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Starosta čelí obvinění

/Ivančice/ Starosta Ivančic Vojtěch Adam čelí obvinění, podle
kterého údajně využívá své služební auto k soukromým účelům.
V tomto směru na něj bylo podáno trestní oznámení zastupitelem
Zdeňkem Muchou, ve věci zneužití pravomoci veřejného činitele, které
prověřuje Policie České republiky.
„Já jsem celou záležitostí poměrně znechucen. Starosta je v práci 24
hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce s mobilem zapnutým
24 hodin denně. Jsem připravený vystartovat k řešení jakéhokoliv
problému odkudkoliv, musím být kdykoliv dostupný v předepsaných
časech. Navíc jsem předsedou bezpečnostní rady města, krizového
štábu a povodňové komise, kde jsou přesně stanoveny limity reakce
a musíte se nějakým způsobem z blízkých míst na pracoviště dostat,“
vysvětlil starosta Vojtěch Adam k situaci. Dále dodal: „Mám schválený
limit čerpání pohonných hmot zastupitelstvem z rozpočtu. Když jsem
funkci přebíral, tak na pohonné hmoty služebního vozidla starosty bylo
vyčleněno 40 tisíc. Já jsem ho v roce 2003 ani neprojel. V roce 2004
byl limit snížen na 20 tisíc, ten jsem také neprojel. Letos jsme v pololetí
a limit pohonných hmot čerpám na 1/4. Čili městu jsem nezpůsobil
žádnou škodu a služební auto využívám jen jako dopravní prostředek,
abych se kdykoli rychle dostal na svoje pracoviště, pokud se něco stane.“
V tomto směru se také v úterý usnesla rada města Ivančic. Dle schváleného usnesení rada města udělila souhlas starostovi MUDr. Vojtěchu
Adamovi k používání služebního motorového vozidla Škoda Octavia
k cestám do místa trvalého i přechodného bydliště v rámci plnění
funkčních povinností, zejména vzhledem k potřebě okamžité dostupnosti související s výkonem funkce předsedy bezpečnostní rady města,
krizového štábu a povodňové komise.
„K podání trestního oznámení mne vedlo několik upozornění občanů, kteří si všimli častých jízd starosty města Ivančic služebním vozem
ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Jedná se o občany
z blízkosti bydliště pana starosty. Přesvědčil jsem se, že je tomu tak, jak
mně bylo sděleno a v souladu se zákonem o obcích a trestním zákonem
jsem podal podnět k prošetření,“ odůvodnil podání trestního oznámení
Zdeněk Mucha. Jak dále dodal: „V trestním oznámení pana starosty
Adama na moji osobu z podzimu 2004 se nejedná v žádném případě
o stíhání. Souvislost to nemá a o odvetu se už vůbec nejedná.“
Pro připomenutí čtenářům uvádíme, že šlo o prošetření možného
spáchání trestného činu nezákonného nakládání se svěřenými finančními prostředky - sponzorský dar ve výši 100 tisíc korun.
/mask/

Půl druhé miliardy do Miroslavi
/Miroslav/ Zemědělci z okolí
města Miroslavi patrně rozhodnou o výstavbě nového závodu,
jenž by měl zpracovávat obiloviny a výsledným produktem by
měl být bioetanol. Vyplynulo to
z jednání na semináři konaném
na městském úřadě v Miroslavi.
Patnáct zástupců zemědělských
podniků z regionu si vyslechlo
s jakým záměrem, technologií
výroby, odbytu a zajištění suroviny hodlá přijít investor na Miroslavsko. „Nový závod, na jehož
výstavbu bude potřeba zhruba
jedna miliarda šest set milionů
korun, bude zpracovávat obiloviny
z okruhu asi 30 kilometrů. Z celkové částky je počítáno dvacet
procent na stavební část a zbytek
na technologii. Stavba nebude mít
vliv na životní prostředí, jedná se
o bezodpadovou výrobu,“ sdělil
Petr Skácel, který zajišťuje podmínky pro investora.
Jak dále dodal, pro zpracování je
vhodné cokoli, co obsahuje škrob.
Závod by měl mít moderní vybavení, automatický provoz na tři
směny s asi 30 zaměstnanci.
Hlavním produktem bude bioetanol, dále lepek pro potravinářské
účely, krmná dávka, CO2, vodík
a voda v dešťové kvalitě.
Bioetanol je používán jako
příměs do pohonných hmot a pro
chemický průmysl. „Odbyt bioetanolu je zajištěn. Na to, aby se

