
Po vypuštění se vytvořily meliorační rýhy. Nyní je dno vyschlé,
proto bylo zahájeno vlastní odbahnění. „Vstoupili jsme do další
fáze. Odstranil se bezpečnostní
přeliv a rozbagrovala se hráz,
kde bude vytvořena nová sdružená výpusť. To znamená požerák
s bezpečnostním přelivem v jednom. Stavba byla také zaměřena
geologicky. Vytýčila se hrázka,
která bude oddělovat vodní plochu od chráněného mokřadu,“
sdělil místostarosta Miroslavi
Roman Volf.
Na části rybníka jsou již položeny dřevené matrace, po kterých

budou odvážet odtěžený sediment
nákladní automobily. V souvislosti s tímto byla vybudována
nová cesta v šířce 4 metrů podél
rybníka na místa, kde bude sediment ukládán. „Zde u hráze
bagrování jde, je tu kolem 70
centimetrů bahna. Horší je to
vzadu, kde bylo sice méně vody,
ale o to více bahna. Tam jsem
raději moc nejezdil ani s tímto
pásovým bagrem. Tento týden
bude nasazen speciální buldozer,
který bude bahno hrnout k nám
směrem na hráz. Bahno je suché
na povrchu, ovšem dole je stále
mokré. Hejna komárů nás zatím
neobtěžují,“ sdělil jeden z bagristů
pracujících na rybníku. I přes
veškerou snahu se jeden z plně naložených nákladních automobilů
Tatra zabořil do bahna a musel
být vyprošťován.
/mask/

foto: mask

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce
Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty
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 Michalská 3
tel.: 515 200 471

Tiskárna
Moravský Krumlov, a.s.

Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
mobil: 777 769 809
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Zeptali jsme se: pana Jana Vokouna, starosty Dobřínska

Jan Vokoun
Pane starosto, co by jste nám
řekl o Vaší obci? Představte ji
čtenářům.
Obec Dobřínsko se nachází 4 kilometry západně od Moravského
Krumlova a má 371 obyvatel.
Její katastrální výměra je 551 ha,
z toho zemědělská půda je 475 ha.
Obec Dobřínsko je jedna z nejstarších obcí znojemského okresu.
První písemná zmínka o ní pochází z roku 1131, kdy v listině olomouckého arcibiskupa Jindřicha
Zdíka je zpráva, že ke znojemskému kostelu náležel jeden lán
v obcí Dobřensko. Dle vsi se
také jmenovali její majitelé: např.
1278 Vicemil z Dobřenska a 1310
Niklas z Dobřenska. Osada pak
připadla hradu Templštýnu, řádu
německých rytířů. Dnes je hrad
zříceninou. Osada Dobřínsko je
však původem mnohem starší,
než uvádí první písemná zpráva.
Její umístění do oválného tvaru,
chráněné z jedné strany strží a
břehy potoka odpovídá staroslovanskému typu. Dokladem toho
jsou v r. 1963 při zemních pracích odkryté sídelní a odpadní
jámy s kostmi zvířat a keramikou
odpovídající době 8-9. stol., takže
již v době prvního známého slo-

vanského státu - Velké Moravy
- existovala obec Dobřínsko. Historickou památkou zdejší obce
je kostel, zasvěcený sv. Prokopovi. Páni z Dobřenska postavili
na počátku 14. stol. jeho zadní
část - presbytář. Chrámová loď
byla postavena r. 1826.
Dobřínsko v minulosti bylo
a v současné době je typickou
zemědělskou vesnicí. Více jak
70tiletou tradici má v obci plemenný chov prasat, v jeho tradici
pokračuje a využívá bohaté zkušenosti zdejší Rolnické sdružení
Kameník - Vystrčil. Výsledky tohoto šlechtitelského chovu Ministerstva zemědělství jsou známy
po celé republice i v zahraničí.
Obec Dobřínsko v současné
době nemá svůj znak ani vlajku.
Toto bylo na jednání zastupitelstva obce prozatím odloženo.
Po předcházejících volebních
obdobích skončilo v Dobřínsku
dlouholeté vedení radnice, v posledních volbách jste přesvědčivě
vyhrál, jaká je situace v zastupitelstvu?
I když jsem zvítězil ve volbách,
ve kterých jsem kandidoval za
Nezávislé, neznamená to, že vítěz
musí být navržen na funkci starosty. Navržen byl jiný zástupce
za Nezávislé, který ale v prvním
kole neprošel. Druhá strana tedy
navrhla jako protikandidáta mně.
V druhém kole hlasování jsem
byl zvolen do funkce starosty.
Na radnici se měnilo prostředí,
byla zvolena nová místostarostka
a po třech měsících po volbách
byla vybraná nová administrativní pracovnice. Začínali jsme tedy
znovu, bez zkušeností a výsledkem této práce bylo i ohodnocení
auditora JM kraje.
Co významného v investiční

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

sféře se udělalo v posledních
letech a za Vašeho působení
na radnici?
V roce 2003 v rámci Svazku
obcí pro plynofikaci oblasti Dolní
Dubňany a okolí jsme zahájili
výstavbu plynofikace obce. Ta
byla zdárně dokončena v roce
2004 nákladem 6,5 mil. Kč. Další
významnou akcí bylo zahájení
opravy památky naší obce - kostela sv.Prokopa. V první fázi byla
opravena část krovu s výměnou
střešní krytiny a klempířských
prvků. Tato akce byla prováděna
brigádnicky místními občany
za přispění finančních prostředků
od občanů, farního úřadu, obecního úřadu a sponzorů. Tímto bych
chtěl všem občanům, kteří se
na této nákladné akci podíleli,
za obecní i farní úřad poděkovat.
Prozraďte nám tedy, jaké nové
investice plánujete?
V letošním roce bychom chtěli
za pomocí dotace od Krajského
úřadu JM kraje v Brně dokončit
opravu kostela, zahájit opravu starých a výstavbu nových chodníků,
dokončit započatou výstavbu víceúčelového hřiště, dokončit výstavbu horských vpustí, zahájit
opravu komunikace a zahájit odbahnění místního rybníka.
Jak hodláte využít Dobřínský
rybník? Chcete jeho vyčištěním
přilákat turisty a rekreanty?
Dobřínský rybník byl budován
v 50tých letech jako retenční nádrž proti záplavám, ke koupání
a chovu ryb. Chtěli bychom i
nadále tento rybník po odbahnění
využívat k rekreačním účelům, ať
se již jedná o koupání nebo lov
ryb. Nesmíme však zapomínat
na hlavní účel, ke kterému byl
rybník vybudován a to je zadržení
přívalových vod

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745
606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz
www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Jak budete dále využívat kulturní dům „Peklo“ a nově uvolněné
prostory?
Tzv. „Peklo“ v kulturním domě
není nově uvolněný prostor a
bude i nadále využíván k různým
menším oslavám, tak jako tomu
bylo doposud. Při větší společenské akci slouží např. k uložení
tomboly, nebo jako místnost pro
pořadatele.
A co bude s bývalou školou?
Budova bývalé školy je v pronájmu a v současné době slouží
jako sklad. V budoucnu by zde
měly být vybudovány startovací
byty pro mladé rodiny, tak jak je
s tím počítáno v konceptu územního plánu obce.
Jak je zvykem na venkově,
o společenský život se starají
zájmové organizace. Jak je na
tom Dobřínsko s kulturou? Na
co nás pozvete?
V naší obci pořádají kulturní
akce místní organizace SDH,
TJ, Svaz žen, Myslivecké sdružení a také Obecní úřad. Jsou to
především plesy a zábavy jako
např: Sbor dobrovolných hasičů
pořádá každým rokem „Ostatkovou zábavu“, která má v naší obci
již dlouhou tradici. V loňském
roce oslavili 100. výročí založení
SDH. Při té příležitosti proběhla
velká oslava na místním hřišti.
V letošním roce bychom Vás
mohli pozvat na tradiční pouť,
která se u nás koná každý rok
na svátek sv. Prokopa. Letos bude
2. a 3. července spolu s pouťovou zábavou. Další organizace
- Tělovýchovná jednota - mimo
fotbalová utkání, která se na místním hřišti hrají pravidelně, pořádá
k svátku dětí Dětské odpoledne,
vyplněné různými hrami a soutěžemi. Druhého července pro-

Kostel v Dobřínsku

běhne slavnostní otevírání nově
zbudovaného víceúčelového hřiště.
Při této příležitosti bude sehrán
fotbalový zápas starých pánů
bývalé Zbrojovky Brno.
Svaz žen, další místní organizace, pravidelně pořádá Dětský
maškarní karneval. V letošním
roce začaly ženy a dívky v kulturním zařízení jednou týdně cvičit
aerobik v počtu 25 - 30 osob. Poslední organizace Myslivci kromě
pravidelné péče o zvěř pořádají
každým rokem Poslední leč a Tradiční myslivecký ples. Obecní
úřad pořádá populární Vánoční
koncert dechové hudby Šohajka
z Dolních Bojanovic, který má
již desetiletou tradici a je navštěvován jak domácími občany, tak
lidmi z širokého okolí.
Budete podporovat novou bytovou výstavbu, s tím spojený příliv
nových lidí a možná i pracovních
míst?
Ano, budeme i nadále podporovat bytovou výstavbu. V naší
obci se staví několik nových
domů z řad domácích i okolních
žadatelů.

Je u Vás školství problémem?
Obec je zřizovatelem Mateřské
školy, příspěvkové organizace,
kam chodí asi 18 místních dětí.
Ostatní děti, které navštěvují
Základní školu I. a II. stupně, dojíždí do Moravského Krumlova.
Problém vidím ve financování
ve školském zařízení Ivančická.
Rozdíl nákladů ve financování
mezi ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická je značný a nemálo zatěžuje
rozpočet naší obce. Rodiče některé děti přihlásili od nového
školního roku do ZŠ v Dolních
Dubňanech.
Prozraďte čtenářům, jak ve
volném čase relaxujete ?
Funkce starosty, obzvlášť neuvolněná, je velmi náročná a to
i časově. Pokud mi přece jen
nějaký čas zbude, rád si zajdu
na fotbal, jsem milovníkem dechovek, tak zajdeme s manželkou
na nějaký koncert, pracuji pro
hasiče a myslivce a také velmi
rád vařím. Občas si rád skočím na
pivko, kde si s přáteli zahrajeme
taroky nebo mariášek.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Audi A8 2,5 TDI quattro