Ilustrační fotografie

začalo s výstavbou, je potřeba
stálý přísun suroviny, především
z regionu s předchozím smluvním
ujednáním dodávek na několik let
dopředu. Tuto záležitost mohou
ovlivnit sami zemědělci. Bude-li
z jejich strany zájem o zajištěný
odbyt a garantované ceny výkupu. Jsme ochotni vyjít vstříc těm,
kteří se zaváží na delší dobu,

Technologie na zpracování bioetanolu z obilovin

nebo budou umožňovat skladování. I když se skladováním si
dokážeme poradit. Pokud nebude
ze strany zemědělců zájem, budeme hledat jinou lokalitu,“ dodal
Petr Skácel.
Pokud vše dobře dopadne, jednalo by se o úrody od roku 2007
s tím, že provoz by byl zahájen
v roce 2008. „Snažíme se zajistit

zaměstnanost jak pro místní lidi,
tak i z okolí. Pokud by se tento záměr zdařil, tak by se zvedla přímá
zaměstnanost, i následná. Pro zemědělce by byl zajištěn odbyt na
několik let dopředu. Čísla, která
tu byla uváděna, byla natolik obrovská, že by mohla zajistit práci
stovkám lidí“ sdělil místostarosta
Roman Volf.
/mask/
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Ivančice mají informační CD Chtěli by muzeum, bude silnice a kanalizace
/Ivančice/ Město Ivančice vydalo svůj první informační kompaktní
disk. Za padesát korun si mohou případní zájemci pořídit hned dvě CD.
Na prvním je například jedinečná animace virtuálního leteckého přeletu nad Ivančicemi, ale také letecká fotografie Ivančic či údaje o historii
a současnosti města včetně místních organizací. Druhý disk je vydán k
pětasedmdesátému výročí založení Základní školy TGM. CD je k prodeji v ivančickém městském kulturním středisku. „V současné době
město vydává své první informační CD. Na tomto disku jsou především
informace a zajímavosti města a dosud nepublikované fotografické materiály z dění a historie, Slavnosti chřestu, šedesáté výročí osvobození
města, sport a mnoho dalších informací, které pomohou především
turistům a návštěvníkům města k jejich seznámení se s Ivančicemi. Já
to beru jako velmi významný počin k prezentaci města a jistě budeme
připravovat i druhé vydání,“ sdělil starosta Vojtěch Adam.
/mask/

Za obchodem do Rakouska
/Moravský Krumlov/ Znojemský regionální rozvoj v rámci projektu „Přeshraniční Impulsové centrum Znojmo“ zorganizoval setkání
podnikatelů se zájmem o přeshraniční spolupráci. Tohoto jednání se
zúčastnili kromě podnikatelů také představitelé obcí, například starosta
Znojma Pavel Balík, starosta města Retz Karl Heilinger a zástupci
hospodářských komor Rakouska a České republiky. Náměty, které
vzešly z tohoto jednání, by měly být impulsem pro nový rozvoj další
spolupráce malých a středních podnikatelů v regionu Znojemska
a Moravskokrumlovska. „Z jednání vyplynulo, že od měsíce srpna
bude ve Znojmě otevřeno Impulsové centrum, jež bude poskytovatelem informací pro podnikatele. Poradenství bude všem poskytováno
zdarma. Pochopitelný dopad bude mít schůzka i pro nás v Moravském
Krumlově, jelikož úzce spolupracujeme s partnerským městem Retz
v rámci příhraniční spolupráce. Velká šance je to i pro moravskokrumlovské podnikatele, kteří takto mají možnost rozšířit své podnikatelské
aktivity i do zahraničí,“ sdělila místostarostka Moravského Krumlova
Marie Valachová. Ta je i hlavní koordinátorkou pro region Moravský
Krumlov. Ve volné diskuzi česká i rakouská podnikatelská veřejnost
vznášela dotazy a zároveň nabízela konkrétní možnosti spolupráce,
především v oblasti poskytování obchodu a služeb.
/mask/