BMW Z3 2,8 kůže

Daewoo Tico

Fiat Marea ELX 1,9 JTD

aut. klima, sat., 8x airbag, ABS,
xenony, kůže, vše v el., 4x4

klima, 2x airbag, ABS, el. okna a zrc.,
alu kola, kůže, centrál dálkový

bílá, obsah 796 ccm, benzín, dobrý
stav, 1. majitel, orig. autorádio

nafta, klima, 2x airbag, ABS,
alu kola, centrál, imob., el. okna

r.v. 1999, cena 449.000 Kč

r.v. 1997, cena 359.000 Kč

r.v. 1996, cena 40.000 Kč

r.v. 2000, cena 175.000 Kč

Fiat Punto 1,1i Team

Fiat Punto 1,2 CULT

Ford Galaxy 1,9 TDI

Ford Mondeo 2,0 16V

Ford Mondeo combi 1,8

Honda Civic 1,5

Hyundai Coupé 2,0i

Hyundai Sonata 3,0 V6

benzín, velmi dobrý stav, 2x airbag,
rádio, centrál, el. přední okna

benzín, velmi dobrý stav, 2x airbag, imobil., el. okna, centrál

klima, 2x airbag, ABS, rádio,
centrál, el. okna a zrc., tažné

benzín, airbag řidiče, ABS, rádio,
alu kola, tažné, tón skla

klima, 2x airbag, ABS, rádio,
centrál, el. okna, alu kola

CD přehrávač, centrál, el. okna
a zrc., střešní el. šíbr, posilovač

lima, 2x airbag, orig. rádio, el.
přední okna, alu kola, centrál

klima, aut. přev., 2x airbag, ABS,
centrál, imobil., posil., alu kola

Lexus 200 IS 2,0

Mazda MX5 1,9i

Opel Astra combi 1,7TD

Renault Scénic 1,9 DCI

Škoda Fabia combi 1,4

Škoda Octavia 1,9 SDi

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

benzín, aut. klima, 4x airbag, ABS,
počítač, alu kola, centrál dálk.

benzín, dobrý stav, 1. majitel,
rádio, centrál, el. okna, tón. skla

nafta, dobrý stav, motor po GO,
nové turbo - 40 tis. oprava

nafta, klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
počítač, centrál dálkový, tón. skla

1x airbag, imobil., centrál, tón. skla,
zámek řazení, střešní nosič

nafta, airbag, rádio, centrál, imobil.,
1. majitel, servisní knížka, nehav

klima, 2x airbag, ABS, imob., el.
okna a zrc., počítač, centrál

klima, 2x airbag, ABS, imob., el.
okna a zrc., počítač, centrál

r.v. 1997, cena 79.000 Kč

r.v. 2000, cena 335.000 Kč

r.v. 1999, cena 89.000 Kč

r.v. 1996, cena 169.000 Kč

r.v. 1996, cena 179.000 Kč

r.v. 1994, cena 69.000 Kč

r.v. 1993, cena 69.000 Kč

r.v. 2001, cena 259.000 Kč

r.v. 2000, cena 149.000 Kč

r.v. 2001, cena 189.000 Kč

r.v. 1993, cena 59.000 Kč

r.v. 2000, cena 219.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 2002, cena 245.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 1999, cena 199.000 Kč

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Škoda Superb 1,9 TDI

Toyota Avensis 2,0 D4D

Toyota MR2 1,8i

Volkswagen Bora 1,9 TDI

Volkswagen Golf 2,0

VW Passat 1,9 TDI PD

Volkswagen Polo 1,0

combi, klima, 2x airbag, ABS, el.
okna a zrc., počítač, centrál

aut. klima, 6x airbag, ESP, ASR,
ABS,, vše v el., max. výbava

klima, 8x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sed. a el. zrc., centrál dálk.

klima, airbag, ABS, pevná střecha,
el. okna a zrc., centrál dálk., tón. skla

klima, 2x airbag, ABS, el. okna
a vyhř. zrc., alu kola, centrál dálk

combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

aut. klima, ABS, el. okna, alu kola,
centrál dálk., el. vyhř. zrc., tón skla

2x airbag, orig. rádio, imobil., el. okna,
alu kola, centrál dálk., tón. skla

Ford Tranzit odtah 2,5 D

Mazda 2200 diesel

Mercedes-Benz Sprinter

Peugeot Expert 2,0 HDi

Škoda Felicia Pick-Up 1,9D

Volkswagen LT 2,5 TDI

Volkswagen LT 55 2.5 TD

VW Transporter 1,9 TD

nafta, 3 místa, dobrý stav, nosnost 2 tuny, celková do 3,5 tuny

nafta, užitkové vozidlo, 6 míst, spotř.
úvěr, centrál, rádio

nafta, velmi dobrý stav, ABS, rádio,
posilovač, tažné, el. zrc., tón. skla

centrál, posilovač říz., tažné zařízení,
křídlové dveře, cena bez DPH

nafta, 2 místa, koupeno v CZ,
leasing, spotřeb.itelský úvěr

nafta, velmi dobrý stav, rádio, imobil.,
posilovač, cena bez DPH

velmi dobrý stav, koupeno v CZ,
s vlekem, cena bez DPH

minibus 9 míst, centrál, alarm,
alu kola, tažné zaří., dlouhý rozvor

r.v. 1999, cena 235.000 Kč

r.v. 1989, cena 120.000 Kč

r.v. 2005, cena 690.000 Kč

r.v. 1991, cena 65.000 Kč

r.v. 2004, cena 480.000 Kč

r.v. 2001, cena 420.000 Kč

r.v. 2000, cena 369.000 Kč

r.v. 2002, cena 190.000 Kč

r.v. 2000, cena 299.000 Kč

r.v. 1999, cena 49.000 Kč

r.v. 2000, cena 249.000 Kč

r.v. 2002, cena 330.000 Kč

r.v. 1999, cena 236.000 Kč

r.v. 1996, cena 320.000 Kč

r.v. 2000, cena 179.000 Kč

r.v. 1994, cena 139.000 Kč

CMYK

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
telefon: 515 324 587

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232
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PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ AUTOMOBILŮ
TMK travel

SERVIS DOBELICE
HITL s.r.o., zahradní, komunální

více informací v kanceláři,
nebo na tel.: 515 321 044

tel.: 515 323 495, 602 487 456

a zemědělská technika, prodej - servis
Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, www.hitl.cz

Moravský Krumlov

OČNÍ OPTIKA

!!! Nově otevřena !!!

Šárka Kocandová

Stanice technické kontroly

Palackého nám. 43, Ivančice
tel.: 546 437 116
Nabídka

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059
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samozabarvujících brýlových
čoček TRANSITIONS
ZNÁTE Z TV
REKLAMY

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ POLAROID

CMYK
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Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

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

Nika Standard 260
Barva: oranžová olše
šířka 260 cm
dřevěná dvířka

14.860,-

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov

8.940,-

Nika Standard 260
Barva: tmavá jabloň
šířka 260 cm

Nika Standard 260
Barva: javor nida
šířka 260 cm

Nika Standard 260
Barva: medová olše, šířka 260 cm

SEKTOROVÉ LINKY LZE PROJEKTOVAT SEKTOROVĚ - INFORMACE NA PRODEJNĚ

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

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Cvičili na mistrovství světa Tradiční slavnosti chřestu vévodily Ivančicím
/Miroslav/ Kynologický klub Miroslav společně s brigádou kynologů jihomoravského kraje upořádali přípravu na mistrovství světa,
které se bude konat koncem června ve Francii. V lokalitě Štěpánov
u Miroslavi trénovalo čtyřčlenné kynologické reprezentační družstvo
se svými záchranářskými psy poslušnost a vyhledávání v plošném terénu, v lese. „Výcvik provádíme, abychom byli připraveni na praktické
nasazení, závody jsou pro nás jen zpestření se zaměřením na praxi.
Naše brigáda organizuje mistrovství republiky pro kynology všech
složek integrovaného záchranného systému. Za 30 let našeho působení
jsme měli 71 praktických nasazení a jen u nás jsme zachránili 21
lidských životů. Například v roce 1997 jsme našli člověka šest metrů
hluboko v sesutém domě na náměstí Svobody v Brně. Tam jsme byli
celkem pět dní,“ sdělil Zdeněk Katolický vedoucí záchranné brigády
kynologů Jihomoravského kraje. „Byli jsme také v Turecku hledat zasypané lidi po ničivém zemětřesení v roce 1999. Tehdy se nám podařilo

/Ivančice/ Již po jedenácté
v řadě se pořádaly ivančické
Slavnosti chřestu. V tomto roce se
od 20. - 22. května zaplnilo ivančické náměstí a místní restaurace
množstvím lidí ochutnávajících
kulinářské dobroty z chřestu. Nejvíce návštěvníky a hosty lákaly
speciality z této zdravé zeleniny,
které se kromě místních restaurací konzumovaly na ulicích přímo
u stánků. Prodával se chřest syrový, ale také smažený, vařený, zapečený v sýrovém těstíčku, nebo
v podobě chřestových karbanátků.
Slavnost byla doprovázena
bohatým kulturním programem
pro děti i dospělé. Organizátoři
připravili také řemeslný jarmark.
Z programu slavnosti lze namátkou vybrat vystoupení dechovek,
country kapel a tanců, až po defilé
mažoretek z DDM Ivančice. Nutno podotknout na adresu organizátorů, že slavnosti mají rok od
roku stále lepší úroveň, o čemž
svědčí velká návštěvnost. /jak/

foto: jak

Řidiči v Moravském Krumlově - buďte pozornější!
foto: mask

najít tři lidi ze šesti zachráněných. Přitom v sutinách několika velkých
obytných domů bylo na 800 lidí,“ doplnil k úspěšným zásahům jeden
z organizátorů tréninku Petr Čáp. „Nejraději se scházíme na cvičeních
než zachraňujeme, protože praktické nasazení je deprimující, s lidským
utrpením a mnohdy i mrtvými. Naším největším oceněním je zachránit
lidský život,“ dále uvedl při vyprávění o akcích Zdeněk Katolický.
„Musím říci, že dnešní akce splnila svůj účel, protože jsme tu poprvé
a psi to tu neznají, jsou v neznámém prostředí. Vždy jezdíme jinam,
po celé Moravě. Také si musíme zvykat na teplo, které nás čeká na Mistrovství světa ve Francii,“ hodnotil závěrem Zdeněk Katolický. /mask/

/Moravský Krumlov/ Jak již
napovídá titulek, řidiči v Moravském Krumlově by měli být více
pozornější, a to hned z několika
důvodů. Jedním z nich je stav
silnice na ulici Zámecká. Zřejmě
neopatrná jízda se tam totiž nevyplatila trhovci ze zlínského kraje,
který přijížděl na jarmark. Jak

je patrné z fotografie, v jednom
z výmolů na proslulém „krumlovském tankodromu“ to odneslo
kolo jeho přívěsného vozíku.
K dalším bolavým místům
v Krumlově patří parkování.
V tomto případě by se ovšem
lépe hodilo říci - řidiči, buďte
ohleduplnější! Mnozí jistě ví,

neboť společně příčným stáním
obsadili téměř celou řadu parkovacích míst. Tuto situaci pohotově řešili strážníci Městské policie Moravský Krumlov.
Na náš dotaz nám vedoucí
strážník Jan Klikar sdělil, že od
začátku roku řešila městská policie celkem 95 přestupků za špatné
parkování. Patnáct případů bylo
řešeno blokově na místě, 51 domluvou a 21 je v jednání. /jak/