/Vémyslice/ Budova místní
fary, která je majetkem římskokatolické církve, by se v budoucnu
mohla stát muzeem připomínajícím historii obce. Takové plány má
vedení radnice ve Vémyslicích.
Fara, která sousedí s radnicí, je
v současnosti nevyužitá, obci ale
chybí peníze na její vykoupení.
Církev požaduje za budovu i
s přilehlými pozemky čtvrt milionu korun. I v případě, že by
se sehnaly peníze na nákup fary,
stály by obec nutné opravy minimálně další více jak tři miliony.
Záměr zřídit v léta nepoužívané
faře muzeum schvalují i místní
občané, ale stav obecní pokladny
to neumožňuje. Dalším důvodem,
proč se záměr s muzeem nemůže
uskutečnit, je plánovaná rekonstrukce šest set metrů dlouhého
úseku silnice. Tento v regionu
tolik proslulý úsek z dlažebních
kostek ve tvaru písmene „V“, jenž
při dešťových srážkách vypadá
jako koryto potoka, se na jaře
příštího roku bude opravovat.
Vémyslice totiž doposud nemají kanalizaci a potoky vody se
splavenou zeminou z okolních
svahů tečou středem obce po silnici. Povrch vozovky sice bude
provádět Správa a údržba silnic
vlastním nákladem, ale v souvislosti s touto opravou se vybuduje
dešťová a splašková kanalizace

foto: mask
s čistírnou odpadních vod. V současné době je již hotov projekt
a čeká se na stavební povolení.
Celkové náklady stavby by se
měly pohybovat kolem čtyřiceti
milionů, včetně všech potřebných
zařízení kanalizace a vozovky.
Vémysličtí občané tak budou mít
novou kanalizaci s čistírnou a
řidičům přestanou cvakat zuby na
silnici z dlažebních kostek. /mask/

Hasiči zachránili Proimpex

foto: mask

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%

/Moravský Krumlov/ Čtvrtečním dopolednem se rozezněly
Moravským Krumlovem sirény
hasičských vozidel. Nešlo však
o přímý zásah a výjezd k hořícímu objektu, ale o plánované
cvičení součinnosti složek Hasičského záchranného sboru a Sboru
dobrovolných hasičů z Rakšic.
„Dnes se uskutečnilo taktické
cvičení jednotek Hasičského
záchranného sboru Moravský
Krumlov, Ivančice a SDH Rakšice. Cvičili jsme zásah ve firmě
Proimpex. Toto cvičení mělo za
účel jednak seznámit se s provozem v objektu a s nebezpečím,
které by mohlo nastat. Všechny
jednotky zasahovaly v ochranných dýchacích přístrojích a
k výcviku použily i vodu, kterou
se ale nezasahovalo přímo do ob-

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

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

SLEVA 20%

) 602 733 688

jektu,“ uvedl major Jan Pokorný,
velitel požární stanice v Moravském Krumlově.
Jak řekl dále: „Jednalo se o
v pořadí již třetí a závěrečné
cvičení. První proběhlo v objektu
skladu Jednoty, druhé ve stolárně Joka, kam přijeli i kolegové
ze Znojma. Hodnocení těchto
cvičení lze považovat za kladné,
splnilo účel seznámení se jednotek s nebezpečím možného skutečného zásahu a se specifikem
těchto objektů.“
„Dnes u nás ve firmě bylo hasičské cvičení, které bylo předem
domluveno. Začalo podle plánu
a všechno proběhlo dobře. Protože
tu jsou hořlavé látky, cvičení se
s naším souhlasem uskutečnilo,“
uvedla zaměstnankyně Proimpexu Jitka Machotková.
/mask/

Jan MUSIL

Navštivte naši prodejnu, spojíte tím výhody nákupu u školených pracovníků,
u domácí firmy a současně za skvělé ceny. Materiály dopravíme a složíme
nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Při návštěvě si vyžádejte kupon
na odběr kvalitního nože v naší akci (bližší informace na prodejně).