/Oslavany/ Ukázky současné
i historické techniky, nebo praktické hašení hořícího objektu.
I to bylo součástí oslav 110 let
od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Oslavanech.
Oslavy se uskutečnily minulou
sobotu na náměstí 13. prosince
za přítomnosti stovek přihlížejících. Společně s místními hasiči
se zúčastnily také pozvané sbory
z okolních obcí. Hlavním trhákem
programu bylo námětové cvičení
- likvidace ropné havárie na řece
Oslavě a ukázka hašení objektu
zachváceného požárem. Tento
dřevěný srub si ale hasiči museli
na náměstí nejprve postavit. „Při
této ukázce byl deklarován vývoj

hasební techniky. První zásah byl
prováděn pomocí věder vody,
poté přišla na řadu ruční stříkačka
a pak koňská. Na závěr nastoupila
současná moderní technika a byl
proveden zásah s ochranným
oblekem,“ uvedl velitel místních
hasičů Stanislav Kališ.
Návštěvníci oslav si prohlédli
vystavenou expozici historické
hasičské techniky na náměstí
i v muzeu, a mohli shlédnout
pro veřejnost jinak nepřístupné
prostory hasičské zbrojnice.
K dobré pohodě přispěl i kulturní program, o který se postarala oslavanská country kapela
Sklípkani a dětská dechová hudba
Bobrava.
/jak/

Hasiči slavili 110. výročí

Děti připojené na internet

/Oslavany/ Nedávno zřízené bezdrátové připojení na internet, jenž
je realizováno prostřednictvím Wi-Fi antény mají děti z Mateřské školy,
školního klubu a družiny v Oslavanech. Budova tohoto školského
zařízení, jenž je umístěna na pravém břehu řeky Oslavy, využívá tohoto
připojení na principu mikrovln z technických důvodů. Tato varianta
zapojení je dána tím, že není možnost přímého propojení budovy
pevným kabelem s páteřní optickou sítí. Počítačové pracoviště tohoto
zařízení tak díky připojení na internet poskytuje větší možnosti v rámci
využití volnočasových aktivit dětí spolu s novým moderním počítačovým vybavením. Další novinku administrativního charakteru má
připravenou zřizovatel, jímž je město. To totiž spolu s vedením tohoto
samostatného subjektu pro děti se v současné době snaží o převod
na statut DDM. Co se týká možností oslavanských dětí ve využívání
počítačů, tak jsou k dispozici další dvě počítačové učebny umístěné
v budově prvního a druhého stupně Základní školy Oslavany.
/jak/

jaké nesnáze jsou s parkováním
v Moravském Krumlově. O to
bolavější je fakt, že nezodpovědností některých z nás tuto
situaci ještě zhoršujeme. Jedná se
například o případ dvou výtečníků, kteří přijeli na jarmark svými
osobními vozy a s parkováním
na Klášterním náměstí si příliš
starostí nedělali. Náhodnému kolemjdoucímu mohlo jejich počínání připadat jako smluvené,

foto: jak

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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Výzva

12. 6. Antonie - S tímto jménem dáme holčičce osobitost
a (1. díl tajenky), a také osobní kouzlo a sexappeal. Bude
vynalézavá, hovorná, mentálně bystrá a občas i poněkud
výstřední a nápadná. Bude chtít být nezávislá, přímočará,
ale i tvrdohlavá se schopností přihlásit se o svá práva.
Z nevhodných příjmení vybírám: Kašparová, Bukačová, Písečná
Ze vhodných příjmení vybírám: Závorová, Žákovská, Hromadová

13. 6. Roland - Chlapec bude umět naslouchat „čemusi“
ve svém nitru a teprve pak bude brát na vědomí rady
kohokoliv zvenčí. Bude mít smysl pro zodpovědnost, úctu
k vědění a k pravdě, (2. díl tajenky) k životu a vždy bude
brát ohledy na rodinu a přátele. Společenské konvence
a zvyklosti budou pro něj přítěží.
Z nevhodných příjmení vybírám: Řehák, Ivančic, Rubeš
Ze vhodných příjmení vybírám: Lukášek, Hořínek, Meduna

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
Správné znění tajenky výherní křížovky z minulého čísla: „Na závodech DTM v Brně“. Byli vylosování tito výherci: Marek Vančura - Moravský Krumlov, Ivana Jandová - Jezeřany, František Kubeš - Olbramovice, Jiří
Pospíšil - Třebenice, Jana Ostružková - Oslavany, Lydie Mičkalová - Němčice, Zdeněk Makeš - Dukovany, Luděk Švarebach - Moravský Krumlov-Rokytná. Dnešní křížovka není výherní, tajenky prosím nezasílejte!
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Válka očima studentů

/Moravský Krumlov/ Vedení gymnázia v Moravském Krumlově
vyhlásilo pro své žáky literární a historickou soutěž k 60. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. „Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
První byla určena pro žáky 1.- 4. ročníku osmiletého studia a druhá pro
5. - 8. ročníku osmiletého studia a 1. - 4. ročníku čtyřletého. V literární
části psali žáci poezii, povídky a fejetony na uvedenou tématiku, v historické části šlo spíše o dějepisné studie k tématu s možným použitím
získaných materiálů. První tři místa v každé kategorii byla odměněna
poukazy na odběr zboží a pochopitelně diplomem,“ uvedl ředitel gymnázia v Moravském Krumlově Antonín Třetina. „Přihlášené práce vyhodnotil kolektiv češtinářů. Zúčastnilo se celkem 94 dětí a musím říci,
že jsem s tak velkou účastí spokojená . Je sice pravda, že některé práce
neodpovídaly našim představám, proto nebyla udělena první cena v literární části mladších žáků, ale jinak se to povedlo,“ doplnila hlavní
organizátorka a profesorka českého jazyka Jana Ráblová.

Kulturní programy
6. - 19. 6. 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
• 9.6. v 17.00 hod. - Originální trička, DDM, Komenského n. 7, poplatek: 30 Kč + mat.
• 9.6. v 17.00 hod. - Tvorba vize komunity - 4. otevřené setkání - diskuze
občanů o našem městě, v DDM Komenského nám. 12.
• 10.6. v 18.30 hod. - Léčivá síla hlasu - zpívání manter. Ponořte se do zvuku
hudby a objevte moc svého hlasu, DDM, Komenského nám. 7, poplatek: 60 Kč.
• 13. - 14.6. - Paragraf 11/55, Senátní kolo postupové soutěže, Praha.
• 16.6. v17.00 hod. - Pletení košíků z pedigu, DDM, Kom. nám. 7, poplatek: 80 Kč.
• 16. - 17.6. - Výlet na Střibský mlýn, ZŠ TGM.

( 546 451 469

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

Musica Sacra bez hranic

/Moravský Krumlov/ O víkendu 21. a 22. května proběhl již desátý
mezinárodní festival duchovní hudby Musica Sacra, který v letošním
roce pořádalo město Moravský Krumlov. Ve farním kostele Všech
svatých se představily pěvecké sbory dětí a dospělých z Rakouska,
Moravy, Čech i Moravského Krumlova. „Koncert se mi velice líbil
můj obdiv mají především děti, které se věnují právě zdravému zpěvu.
Koncert byl na vysoké úrovni a myslím si, že je dobře, že se konal tento
jubilejní ročník právě u nás v Krumlově,“ uvedla jedna z návštěvnic
koncertu Renata Nováková. Úspěšnost festivalu doložila i velká účast

( 515 322 618
• so 4.6. ve 20.00
ne 5.6. v18.00
• stř 8.6. ve 20.00

Společenské centrum Cesta Ivančice

„Psala jsem o obci Loděnice a událostech, které se tam udály v období
války. Lépe jsem tak poznala historii své obce. Materiály jsem čerpala
z německé kroniky, kroniky obce a vyprávění pamětníků. Bylo to velmi
zajímavé. K soutěži mě přivedla paní profesorka, ale i vlastní zájem
o historii,“ uvedla vítězka starších žáků v oboru historickém septimánka
Eva Vosynková z Loděnic. Její spolužačka Alice Šťastná vyhrála literární část ve starší kategorii s povídkou o cestě děvčete s mladším
bratrem do koncentračního tábora. Josef Potůček z tercie zase předložil
nejlepší historickou práci v kategorii mladších žáků. Zabýval se válečnými oběťmi v obci Dalešice.
/mask/

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 8.6. od 10.00 do 16.00 hod. - Den pod jedním sluncem. Prezentace Správy
uprchlických zařízení, Palackého nám. Ivančice. Pestrý kulturní program v rámci
projektu „15 let jsou uprchlíci u nás“. Infostánek, výstava výtvarných prací,
ochutnávky národních jídel. Hraje skupina ÚJEZD a MBUNDA AFRICA
• 8.6. od 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae.
Musica Florea - Orkiestra I. Rzeczpospolitej, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Ivančice. Marek Štryncl - dirigent, A. Rejcha, F. Janiewicz, J. V. H. Voříšek,
Vynikající český a polský orchestr představují společně české a polské emigranty
18. století. Vstupné: 120, 60 Kč
• 18. 6. odjezd v 7.00 hod. - Poznávací zájezd Český Krumlov a Rožmberk.
Poznávací zájezd, odjezd od Besedního domu, cena: 320 Kč.

Dům dětí a mládeže Ivančice

foto: mask

PROGRAM KIN

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
Dům dětí a mládeže Domeček Moravský Krumlov vyhlašuje pro děti na prázdniny výtvarnou, literární a fotografickou soutěž MOJE PRÁZDNINOVÉ
ZVÍŘE. Své práce zasílejte do 31.8. 2005 na adresu: DDM Mor. Krumlov,
náměstí TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• červen - Hra světel - výstava, digitální fotografie Lubomíra Kerndla, galerie
Knížecí dům, otevřeno: po - pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hod.
• červen - Výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ a SŠ, Městský úřad, 1. patro.
• 6.6. v 17.00 hod. - Závěrečný koncert ZUŠ - vystoupí žáci a učitelé ZUŠ
Moravský Krumlov, zámek - Slovanská epopej.
• 9.6. v 19.30 hod. - Ensemble Nachtmusique - MHF 13 měst Concentus
Moraviae, kouzelné barvy historických dechů jednoho z nejlepších světových
sextetů, umělecký vedoucí Eric Hoeprich, Slovanská epopej.
• 18.6. v 19.30 hod. - Quartetto Luigi Tomasini - MHF 13 měst Concentus
Moraviae, slavní italští imigranti v rukou předního maďarského smyčcového
kvarteta na dobových nástrojích, zámek - Slovanská epopej.
• Připravujeme: • 13.8. ve 20.00 hod. - Peter Dvorský a jeho hosté - zájezd do Jaroměřic n. Rokytnou, cena 300, 150 + dopr. 100 Kč. Záv. přihlášky na MěKS do 15.6.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany

tel.: 546 423 520
• 9.6. v 16.00 hod. - Přátelské utkání v minikopané (ŠK Oslavany a DDM Ivančice)
• 9.6. ve 14.30 hod. - Cesta za poznáním (vycházka do přírody s opékáním buřtů)
• 17.6. v 16.00 hod. - Klubák 2005 (vyhodnocení školního roku 2004/2005,
předání cen nejlepším dětem)

• so 11.6. ve 20.00
ne 12.6 v 18.00
• stř 15.6. ve 20.00
• so 18.6. ve 20.00

RAY
Hudební film USA
BUĎ V KLIDU
Krimi komedie USA
HITCH: LÉK PRO
MODERNÍHO MUŽE
Romantická komedie USA
ŽIVOT POD VODOU
Komedie USA
KRUH 2
Horor USA

KINO RÉNA IVANČICE
• stř 8.6. ve 20.00

• ne 12.6. ve 20.00
• stř 15.6. ve 20.00
• ne 19.6. ve 20.00

TEAM AMERIKA:
SVĚTOVEJ POLICAJT
Dobrodružný film USA, titulky
SLEČNA DRSŇÁK II.
JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
Akční komedie USA
ROMÁN PRO ŽENY
Romantická komedie ČR
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Válečné drama Něm, It, titulky

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 4.6. v 19.00

• ne 5.6. v 19.00
• so 11.6. v 19.00
• ne 12.6. v 19.00
• so 18.6. v 19.00
• ne 19.6. v 19.00

BOKOVKA
Komedie USA a Maďarska, titulky
NEŽ SE STANEŠ SUPERSTAR
Film Austrálie, titulky
CESTA DO FANTAZIE
Animov. pohádka Japonska, titulky
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Animovaný film SRN, E, VB
MELINDA A MELINDA
Film USA, titulky
TEAM AMEROCA:
SVĚTOVEJ POLICAJT
Akční loutkový film USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

Rock Pub Hell Rouchovany pořádá v sobotu 11. června od 20.00 hod.

křest nového CD skupiny Bad Victim
Jako hosté vystoupí Klaun a Kakaový domeček. Vstupné 50 Kč.
11.6. v 19.00 hodin vystoupí v Miroslavi (sbor ČCE, Husova 44)
se svým recitálem písničkářka

EVA HENYCHOVÁ

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 10.6. - Běh Terryho Foxe - start a cíl bude letos na stadionu FC Miroslav.
Pořádá DDM, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 11.6. od 18.00 hod. - Rockový festival v letním kině Miroslav, vystoupí kapely:
Chameleon, No problem, Mixer, Time, A dál…?, Shark, Atlantis, Těžko říct,
Barbar a KISS revival (vč. pyrotechnické show). Pořádají: Motoklub Brněnští
draci, Dům dětí a mládeže, MKIC a město Miroslav.
• 18.6. v 8.30 hod. - Memoriál Milana Irovského - fotbalový turnaj žáků na
hřišti FC. Pořádá: Fotbalový klub Miroslav.
• 18.6. v 17.00 hod. - Festival folkových kapel u chaty na koupališti. Pořádá:
DDM Miroslav a MKIC.
• 19.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč (festival dechových hudeb) v letním
kině. Přehlídku bude uvádět Jožka Šmukař. V případě nepříznivého počasí se
festival bude konat v KD. Pořádají: ZUŠ, MKIC a Město Miroslav..

foto: mask

z řad široké veřejnosti a zájem o tuto hudbu po oba dny. „Tento sborový festival duchovní hudby, který u nás proběhl, hostil v sobotu šest
dětských sborů a v neděli třináct sborů dospělých. Já si myslím, že je
to dobře, že se Musica Sacra nazývá Bez hranic, protože opravdu tato
hudba překonává hranice. Je dobře, že v této uspěchané době plné
šarvátek se lidé dokáží takto odreagovat, soustředit a najít společnou
duchovní cestu,“ zhodnotil starosta Moravského Krumlova Bartoloměj
Pitlach. Sbory také zazpívaly v okolních obcích v rámci nedělních mší
svatých. Jako doprovodný program pro účastníky i hosty byla v Knížecím domě připravena výstava Musica Sacra, otevřena byla Muchova
Slovanská Epopej a jezdily i dvě bryčky s koňským potahem okružní
cestu po městě. Putovní pohár festivalu předá příští rok Bartoloměj
Pitlach starostovi rakouského města Horn.
/jak/

ZUŠ v Moravském Krumlově přijímá
do tanečního oboru dívky a chlapce.

Vyučuje se gymnastika, rytmika, klasický balet, lidový tanec.
Přijímací řízení probíhá každé úterý a čtvrtek od 13.00 - 16.00 hodin
do konce června v tanečním sále ZUŠ.

Základní umělecká škola Miroslav vyhlašuje od 6. června

zápis nových žáků do všech oborů
Zájemci z řad dětí i dospělých se mohou hlásit v budově školy
na Komenského nám. 1., telefonicky na č. 515 333 124, nebo
elektronicky na zusmirosla@sis.znojmo.cz, kde získají i více podrobnějších informací. Otevíráme 3 obory - taneční, výtvarný a hudební
s možností zapůjčení hudebních nástrojů.

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
• 12.6. v 15.00 hod. - koncert známého folkového písničkáře Zdeňka Patočky.
Folk lehce komorně podbarvený, Zámecká kaple, vstupné dobrovolné.
• 18.6. od 13.00 hod. -Pohádkový zámek - tradiční přehlídka pohádek a muzikálů na zámku Oslavany, vstupuje se ve skupinách, poslední vstup je v 17.00
hodin. Pořádá TJ Oslavany - divadlo „Na mýtině“.
• 19.6. v 15.00 hod. - Den hudby, na zámku Oslavany, za příznivého počasí na
nádvoří, za deště v „Zeleném salonku“. ZUŠ Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 8.6. - exkurze Vídeňské stříbro, sraz v 15.00 hod. před Místodržitelským
palácem v Brně. Je zajištěn odborný výklad. Vede pí Saňková.
• 11.6. - DTP Krajem Pohádky máje - 15, 25, 35, 42, 50 km. Start Brno-Bystrc, restaurace U letadla v 6.00 - 10.00 hod. Další informace u pí. Bednářové
(Tel.: 737 840 958), nebo ve skříňce.
• 14.6. - vycházka „Za vůní jasmínu“. Vede J. Flíček, zájemci nechť se mu
ohlásí - sdělí jim další informace.
• 18.6. - „K pramenům Sudického potoka a po Chvojnici do Senorad“, odjezd z Ivančic vlakem v 7.09 hod. do Rapotic. Chůze asi 12 km, vede J. Flíček.
(Místo plánovaného zájezdu do Lán, který se pro malý zájem neuskuteční.)

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 Vinočanka, 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

V sobotu 11. června se koná

Oslava 110. výročí založení Základní
školy v Rybníkách a sraz rodáků
10.00 - 12.00 hod. - prohlídka školy a školky, 12.00 - 14.00 hod. občerstvení,
návštěva známých, od 14.00 hod. slavnostní zahájení v KD Rybníky,
vystoupení žáků ZŠ a MŠ, taneční zábava se skupinou Dreams.

Ivančický pěvecký sbor zve své bývalé členy a širokou veřejnost na

Jubilejní koncert k 10. výročí trvání.
který se koná 12. června v 19.00 hodin v Besedním domě v Ivančicích. Spoluúčinkuje dětský sbor ZUŠ A.M. Vstupné dobrovolné.

Kemp a koupaliště Vémyslice
Program na Léto 2005
4.6. od 14.00 hod. Zahájení sezóny, dětský den, hry soutěže,
vystoupení šermířů
4.6. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Dreams
10.6. od 20.00 hod. Taneční zábava, hrají skupiny NAŠKRK a RUM
18.6.
Hasičské závody
18.6. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Dreams
24.6. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Vicomt
2.7. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje country skupina PRAK
(na prodej pečené makrely)
5.7. od 20.00 hod. Diskotéka
9.7. od 9.00 hod. Nohejbalový turnaj trojic
9.7. od 20.00 hod. Diskotéka
16.7. od 20.00 hod. Diskotéka
23.7. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Paroháči
(na prodej pečené makrely)
30.7. od 9.00 hod. Nohejbalový turnaj dvojic
30.7. od 20.00 hod. Diskotéka
6.8. od 20.00 hod. Diskotéka
13.8. od 9.00 hod. STAŇA KAP - Nohejbalový turnaj trojic
13.8. od 20.00 hod. Diskotéka
20.8. od 20.00 hod. Diskotéka
27.8. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina S.A.M.
30.8. od 20.00 hod. Diskotéka
4.9.
Ukončení sezóny
Na nohejbalové turnaje je omezen počet družstev na deset.
Startovné je 150 Kč. Přihlášky a informace na tel.: 732 832 238,
515 323 388 po 20. hodině. www.kempkoupani.znojemsko.com

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Záhada bohutických kostelů

Třetí (současný) bohutický kostel

Vinorodé svahy v okolí kopce
Leskouna patří k nejdéle obydleným místům našeho kraje. Velmi
teplá poloha, úrodná půda a daleký rozhled do krajiny Dyjskosvrateckého úvalu po tisíciletí
lákaly k usazení lidi různých
pravěkých kultur včetně našich
slovanských předků.
Původně jsme se vydali hledat
polohu „starých Bohutic“, slovanské osady z 9.-12. století, o které
jsme měli zprávy z archeologické
literatury. Nakonec jsme se zaměřili na celý vývoj zástavby obce
až do současnosti. Kostel býval
středem, případně vyvýšenou dominantou obce, proto jsme pátrali
hlavně po umístění bohutických
kostelů.
První bohutický kostel. První
písemná zmínka o Bohuticích je
z roku 1253, kdy je jmenován
bohutický farář Konrád, dokládá
také existenci farního kostela ve
stejné době. Kde stál tento chrám
Páně není známo, něco nám ale
mohou napovědět archeologické
nálezy a pomístní jména.
Již v 9. století, v období Velkomoravské říše, byla na severním
okraji Bohutic osada, možná již
stejného jména. Její zbytky byly

objeveny archeology kolem roku
1925 v poloze „sokolské cvičiště“, což je vyvýšené místo u odbočky do hospodářského areálu
zemědělského družstva.
Osada patrně pokračovala i po
vyvrácení Velké Moravy, protože

zde, uprostřed „starých Bohutic“
stával první kostel, postavený již
kolem roku 1200. Snad ve 13.
nebo 14. století přibyla k osadě
tvrz či dvorec místního vladyky,
později přestavěná na renesanční
zámek. Kolem tvrze - zámku se
rozšiřovala další zástavba obce.
O zániku prvního kostela nemáme písemné zprávy. Snad zašel za husitských válek, protože
Bohutice byly v té době patrně
církevním majetkem - v držení
hostěradické komendy řádu německých rytířů. Faktem je, že
v 15. a 16. století byly Bohutice
přifařeny do Olbramovic.
Druhý bohutický kostel dal
postavit roku 1615 Vilém Kusý
z Mukoděl. Místo bylo vybráno
hodně neobvyklé - na vysokém
kopci asi 0,5 km za vesnicí. Tato
lokalita je dnes zcela pustá, jen
ruiny několika staveb připomínají, že zde bylo v minulosti hospodářské a společenské středisko.
Pod ochranou Kusých z Mukoděl, nekatolických majitelů bohutického panství, se zde kolem roku
1550 usadila početná komunita
novokřtěnců. Členové této sekty,
zvaní také habáni nebo toufaři,
přišli z Německa, kde byli krutě
pronásledováni. Byli zručnými
řemeslníky, spolehliví a pracovití
poddaní, proto je vrchnost ráda

Studnu u bývalé hájovny vyhloubili pravděpodobně již habáni

v této poloze bylo zjištěno také
řadové pohřebiště z 11. a 12. století, tedy nejstarší bohutický křesťanský hřbitov. V jednom z hrobů
se našla mince, denár z roku
1046. Je pravděpodobné, že právě

usazovala na svých panstvích.
Také výborně ovládali vinařství,
což byla patrně jejich hlavní
činnost v Bohuticích. Jejich
víra i způsob života byly velmi
radikální, za což byli pronásledo-