Z nabídky vybíráme:
Vybrané střešní krytiny Tondach a KM Beta v akčních cenách výrobců,
to nejzajímavější skladem
Bednící tvárnice (šalovačky) šířka 20 cm - 34 Kč/ks
Polystyren fasádní 5 cm - 59,90 Kč/m2
a při nákupu kompletního sytémů slevy na perlinku a lepidla
Palubovka 90x3000 mm, borovice, smrk - 130 Kč/m2

/Višňové/ V obci Višňové panoval o víkendu čilý stavební ruch.
Přes sobotu byl uzavřen průjezd touto obcí a přijíždějící řidiči museli
využívat vyznačených objížděk. Tato opatření byla z důvodu plánovaného položení nového asfaltového koberce přes střed obce. „Z důvodu
autobusové dopravy byly tyto práce naplánovány na víkend. Dělali
jsme dvěma finišery, aby se pokud možno všechno stihlo za jeden den.
Částečně nám to zkomplikoval sobotní odpolední déšť, ale nakonec se
nám podařilo vše stihnout,“ sdělil za firmu Strabag Drahoslav Mikulka.
Dva stroje Vögele na zpracování asfaltové směsi měly za úkol
provést předvyrovnávku asfaltovým betonem a finální, pět centimetrů
silnou vrstvu asfaltu na nové parkoviště, kruhový objezd a přístupové
silnice. „Ti chlapi jsou tak šikovní a naučení, že jim jde to asfaltování
výborně. A jak se říkalo, že to budou dělat dva dny, tak si myslím, že
tímto tempem to stihnou ještě dnes. Rozhodně si ty peníze, co za to
mají, zaslouží,“ komentoval sehranou činnost pracovní čety Pavel Adámek,
který je sledoval spolu s dalšími ze zahrádky před restaurací.
/jak/

foto: jak

IČO: 404 06 318

PRODEJ
TUHÝCH PALIV

AUTODOPRAVA • ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány v co nejkratším
termínu a za výhodné ceny.
Jan MUSIL
Široká 33a
tel.: 546 423 505
664 12 Oslavany
mobil: 603 581 402

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz
... s námi hravě postavíte i pyramidu

Finišovali na „kruháku“

garážová vrata

• montáž
• servis
• opravy

sekční • rolovací
výklopná • křídlová
TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142
mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

S KUPONEM
UŠETŘÍTE

až 20%
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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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Komunita v Ivančicích hodlá řešit problémy Památková zóna v dlažbě
/Ivančice/ Cílem projektu Tvorba vize komunity ve městě Ivančice
je, aby se lidé podíleli na rozhodování o tom, co je pro život a životní
prostředí Ivančic a okolí důležité.
Co občany trápí nebo naopak těší,
co chtějí vylepšit či změnit.
Nebylo tomu jinak ani na čtvrtém setkání „Vančáků“ a občanů
okolních obcí v prostorách DDM.
„Hledáme občany, kteří se nebojí
říct svůj názor. Lidi, kteří už někdy
napjali své síly k řešení něčeho,
co se týká jeho osobně, ale i
druhých, lidi, kterých si osobně
vážíme a myslíme si, že zasahují
do dění ve svém okolí. Jsme si
vědomi, že je určitě i velké množství ostatních občanů, kteří toto
umějí, a i proto chceme s nimi otevřeně komunikovat. Cílem není
vytvořit uzavřenou skupinu, ale
naopak, tento projekt otevřít co
největšímu počtu lidí. Žádný
problém není bezvýznamný, žádná

otázka by neměla zůstat nezodpovězena.“ sdělila koordinátorka
projektu Mgr. Jana Heřmanová.
„Volba vize komunity, jak ji
organizuje Dům dětí a mládeže,
je celkem zajímavá aktivita, která
může přinést spoustu inspirujících myšlenek. Samozřejmě
mnoho těchto věcí bychom rádi
realizovali, pokud bychom z ekonomických důvodů realizovat
mohli. Myslím si, že tady organizátorům unikl hlavní aspekt, a to
limit možností města. Vycházíme
z jasně daných ekonomických
mantinelů a musíme umět stanovit priority, co zrovna občany pálí
a to je také potřeba řešit. Navíc
nás čeká velká investiční akce,
pokud bude schválená. Je to kompletní rekonstrukce kanalizačního
systému a čistírny odpadních vod
v Ivančicích,“ uvedl k této aktivitě starosta města Vojtěch Adam.
Dále doplnil: „Na jedné straně

je myšlenka, jak by to mohlo vypadat „kdyby“ a na druhé straně
jsou tvrdé ekonomické podmínky.
Samozřejmě dluhy zděděné z minulosti, se kterými se potýkáme
dodnes, výrazně omezují město
v rozletu. Celou řadu těchto myšlenek lze použít k diskuzi pro za-