Hřbitovní kaple byla postavena ze zdiva zbořeného druhého bohutického kostela

váni jak katolíky, tak protestanty.
Odmítali soukromý majetek, společně pracovali a žili ve velkých
domech - „haushabenech“.
Takové centrum z obytnými i
hospodářskými stavbami vzniklo
i na kopci nad Bohuticemi. Pravděpodobně u něj postavila pro
potřeby novokřtěnců bohutická
vrchnost roku 1615 kostel „všech
andělů“.
Již za krátkou dobu - 5. ledna
1622 - byly Bohutice vypáleny
císařským vojskem. Zvláště dům
novokřtěnců zcela zanikl. Zpustošené panství získali roku 1625
jezuité. Po třicetileté válce zřejmě
obnovili i některé hospodářské
objekty po habánech. Dodnes je
možné najít akátovým lesem zarostlé ruiny.
Stará hájovna, vzniklá asi z části
„haushabenu“, vyhořela a zanikla
až ve 20. století. Její asi 50 m
dlouhá zřícenina je téměř na
vrcholu kopce za současným bohutickým hřbitovem. V údolíčku
asi 100 m západně od hájovny
můžete najít asi 5 m hlubokou
studnu, obezděnou nasucho kladeným kamením.
Asi 200 m východně od hájovny,
u kóty 345 m, se dochovala stavba
půdorysu pravidelného šestiúhelníku, zřícenina větrného mlýna.
Mlýnů snad zde bylo víc, zrušeny
byly kolem roku 1850.
Vysoko na kopci a osamoceně
položený kostel chtěli jezuité
zřejmě využít jako významného
poutního místa. Kostel přejmenovali na „andělů strážných“
a v okolí obce i kostela kolem roku
1720 umístili řadu drobných barokních sakrálních staveb a soch
(sv. Florián, sv. Jan Nepomucký,
sv. Michael archanděl). Při zaniklé
cestě od hřbitova k hájovně je
v lese skryta socha sv. Václava.
Josefínské reformy přinesly
další zvrat. Jezuitský řád byl roku
1773 zrušen a dále bylo nařízeno
zbořit všechny mimo obce stojící
církevní stavby. Takto zaniká druhý
bohutický kostel. Byl odsvěcen,
zbořen, z jeho zdiva nedaleko
postavena hřbitovní kaple.
Zbytky kostela jsme nenašli.
Jeho poloha je zachycena na
mapě I. vojenského josefského
mapování z konce 18. století.
Nacházel se v blízkosti dnešní
zříceniny větrného mlýna. Podle
„Vlastivědy moravské“ (Haňák
1913) byl měl být větrný mlýn
postaven přímo na místě zbořeného kostela. Na polohu zaniklého
kostela opět upomíná název polní
trati „Pod kostelem“ v těsné blízkosti mlýna.
Třetí bohutický kostel se začal
stavět roku 1867 vedle zámku.
Zřízení farnosti a stavbu kostela
financoval majitelé zdejšího
zámku Josef a Aloisie Seydlovi.
Není bez zajímavosti, že základní
kámen položil olbramovický kaplan, moravský buditel a sběratel
lidových písní František Sušil.
Kostel slouží farníkům dodnes.
Při zpracování tématu jsme
vycházeli z publikace „Bohutice
1253-2003 750 let výročí založení obce“. Cenné podklady nám
ochotně poskytl František Maša
z Bohutic, za což mu děkujeme.
Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

Koštovali ledové „rossé“

/Miroslav/ Minulou sobotu si dali sraz vinaři v miroslavském
kulturním domě na deváté přehlídce vín znojemské, velkopavlovické
a mikulovické oblasti. Na letošním ročníku bylo opravdu z čeho vybírat.
„Letošní výstava nabrala nové tempo, protože jsme shromáždili 506
vzorků po možné předchozí obavě z Vinařského zákona. Máme tu
celkem 33 odrůd vína, což je vlastně ojedinělý rekord. Jsme rádi, že
se nám podařilo zorganizovat výstavu s takovým spektrem odrůd.
Kvalita je vynikající dle názorů přítomných odborníků, kteří jsou
přímo nadšeni a jsme rádi, že můžeme nabídnou vinařskému národu
takovou pestrost,“ uvedl Miroslav Svoboda z pořádající Skupiny miroslavských vinařů.

foto: mask

„U nás to vyhrála 301 - Sauvignon. Prvně jsme ochutnali pár vzorků,
ale pak jsme zůstali věrni tomuto vínu. Výstava se nám líbí, jsme tu
potřetí a napřesrok půjdeme zas,“ pochválil ochutnávku Otto Vlček
s manželkou z Miroslavi. Letošní novinkou bylo udělení zvláštní ceny
Pohár kněžny Miroslavy, který bude udělován za speciální vína. Letos
poprvé byla udělena Vinným sklepům Lechovice. „Víno Svatovavřinecké ledové rossé jsme vyráběli z hroznů Svatovavřineckého, které
uzrálo na vinici v obci Borotice. Zajímavostí tohoto vína je, že hrozny
se lisovaly v době, kdy bylo -10 stupňů Celsia, přitom ledové může
být od 7 stupňů a alespoň tři dny a správnost a regulérnost postupu
nám ověřil pracovník České potravinářské inspekce. Ten měřil venkovní teplotu a cukernatost hroznů. Pokud chcete vyrobit červené víno
z modrých odrůd, musíte je nechat naležet, aby se barva dostala do
budoucího vína. V tomto případě to barvivo chybí, proto má růžový
nádech, chuťově je harmonické a sladěné. Těchto ledových rossé se
moc nevyrábí, my jsme letos na Znojemsku jediní, kdo ho dělal,“ sdělil
vedoucí Vinných sklepů Lechovice Pavel Michalovič.
/mask/

Opravy po sto letech

foto: mask

/Višňové/ Kostel svatého Jana Křtitele ve Višňovém, jenž je gotickou stavbou z přelomu 13. a 14. století, prochází po sto letech generální
opravou. Opravují se zejména krovy a střešní krytina, která bude kompletně vyměněna. „Opravujeme dokonale celou střechu, zpráchnivělé
krovy nedrželi, tak se vyměňují, latě jsou všechny zbrusu nové. Poslední
oprava proběhla kolem roku 1900 panem hrabětem,“ sdělil k opravě
místní farář František Drmolec. Kostel byl v románském stylu upraven
v letech 1894 - 1901 hrabětem Ferdinandem Augustem ze Spieglů.
Tehdy se kromě oprav provedly i četné přístavby. Tuto rekonstrukci
připomíná i pamětní deska umístěná ve vstupním prostoru chrámu.
„Tehdy oprava stála spoustu peněz a od té doby se nic podstatného nedělalo. S opravou jsme v podstatě začali už v loňském roce
a letos vrcholí. Náklady na opravu se předpokládají v celkové výši
600 tisíc korun,“ doplnil František Drmolec, který tu slouží mše již
50 let. „Jsem ráda, že se toho u nás tolik dělá. Teď budeme mít i nově
opravený kostel,“ sdělila místní občanka, která sledovala činnost
pracovní čety na střeše kostela.
/mask/
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350 Pérák, Velorex aj. i nekompl. a poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• motor BD1S72 s převodem do pomala. Tel.: 515 323 098, večer.
•• doklady na Jawa 250 nebo CEZ
150 do r. 1960. Tel.: 604 876 408.
•• motorku zn. Pionýr na ND. Tel.:
515 322 314 po 19 hod.
•• na předvál. motocykl jakékoli náhr.
díly i drobnosti. Tel.: 723 013 578.
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.
•• Ford Escort 1,6, 16V, r.v. 93, šedá
metal., centrál, šíbr, naj. 90 tkm, super
motor, zachovalý, 63.000 Kč, dohoda
možná. Tel.: 608 955 258.
•• Mitsubischi Galant 1,8 GLS, stříbrná metal., šíbr, taž. zař., autorádio,
servo, centrál, vše v elektrice, nové
pneu, spojka, rozvody + přívěsný
vozík, nová el., za obojí 55.000 Kč.
Tel.: 723 531 049.
•• Peugeot 306, 1,9 D, r.v. 97, červená metal., taž. zař., imobilizér, nízká
spotřeba, nové brzdy, 90.000 Kč. Tel.:
606 813 114.
•• Ford Scorpio 2,5 TD, r.v. 98, naj.
180 tkm, sevis. knížka, elektrony, klima, závěs, vyhřívaná sedadla, krasavec, 119.999 Kč. Tel.: 777 110 111.
•• Mitsubishi Lancer 1,3 GLX, r.v.
96, velmi dobrý stav + zimní pneu,
centrál, střešní okno, rádio, šedá metalíza, cena doh. Tel.: 604 757 496.
•• Fiat Tipo 2,0 ie, 85 kW, r.v. 91,
černá barva, digital, el. okna, servo,
nové tlumiče, dorazy, výfuk, 43.000
Kč, dohoda. Tel.: 605 074 367.
•• Fiat Regata 2.0D combi, r.v. 86, dobrý motor, dělaný předek, špatná karoserie, prasklá zad. pružina, výfuk, STK
11/05, 6.000 Kč. Tel.: 723 013 578.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, červená,
46 kW, naj. 128 tkm, 27.000 Kč. Tel.:
608 418 912.
•• Š 125, STK do 5/06, náhr. převodovka, př. i zadní sklo, koroze prahů,
7.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• Š Favorit 136 L, krémová žlutá,
OZ 195/50/15 + zimní, vytažené blatníky, plasty ELRI, lehký tuning, rádio
JVC + repro.Magnat, pěkný, 49.000
Kč. Tel.: 775 348 953.
•• Š Favorit, r.v. 90, STK 12/06, nové
brzdy, čepy, ložiska, výfuk, zadní lemy,
potahy, taž. zař., zahrádka, rádio, centrál. Motor z Felicie, naj. 50 tkm, 25.000
Kč. Ivančice. Tel.:777 209 235.
•• Š 105 M, bílá, STK 6/06, 6 ks letních a 5 ks zimních pneu, nová baterie, zahrádka, rádio, 8.000 Kč, rychlé
jednání sleva. Tel.: 723 222 569.
•• Š 105, r.v.83, pěkná. Tel.: 602 954 440.
•• Š Favorit, r.v. 89, STK do 10/06, velmi
dobrý stav, nové brzdy, 2x zimní pneu, 22
tis. Kč. Tel.: 732 235 693, po 13 h.
•• Š 120 LS, r.v. 86, STK 9/06, 5-ti stup.
převodovka, taž. zař., 4.500 Kč. Tel.: 731
723 605.
•• žiguli combi na ND i s SPZ. Tel.:
732 732 680, 515 322 539.
•• motocykl Jawa mustang, velmi zachovalý, cena doh. Tel.: 737 712 326.
•• Simson skútr, bílý, zachovalý.
Cena dohodou. Tel.: 515 323 154.
•• karavan, r.v. 85, STK 04/06, hm.
550 kg, barva bílá, 220V, plyn. vařič,
dřez, lednička, stan. přístřešek, 40.000
Kč. Rouchovany. Tel.: 605 559 743.
•• na Š 120 nové plasty do blatníků, 2
kompl. kola 13“ příp. další ND. Tel.:
724 273 814.
•• jednoradličný litinový pluh s výměnnými noži, vh. za malotraktor,
500 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• el. motor, 3 kW, 940 otáček, 1.200
Kč. Tel.: 606 321 068.
•• nové bezpečnostní šrouby AEZ vh.
pro VW a Favorit (úkos), 350 Kč; 2
ks zánovních pneu Matador 165/13

MP12, 800 Kč/ks. Tel.: 606 507 088.
•• motor Š 120, dobrý technický stav,
cena dohodou. Tel.: 515 324 502.
•• nové spojkové lanko na Avii A31, 60
Kč. Tel.: 731 069 270, 728 867 427.
•• zadní nárazník na Š Favorit, 200 Kč,
skůtr Daelim NS 125. Tel.: 605 263 150.
•• malotraktor dom. výr., motor Octávie, zad. náprava DV 3S (uzávěrka),
nutno vidět, cena dohodou. Možno i
dvoukolový vlek. Tel.: 606 436 987.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD v MK, nebo vyměním za byt
3+1 v OV s garáží + doplatek. Tel.:
737 330 793.
•• starší RD (3+1, 2+1) v MK, částečná rekonstr. nevadí. Tel.: 723 734 468.
•• starší RD v okolí Ivančic, část.
rekonstr. nevadí, nebo byt 1+kk, 1+1
v OV v Ivančicích, Oslavanech a
okolí. Do 500 tis. Kč. Realitní kanc.
nevolejte. Tel.: 721 408 388.
•• RD se zahradou ihned k bydlení v
okolí MK směr na Znojmo (Rybníky,
Dobelice). Tel.: 736 171 897.
•• byt 2+1 v Oslavanech. Tel.: 546
425 223.
•• byt 1+1 v Oslavanech. Tel.:606
216 608.
•• byt v OV 2+1 v MK. Tel.: 515 323 864.
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 723 402 727.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od
MK), 2+1 a 1+1, WC, voda, elektřina,
topení na TP, část. podsklepen, velká
zahrada a dvůr, průjezd, stodola,
hosp. budovy, stodola, parkování
uvnitř objektu. Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu. Výměra
1432 m2. Nutné úpravy, 420 tis. Kč.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 4+1 v Dobřínsku, část. rekonstr., nutno dokončit, 682.500 Kč. Tel.:
604 543 409.
•• přízemní RD 4+1 + garáž v Oslavanech, plyn, krb. vložka, plast. okna,
dvůr, zahrada, plast. zap. bazén 3x6x1,3,
k nastěhování. Tel.: 606 585 715.
•• RD 2+1 v MK. Tel.: 603 841 167.
•• byt 1+1 v MK, vnitřní úpravy. Tel.:
603 841 167.
•• velký byt 4+1 v MK. Možno i s garáží. Tel.: 515 323 912.
•• garsonku v Kadově, 10 km od
MK, vlastní topení, možnost připojení na plyn, cena dohodou. Rychlé
jednání. Tel.: 728 770 848.
•• byt 3+1 v MK, 714 tis. Kč. Tel.:
602 524 278.
•• garáž, montovanou, betonovou,
možnost i odvozu, cena doh., nutno
vidět. Oslavany. Tel.: 723 107 984.
•• garáž v Oslavanech, cena dohodou. Tel.: 604 262 026.
•• stavební místo v Rybníkách 1700
m2, veškeré IS na pozemku. Tel.: 605
370 932.
•• zahradu na Slatinách, nebo pronajmu, vše dohodou. Tel.: 515 323 185.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
pronajmu
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 607 847 759.

Stavba - zahrada

koupím
•• typizovaný stavební rozvaděč 380/
220 V, s revizí dle nových norem. jen
SMS na tel.: 608 252 541.
•• zámkovou dlažbu, nepouž., asi 30 m2.
Spěchá. MK a okolí. Tel.: 515 321 153.
•• střešní korýtka (hřebenáče), použitá,
asi 30 ks do 20 Kč/ks; el. naklepávač
kos, i bez motoru. tel.: 737 622 319.
prodám
•• starší dřevěná vrata, v horní části
prosklená, š. 240 cm, v. 255 cm, osazená
dveřmi 80 x 200 cm. Tel.: 608 109 672.
•• dvouprosklená křídla 7 velkých
oken + balkon. dveře, skla možno
použít na výrobu skleníku, 550 Kč.
Tel.: 606 175 943.
•• zelené teraco 16 bm, 120 Kč/1 bm.
Tel.: 604 281 294
•• Ičko 100 a 120, zbytek tvárnic, tla-

kovou hadici ke sbíječce, 10 l várnice,
čerpadlo vstřik. Zetor, el. boiler 80 l.
Tel.: 721 557 918.
•• novou střešní krytinu Tondach
-Francouzská 14 zákl. eng. červ. 672
ks á 18 Kč, hřebenáče 5 ks á 119 Kč,
krajová 2x lev., 2x pr. á 99 Kč. Tel.:
604 785 344.
•• balkon. dveře dřevěné, šroubovací
i s rámem 80x220, krátce použité.
Tel.: 604 710 758.
•• betonové pažnice na klenutý sklep
12x5x120, hydraulické čerpadlo a hadice. Tel.: 721 557 918.
•• plotny polystyrenu 1,5x2,5 m, betonářské bednění z voděvzdorné překližky, dlažbu a schody z tesaného pískovce. Oslavany. Tel.: 721 557 918.
•• pásové dopravníky 4m, 2 ks, levně.
Tel.: 737 285 091.
•• el. sekačku na trávu Stihl Viking
ME 340 + 25 m prodloužení, 2.000
Kč. Tel.: 721 617 463.
•• travní el. sekačku se sběrným
košem, 3 roky používaná, dobrý stav.
Tel.: 604 710 758.
•• deskové plechové radiátory, velmi
zachovalé s vlnkou, 2 ks 1,2x1 m,
1.800 Kč; 1 ks 1 m za 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 hnědočervená, 160 Kč/m2. Tel.: 515 320
000, 728 179 905.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905.
•• 2x P 60 a 1x L vnitřní dveře bílé,
plné, 1x P 70 prosklené do 2/3, bílé,
vnitřní. Tel.: 604 710 758.

Vybavení domácnosti

koupím
•• kotel na TP, stáří do 5-ti let. Tel.:
515 321 153.
prodám
•• starý nábytek, levně. Tel.: 606 321 068.
•• šatní skříň 90x195, dekor alu/javor
se zrcadlem, PC 4.000, nyní 2.000 Kč,
rychlé jednání sleva. Tel.: 775 311 214.
•• květinovou světlou dělící stěnu
(ohýbané lak. dřevo ve tvaru U)
226x90, 1.000 Kč. Nutná menší úprava povrchu. Tel.: 737 622 319.
•• levně 4ks polstrov., tmavě hnědé
dřevěné židle; kuchyň. stůl, nepoškozené. Tel.: 515 324 366, 605 169 135.
•• psací stůl. Tel.: 604 961 632.
•• 6 ks židlí obývákových, tmavé, čalouněný sedák vínově červený, pevné.
Tel.: 604 710 758.
•• 3 ks úplně nových nevybalených statických akumulačních kamen
zn. Dimplex WMX 712, příkon 1.7
kW, akumulační schopnost 12 kWh,
na 8 cihel. PC bez cihel 9.000, nyní
1ks/3.000 Kč. Tel.: 777 219 854.
•• nerez dřez s odkládací plochou,
obvod 86x43,5, výlevka 36,5x33,5,
hloubka 14 cm. Tel.: 515 320 000,
728 179 905.
•• pěkná kuchyňská kamna, litinový
rám, výplň bílé kachle. Nutno vidět (starožitnost). Tel.: 732 235 693 po 13 hod.
•• ložnici z 30 let, 2 postele, 2 skříně,
2 noční stolky, 1.900 Kč; 4 plotýnkový el. sporák, 900 Kč; lednice
funkční, 300 Kč; šatní mahagonovou
skříň, 400 Kč; komodu z masivní borovice, 2.000 Kč; 2 starší válendy na
nožkách, 100 Kč/ks; dětské závodní
kolo, 450 Kč; horské dětské kolo, 700
Kč; zánovní pružinové matrace 2 ks
200x90, 300 Kč. Tel.: 608 523 632.

Elektro a elektronika

prodám
•• SIM kartu Eurotel go s kreditem
100 Kč, cena 150 Kč, tarif Kvatro.
Tel.: 731 069 270, 728 867 427.
•• SIM kartu Eurotel s přednabitým 500
Kč kreditem za 450 Kč. Tel.: 606 175 943.
•• hru pro Playstation 2: Fifa 2004
This is football. Originál, nová, nepo-

užitá, návod v ČJ. Nevh. dar, 300 Kč.
Ivančice. Tel.: 608 409 694 i SMS.
•• el. šrotovník, 300 Kč. Tel.: 732 908 599.
•• vysavač Zepter PWC 100/1200
W s 8 stupni filtrace, zár. 24 měs.
PC 18.999, rychlé jednání sleva na
15.999 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• elektrickou troubu, cena dohodou.
Tel.: 604 262 026.
•• pultový mrazák 200 l, 5 let starý,
1.000 Kč. Tel.: 606 585 715
•• mikrovlnná trouba Electra, vnitřek
nerez, pevný talíř, 1.200 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905.
•• vestavná horkovzdušná trouba
Whirpool, kombinovaná, velice pěkná s varnou deskou, 3.500 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905.
•• výřivou pračku Mini Romo s ohřevem, nerez vana, 1.450 Kč, velmi málo
použ. Tel.: 731 069 270, 728 867 427.

Vše pro děti

koupím
•• kdo levně prodá nebo daruje dětskou vaničku? Tel.: 605 776 380.
prodám
•• kočár trojkomb., starší typ, PC 9.000,
nyní 1.500 Kč. Tel.: 606 321 068.
•• kočár čtyřkomb., tm. modrá + béžová, nafuk. kola, taška, velmi dobrý
stav, 2.500 Kč, při rychlém jednání
sleva. Tel.: 608 665 531.
•• chodítko, odnímatelný hrací pult,
výškově stavitelné, 450 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 608 665 531.
•• oblečení na 2 letou holčičku, jaro
- léto, od vel.: 92, 20,30 Kč/ks. Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• oblečení na miminko, vel.: 52-64,
20, 80 Kč/ks; pro nenáročnou maminku za 5-20 Kč/ks. Tel.: 607 890 076
•• kočár 4komb., modrobílý potisk, zachovalý, 1.000 Kč. Tel.: 723 830 404.
•• chlapecké horské kolo Author
Bufalo na 8 - 12 let, pěkné, 2.000 Kč.
Tel.: 604 162 718.
•• šedozelený sport. kočár, trojkomb.,
nafuk. kolečka, přehaz. rukojeť,
polohovací záda, pláštěnka, snadné
složení do auta, 1 rok starý, 1.900 Kč.
Tel.: 731 069 270, 728 867 427.
•• trojkolku a kola pro děti. Tel.: 721
557 918.
•• kočár trojkomb., nafuk. kola, přehaz. rukojeť, odvětrání boudičky, vč.
tašky s boudičkou, tašky na rukojeť,
fusaku, nánožníku, modrý + kávová
kostka, perfekt. stav, po jednom dítěti,
4 500 Kč. Tel.: 776 776 353.
•• autosedačku, nová, nepoužitá, 936 kg, odnímatelná záda, 5-ti bodové
upínání, atestace, 2.300 Kč, možná
sleva; autosedačku sedák, lepší typ,
300 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• krosničku na dítě, nová, do 20 kg,
omyvatelná s batohem, 600 Kč. Tel.:
604 360 394.
•• kočár trojkomb. po 2 dětech, 500
Kč. Tel.: 605 724 881.
•• knížky „Nová doba porodní“,
200 Kč; „Kojení“, 80 Kč; mateřskou
podprsenku 80 C, 200 Kč; mantinel
kolem postýlky, modrý, nový, 200
Kč. Tel.: 607 890 076.
•• těhotenské oblečení, rifle, kalhoty, šaty,
halenku 100Kč/ks. Tel.: 605 724 881.