řazení do rozpočtu na příští rok.“
„Cílem těchto setkávání je
připravit a co nejlépe naplánovat setkání co největšího počtu
občanů a společně prodiskutovat
navržená témata. Měl by vzniknout zajímavý projekt, který se
budeme dál snažit pomocí grantů

Zpomalovací retardér

/Ivančice/ Před Základní školou T.G. Masaryka v Ivančicích byl
na přechodu pro chodce vybudován zpomalovací retardér. Jedná se o
dopravní zařízení, které má za úkol výrazně snížit rychlost přijíždějících vozidel směrem od Rosic na křižovatku ulic Oslavanská a Na
Brněnce. Má zároveň pro přecházející vytvořit uprostřed vozovky
ochranné pásmo v podobě ostrůvku. Město Ivančice vybudovalo toto
zařízení vlastním nákladem ve výši 220 tisíc korun především z důvodu
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Právě tento přechod pro chodce je totiž jeden z nejexponovanějších ve městě.
/jak/

/Ivančice/ Občané Ivančic se brzy dočkají nového žulového dláždění
v městské památkové zóně. Předláždění a celková úprava povrchů
na nynější pěší zóně probíhá v současnosti na ulici Za mlýnem, a poté
se bude pokračovat ulicí Chřestovou. Celkové finanční náklady se pohybují v částce více jak 1,3 milionu korun a budou čerpány z rozpočtu
města. Podle předpokladu se stavební práce a určitá omezení pro občany
protáhnou přes celé období letních prázdnin.
/jak/

S uprchlíky v Ivančicích
„Pod jedním sluncem“

Mohou žádat o peníze

/Brno/ Rada JM kraje na své schůzi doporučila Zastupitelstvu
Jihomoravského kraje schválit seznam projektů, které jsou určeny pro
podporu podnikání ve vybraných regionech kraje, především pro drobné
podnikatele, malé a střední podniky. Jihomoravský kraj vyhlásil
termín k předkládání akcí pro granty v souladu se Společným regionálním operačním programem. Drobní, stejně jako malí a střední podnikatelé tak mohli žádat o finanční podporu ze strukturálních fondů
Evropské unie na realizaci aktivit s regionálním či místním dopadem.
Bylo zaevidováno celkem 21 žádostí. Pro 1. kolo výzvy pro drobné
podnikatele bylo na financování pro konečné uživatele vyčleněno
více jak 44 milionů korun z veřejných zdrojů. Požadavky všech osmi
přijatých projektů představovaly celkem 11 668 024 Kč. Bude možné
vyhlásit i 2. kolo pro předkládání a sběr žádostí do grantu, protože
zde zbylo 32 716 002 korun. Předpokládané vyhlášení 2. kola je na
začátku července a potrvá do konce září 2005. Stejná situace nastala
i pro malé a střední podniky, kde zbylo 27 648 006 korun, se stejným
termínem sběru žádostí.
/jak/

foto: jak

/Ivančice/ Žadatelé o azyl ze středisek Zastávka u Brna a Zbýšov
připravili pro obyvatele Ivančic bohatý kulturní program na Palackého náměstí v prostorách tržnice, na kterém představovali své kulturní
a společenské zvyklosti. Chtěli tímto upozornit na svoji problematiku
a přesvědčit občany Ivančic, že se nemají čeho bát. Tento způsob přiblížení zvyků a mentality žadatelů o azyl je tím nejlepším, jak se dostat
do podvědomí širší veřejnosti. Všichni, kteří se přišli podívat, mohli
ochutnat speciality národních kuchyní, o které se postaraly šikovné
ženy, nebo si poslechnout cizokrajné melodie skupin složených z žadatelů o azyl. „Tento Den pod jedním sluncem, který zorganizovali pracovníci uprchlických zařízení společně s azylanty, měl za cíl seznámit
občany Ivančic s azylanty, s jejich strastiplnou cestou z jejich původní
vlasti do naší republiky a o podmínkách v jakých žili, jak jsou schopni
se v naší společnosti etablovat a prezentovat. Hlavně byla akce zaměřena na národní zvyklosti, například kulinářství, vystoupily etnické kapely s charakteristickým repertoárem pro jednotlivá etnika. Sám jsem
ochutnal a musím říci, že jídlo bylo opravdu dobré. Pokud se akce bude
opakovat, vřele doporučuji,“ hodnotil akci starosta Vojtěch Adam. Akce
měla velký úspěch nejen u veřejnosti, ale také u všech klientů. /jak/

foto: jak

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

HASOFT

BAZÉNOVÁ CHEMIE

lepenka v kýblu

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

HASOFT

bentonitový těsnič
v kartuši

HASOFT
vysuš zeď

MALTOVÉ SMĚSI
CEMIX, KNAUF, PROFI AM BAU

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
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
www.plastovaoknafinstral.cz