Zvířata

koupím
•• kanáry, korely, andulky, rozely aj.
exot. ptactvo, pro větší množství přijedu, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
•• mláďata papoušků na ruční dokrmení z budky, žaky, amazony, senegalce,
aj., koupím i ručně dokrmené. Přijedu,
platba hotově. Tel.:603 841 097.
prodám
•• činčila jihoamerická, 4 letá samice,
vč. klece 800 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905.
•• králíky. Miroslav. Tel.: 723 128 206.
•• štěně jezevčíka dlouhosrst. trpasličího, psa, stáří 2 měs., ihned k odběru
s PP, barva červená po výborných rodičích. Tel.: 515 339 991, 724 192 361.
•• káčata „čínky“ (kachna pyžmová), 14
-ti denní, 1ks/25 Kč. Tel.: 776 731 540.

•• štěňata labradorů, bez PP, smetanová, očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
•• štěňata bíglů, bez PP, barva trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 732 765 649.
vyměním
•• alexandra malého, modrý 1,0 r. 04
za 0,1 r. 03, 04. Tel.: 604 303 267.
•• středoasijský pastev. pes, výborný
na hlídání, zadám čistokrevná štěňata
bez PP, po rodičích s PP, oba možno
vidět. Barva šedobílá, volné pouze
fenky. Očkov., odčerv., odběr po
15.6., 3.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• selata na výkrm 15-20 kg, 65-70
Kč/kg, selata 85% divočáků, krásná,
proužkovaná, vh. na výkrm, odběr po
10.6., 800 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata anglického kokršpaněla,
zlaté barvy, po kvalitních rodičích,
bez PP, 1.500 Kč. Tel.: 608 517 390.
daruji
•• hodným lidem pejska, pražský
krysařík. Tel.: 723 763 480.
•• černomourovaté kotě, ihned. Tel.:
723 464 040.
•• 2 holčičky morčete, 1 r. a 1/2 r.,
zvyklé venku i v zimě, dlouhosrstá,
krátkosrstá. Jen do dobrých rukou
a pouze dohromady. Tel.: 737 370 296.

Hobby

prodám
•• starší 2 místný uzavřený kajak,
barva červeno-žlutá, 3.500 Kč. Tel.:
606 507 088.
•• golfové hole červené, červený potah s obrázkem, dvojkolečka, 800 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• jezdecký bičík, černý, nepoužívaný,
téměř nový, 300 Kč. Tel.: 775 120 782.

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.

Různé

•• Hledám volné místo v autě pro dojíždění do Brna. Vzájemně výhodné.
Tel.: 721 874 625.
koupím
•• hrabačku na seno za koně. Tel.:
605 535 034.
•• Kdo daruje semínko dekorativní
dýně Cobra, tm. zelená se žlutým žíháním. Tel.: 605 169 135, 515 324 366.
•• kdo levně prodá nebo daruje starší
předsíň. stěnu s botníkem a menší BTV,
úhl. do 20 cm? Tel.: 605 776 380.
prodám
•• 2 vstupenky, levně, na divadelní
představení Veselé paničky Winsdorfské od W. Shakespeara do Mahenova
divadla v Brně na 14.6. od 17.00 hod.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
•• různý materiál na pletení + jehlice.
Pozůstalost. Tel.: 732 153 409.
•• vinný dřevěný sud 270 l. Tel.: 777
229 925.
•• 2 ks dětských otočných židlí, 100
Kč/ks, akordeon pro začátečníka,
barva perleť, 32 basů, 2.500 Kč; nový
zavírač dveří Brano, 300 Kč; mechanický psací stroj se širokým válcem
Conzul, 300 Kč; konopné lano prům.
25 mm, d. 50 m, 500 Kč; nová kapesní kalkulačka s páskou Casio, 200 Kč.
Tel.: 606 507 088.
•• sprchovou vaničku 90x90, smalt.,
použitá 1⁄2 r. PC 1.700 Kč, nyní 800
Kč. Tel.: 546 425 132.
•• krmné brambory, pěkné. Cena
dohodou. Tel.: 604 241 720.
•• úplně novou knihu Poslední vlak
do Memphisu, (cesta Elvise Presleyho
ke slávě), 200 Kč. Tel.: 720 181 465.
•• loňské balíkované seno, malé balíky 8-10 kg, 25 Kč/ks, min. odběr 20
ks. Tel.: 777 877 631.
•• zatmívací kuklu Optrel, úplně
nová, PC 5.900 Kč, nyní 2.900 Kč.
Tel.: 608 509 176.
•• neloupané ořechy asi 40 kg; váhu
do 200 kg; kmen ořechu; mramorovou

dlažbu asi 6 m2. Tel.: 723 357 569.
•• hřebenové stávky na tkaní ozd.
tkanic s návodem, 40 Kč i zašlu; 2 pojízdné kabely starší, 100 a 150 Kč; sklenice omnia, větší množství, šroubovací
i kečupové, 2 Kč/ks. Tel.:737 407 461.
•• Orbitrac 2000 s LCD displejem,
téměř nepoužitý, v záruce, 2.600 Kč.
Tel.: 724 221 537.
•• starožitné zrcadlo 108x60. Tel.:
605 957 914.
•• dámské kolo Lady; koupeln. skříň
s umyvadlem; chladničku samoodmraz. Zanussi 155 l; křišťál. lustr;
zahradní stůl s litinovou nohou 90
cm s laminát. deskou; stůl se zlatou
nohou, olše, nový. Tel.: 605 776 380.
•• krmnou řepu, nebo vyměním za
krmnou pšenici. Tel.: 515 334 244.
•• dřevěný dvoják 2 m, 6 příček, vál
k Teře, Vari, kovový, š. 1 m, se sedačkou. Tel.: 515 336 601.
•• zařízení kosmetického salonu, nutno vidět, cena dohodou. Tel.: 515 320
000, 728 179 905.

Seznámení

•• 173/41 rozvedený hledá touto
cestou ženu ve věku 30-40 let. MK a
okolí. Jen vážně. Tel.: 605 423 065.
•• 30 ti-letý, štíhlý, bez závazků, svobodný, hledá obyčejnou dívku. Napiš
na tel.: 728 120 575.
•• 37 ti-letý, rozv. muž, nekuřák, hledá
ženu 33-40 let s 1 záv., nekuřačku, nejlépe tmavovlásku, ve zn. ryb, býka, štíra. Zájmy příroda, zdravý životní styl.
Oslavansko. Tel.: 607 546 772.
•• Hledám seniora důchodce nad 65
let, 170 cm výšky s dobrým vztahem
k přírodě, zahrádce, hospodářství,
kamarádství, výletům a muzice. Jsem
plnoštíhlá aktivní chalupářka, auto
vítáno. Tel.: 737 407 461.
•• hezká boubelka 47/168, ml.
vzhledu, nekuřačka, hledá lásku a
oporu věrného a spolehlivého přítele,
abstinenta, fin. zajištěného. Jsi-li také
sám a hledáš lásku a porozumění, ne
bohatství, ozvi se. Jen vážně. SMS na
tel.: 608 242 861.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Hitl s.r.o., autorizovaný prodej-servis
strojů JOHN DEERE přijme servisního
mechanika. Praxe v opravárenství nutná,
dále požadujeme znalost zem. techniky
(traktory,kombajny)aktivnípřístup,spolehlivost a pracovní nasazení. Autoelektrikáře se znalostmi v oboru auto-elektroniky, orientace v el. schématech, manuální
zručnost, znalost práce na PC. Nabízíme
dlouhodobé stabilní zaměstnání, práce
na HPP, možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace, zázemí největšího výrobce zemědělské techniky na
světě, nadprůměrné finanční ohodnocení
dle výsledků práce. Profesní životopis
zasílejte na adresu: HITL, s.r.o., Dobeli-ce 57, 672 01 Moravský Krumlov nebo
na e-mail: kropacek@hitl.cz
•• Přijmu vyučenou servírku s praxí
do zavedené restaurace v Ivančicích.
Tel.: 728 264 272.
•• Přijmeme telefonisty, zprostředkovatele, obchodní zástupce. Po zapracování 35.000 Kč/měs. Zaškolení,
služ. vůz. Info na tel.: 605 254 556.
•• Přijmeme spolehlivé, komunika-tivní pracovníky do kanceláře. 25
- 40.000 Kč/měs, kariérní růst. Tel.:
605 254 556.
•• velký výběr dom. prací, čas. nenároč. Seznam za obálku se zn. Paprskářová J., J.Vávry 1, Ivančice 664 91.
•• Hledám kvalitního a spolehlivého
zedníka pro hrubou stavbu RD. MK.
Jen SMS na tel.: 608 252 541.
•• Přijmeme referenta nákupu, požadujeme USO, znalost 1. svět. jazyka,
práce na PC, nástup ihned. Oslavansko. Info na tel.: 546 418 315.
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článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 12/2005 vyjde 17. června 2005, uzávěrka 14. června 2005.
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Ivančické pojídání knedlíků
/Ivančice/ Dům dětí a mládeže Ivančice uspořádal po dvou letech
opět mistrovství - tentokrát v pojídání kynutých knedlíků. Na Palackého
náměstí několik stovek diváků povzbuzovalo zápolení soutěžících
s knedlíky, které se staly pomůckou v různých soutěžních disciplínách.
Moderátor Daniel Kopál, známý z televizního pořadu Prima vařečka,
nalákal do soutěže dostatek dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli skákání
panáka s knedlíky na pokličce, hod knedlíkem do výšky, do kastrolku
a do kuchaře. Hlavní disciplínou bylo pojídání kynutých knedlíků na čas.

foto: autor

Soutěžící ve dvou kategoriích se v limitu dvou minut snažili spořádat
co nejvíc knedlíků s meruňkami. Z mladších soutěžících si nejlépe vedl
Kamil Drdla, největším jedlíkem z dospělých se stal Rostislav Gorný.
Vítězové všech soutěží si odnesli pěkné ceny. Program mezi jednotlivými disciplínami zpestřila vystoupení kroužků Domu dětí a mládeže
Ivančice. Své umění zde předvedli hudebníci z kroužku flétny a kytary,
s country tanci vystoupili nejmladší tanečníci, country skupiny A JE TO
a ivančická Virginia. Efektní sestavy si připravily také ivančické
mažoretky Kopretina a děti z kroužku karate.
Dana Fialová

Přišly stovky rodičů a dětí

Kristýna Pálešová nejlepší mezi ženami
Ve dnech 21. - 22. května se v Trnavě (SVK) za účasti gymnastek
z Jordánska, Slovinska, Česka
a Slovenska konalo mezinárodní
mistrovství Slovenska ve sportovní
gymnastice. ČR zastupovali Kristýna Pálešová (14), Eva Verbová
(14) a Jana Mrkvicová (19).
První den proběhl klasický
čtyřboj, ve kterém svojí suverenitu potvrdila Kristýna Pálešová
z Ivančic, česká juniorská reprezentantka. Ženy a juniorky
bojovaly o účast ve finále na jednotlivých nářadích, které proběhlo
v trnavské městské sportovní
hale druhý den. Kristýna a Eva
předvedly výkon, s kterým byla
spokojená i jejich trenérka Katka
Janečková. Ve čtyřboji zvítězila
Kristýna Pálešová se ziskem
34,700 bodů před druhou Ivanou
Kováčovou (SVK), která získala
shodný počet bodů jako třetí Eva
Verbová - 33,900 bodů. O umístění na druhém a třetím místě
rozhodovala podle pravidel lepší
známka na nářadí.
Ve finále na bradlech Kristýna
předvedla sestavu, která byla
ohodnocena i nejvyšší známkou
celého mistrovství 9,375 bodů
a přesvědčivě tak zvítězila. Za
tuhle známku získala taky sympatickou cenu Jana Nováka (tedy
cenu aktuálního prezidenta Slovenské gymnastické federace).
Ve finále na kladině a prostných Kristýna předvedla opět
nejlepší výkon z nominovaných

Trenérka Kateřina Janečková a zleva Eva Verbová a Kristýna Pálešová
gymnastek a přidala tak další dvě
vítězství. Se ziskem zlaté medaile
z finále ve čtyřboji a tří zlatých
medailí z finále na nářadích tak
završila svůj víkendový start na mezinárodním mistrovství Slovenska GYM - Festival Trnava 2005.
Kristýnu v nejbližší době čekají dvě mládežnické olympiády.

Ta první „ Letní olympiáda dětí
a mládeže 2005“ proběhne v Brně
ve dnech 21. - 26. června 2005.
Garantem Olympiády jsou i
přední osobnosti sportu Dana
Zátopková, Jan Železný, Jaromír
Jágr, Martin Doktor, Štěpánka Hilgertová, Šárka Kašpárková, Lenka Šmídová, Květoslav Svoboda

a Filip Ospalý. Hlavní záštitu
nad 2. Olympiádou pak převzal
i předseda Senátu Parlamentu
ČR Přemysl Sobotka, hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek, předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek
a primátor Statutárního města
Brna Richard Svoboda.
Olympiády se účastní na 4300
sportovců ze 14 krajů ČR, z toho
na 350 sportovců z Jihomoravského kraje. Olympiáda, která
zaplní 24 sportovišť - stadionů,
sportovních hal a venkovních
hřišť, promění Brno na týden
v olympijské město. Bude se
soutěžit o takřka 1200 olympijských medailí v bezmála 100
sportovních disciplinách. Přijměte
naše srdeční pozvání na zahajovací ceremoniál, který bude 21.
června 2005 v 19,00 hod. na atletickém stadioně VUT v Brně, Pod
Palackého vrchem. Moderovat
bude Leoš Mareš a slyšet bude
mimo jiné také Divokej Bill.
Během pěti dnů se bude závodit ve dvaceti letních sportech.
Jedním z nich bude i sportovní
gymnastika kluků a holek, který
se bude konat v tělocvičně TJ Sokola Brno I. na Kounicové 20/22
v Brně. Přijděte povzbudit výkon
naší talentované Kristýny Pálešové z Ivančic.
Další Letní olympiáda mládeže
„EYOT 2005“ se bude konat ve
dnech 2. - 9. 7. 2005 v italském
Lignano Sabbiadoro.

Úspěšní motokrosaři z našeho regionu

foto: jak

/Vémyslice, Višňové/ Minulý víkend již proběhli první dětské dny
na Moravskokrumlovsku. Více jak sto rodičů s dětmi se sešlo ve Vémyslicích na hřišti místního Sokola. Kromě připravených her pro děti,
ve kterých vyhrával každý, přijeli ukázat vyprošťovací techniku hasiči
z Moravského Krumlova. Kromě nich se také představili policisté
a měští strážníci. O tyto ukázky byl mezi dětmi veliký zájem. „Tradici
pořádání dětských dnů máme společně s místními hasiči již letitou.
Pomáhají nám i rodiče dětí. Ceny pro soutěžící připravili četní sponzoři.
Dorost hasičů předvedl přítomným požární útok a co všechno se
za uplynulý rok naučil,“ sdělil starosta Vémyslic Milan Doubek. Pro
děti byli připraveny dvě stezky odvahy. Ti menší si ji prošli za šera
s rodiči a starší až za tmy. Některé děti tu i nocovaly ve stanech.

foto: jak

Sobotní odpoledne patřilo také dětem ve Višňovém. I zde organizovali hry a celý zábavní program dobrovolní hasiči ve spolupráci se
základní školou a obecním úřadem. Pro děti byla připravena spousta
her a soutěží, včetně skákacího hradu. Předvedly se mažoretky ze základní školy a k poslechu hrála živá hudba. Na své si přišli i rodiče, pro
které bylo připraveno bohaté občerstvení a večer taneční zábava. „Tuto
akci organizujeme již pátý rok, a rok od roku s větší návštěvností.
Dnes je tu více jak tři sta rodičů s dětmi. S pořádáním nám pomáhají
především věcnými dary pro děti sponzoři z řad místních podnikatelů.
Na příští rok připravujeme již dnes inovace, aby se tato akce neokoukala,“ uvedl k akci František Šnábl, velitel dobrovolných hasičů
ve Višňovém. „Já jsem dnes přišel spolu se svými třemi dětmi, dcerou
a dvěma syny oslavit Den dětí. Musím říci, že to nemá chybu, hodnotím to na stodeset procent. Chodím s dětmi i na jiné oslavy Dne dětí,
není to špatné, ale zde je to na velké úrovni každoročně,“ sdělil jeden
z návštěvníků Josef Fráňa.
/jak/

V sobotu 21. května se vydali
na svůj další závod letošní sezóny
jezdci AMK MOTO-SPORT TEAMU NESLOVICE. Tentokrát se
jednalo o Pohár Vysočiny, který
měl své pokračování na trati
v Dalečíně. Ve třídě do 50 ccm
kraloval Erik Schneider, který
zvítězil v obou jízdách a to takovým způsobem, že v první jízdě
měl druhý jezdec ztrátu celého
okruhu a ve druhém klání dokonce dva okruhy.
V pětašedesátkách startující Dominik Schneider dokončil první
jízdu na šestém místě. Druhá jízda
dopadla pro Dominika ještě lépe,
když si o jedno místo polepšil
a projel cílem na páté pozici.
O dalším víkendu se v neděli
29. května jelo Mezinárodní mistrovství ČR „PAP OIL CUP 2005“,

když třetí letošní závod „RENAULT OPORTUNITY MOTO
CROSS 2005“ přivedl jezdce do
areálu ve Vranově u Brna. Ve třídě
OPEN na startu nechyběl ivančický
rodák Mirek Kučírek. Ten dokázal
vybojovat dvě čtvrtá místa a v průběžném pořadí seriálu je na druhém místě za týmovým kolegou
Martinem Žeravou, který zde suverénně vyhrál obě jízdy. Do stopětadvacítek se po zranění vrátil
úřadující mistr republiky Honza
Brabec z Nosislavi, který chyběl
při předchozím závodě v Lokti.
V první jízdě dokázal zvítězit
před Zarembou a Slovákem Kohútem. Ve druhé jízdě se z vítězství
radoval Zaremba před Kohútem,
Bartošem a Brabcem. V čele celého seriálu se usadil Zaremba.
/Ctibor ADAM/

O bramborové medaili
rozhodla cílová kamera
Na dráze, kde se již příští čtvrtek (9.6.) uskuteční jeden z největších
atletických mítinků v Evropě „Zlatá tretra“, se v sobotu 28. května
odehrálo atletické Mistrovství Moravy a Slezska dorostenců, juniorů
a mužů. Na vítkovické dráze se představil za krumlovský Atletický klub
v kategorii mužů na 400 metrů Vojtěch Kocáb. V nejlépe obsazeném
běhu, ve kterém Vojta startoval, získal bronzové umístění. O celkovém
pořadí a jeho pádu na čtvrté místo ale rozhodl čas vítěze z jiného běhu.
Ostravského mistrovství se měl zúčastnit také výškař Denis Ceniga.
Bohužel zranění kotníku, které si přivezl v dubnu z reprezentačního
soustředění v Itálii, mu start znemožnilo.
Krumlovské atlety v nejbližší době čeká druhé kolo I. ligy mužů
a žen v Šumperku, kde bude startovat Kateřina Doubková a Vojtěch
Kocáb a 11. června se zúčastní „Zmrzlinové olympiády“ na znovuotevřeném stadióně Pod Palackého vrchem v Brně.
/abé/

Budou mít nové hřiště
/Dobřínsko/ V těchto dnech se dokončují poslední práce na novém
víceúčelovém hřišti v Dobřínsku. Občané této obce tak budou mít nově
možnost se sportovně vyžít. Do současné doby totiž bylo v obci jen
fotbalové hřiště a malý asfaltový plácek vedle dětského pískoviště.
„Na základě nabídky z dotačních titulů Energoregion 2020 jsme byli
vybráni na poskytnutí dotace ve výši stopadesát tisíc korun, určené
k výstavbě víceúčelového hřiště, za podmínky, že část nákladů což
dělalo třicet procent, bude hradit obec ze svých finančních prostředků,“
sdělil k výstavbě hřiště starosta Dobřínska Jan Vokoun.
V současné době je již položen nový asfaltový koberec a bude se
dodělávat oplocení, aby se hřiště mohlo v nejbližší době otevřít. „Toto
víceúčelové hřiště na míčové hry je v současné době těsně před dokončením. Starat se a spravovat ho bude Tělovýchovná jednota Dobřínsko,“
doplnil k investiční akci starosta Jan Vokoun.
/mask/

foto: Květoslav Adam

Mirek Kučírek

lV. ročník turnaje ve fotbale „starých pánů“
o Pohár paní starostky

HOSTAN CUP
11. června od 10.00 hodin
Dolní Dubňany
Zúčastní se družstva z Moravského Krumlova,
Dukovan, Rouchovan, Hrotovic, Dolních Dubňan
a mužstvo z Lednice - nováček letošního turnaje.
Po ukončení turnaje proběhne na místním hřišti
taneční zábava se skupinou Stone.
Při nepřízni počasí bude zábava v místním sále
v pohostinství. Občerstvení zajištěno.
Mediální partneři:

98,6 FM
104,2 FM

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

ZÁVODY PLECHÁČŮ
IVÁŇ 2005

konané v neděli 19. června od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