GE Money Bank, a.s.
Moravský Krumlov
nám. TGM 41
tel.: 515 266 441-4

GE Money Bank, a.s.
Pohořelice
Brněnská 120
tel.: 519 424 514-6

GE Money Bank, a.s.
Znojmo
Velká Michalská 3
tel.: 515 200 471
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Duhové hřiště je otevřeno Nad Petrovicemi se rozzářil ohňostroj
/Petrovice/ Nedělní mší svatou
a křtěním praporů vyvrcholily
pátý červnový den oslavy 750 let
od první písemné zmínky o obci
Petrovice a sto let od založení
Sboru dobrovolných hasičů. Mši
celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který pokřtil prapor
obce i hasičů.
Oslavy začaly již v pátek odpoledne výstavou dobových i
současných fotografií. Velkým
zpestřením byl sobotní velkolepý
ohňostroj. Na své si přišli mladí,
rodiče s dětmi i rodáci, kteří přijeli zavzpomínat. U příležitosti
významného výročí obce byla
také vydána stošedesátistránková publikace popisující historii i
současnost Petrovic.
„Určitě se mi oslava líbí, v sobotu nás trochu pozlobilo počasí,
ale všichni jsou spokojení a program odpovídá tomuto pro obec
významnému výročí,“ sdělila
místní občanka Eva Grunová. Za
hlavního organizátora - obecní

foto: mask

/Olbramovice/ V pátek bylo slavnostně otevřeno nově vybudované
Duhové hřiště v Olbramovicích. Za velké účasti místních obyvatel
přestřihl pásku ředitel elektrárny Dukovany Zdeněk Linhart, čímž je
zpřístupnil především dětem, které předvedly krátké vystoupení s hrami
a bezprostředně vyzkoušely prolézačky. „Dnes otvíráme Duhové hřiště,
které bylo vybudováno celkovým nákladem dva miliony sto padesát
tisíc korun. Dva miliony jsme dostali darem z nadace Duhová energie,
a sto padesát tisíc dodala obec. I když se náklady mohou někomu zdát
velké, byly rozděleny do dvou položek, mobiliář a stavební část. Mobiliář je nesmírně drahý, protože to jsou certifikované věci. Například
Minimars, což jsou dvě pyramidy propojeny lany, má hodnotu zhruba
tři sta tisíc korun a má desetiletou záruční lhůtu. I ostatní věci, o kterých se zdá, že by mohly být udělány z jednoho ráhna jsou drahé, právě
z důvodu certifikace,“ sdělil starosta Olbramovic Lubomír Čech.
Jak dále dodal, také stavební část byla nesmírně náročná, protože se
jednalo nejdříve o skrytí oleji a rozpouštědly kontaminovanou zeminu. Poté se stavělo v bažinatých podmínkách, protože zhruba patnáct
centimetrů pod povrchem byla voda. Takže hřiště je vlastně podbetonované se zárukou. „Jsme tady poprvé a za sebe musím říci, že je hřiště
moc hezké. Krátké vystoupení a soutěže, které jsme si připravili, se
líbily. Mně se tady moc líbí a doufám, že i dětem, a že budou toto hřiště
hodně využívat,“ sdělila učitelka základní školy Dana Petrlová. „Účast
na otevření je velká, jednak místní občané, základní a mateřská škola
i představitelé vedení radnic z okolí. Samozřejmostí je přítomnost
ředitele EDU Zdeňka Linharta a představitelů nadace Duhová energie,
takže se otevření povedlo,“ doplnil Lubomír Čech.
/mask/

úřad, řekl k organizaci výročí člen
zastupitelstva Petrovic Tomáš
Vespalec: „Celou tuto akci jsme
skloubili do celovíkendové oslavy. V pátek hrála rocková kapela
Vikomt. V sobotu začal oficiálnější program, proběhla hasičská
soutěž O pohár starosty. Do oslav
se zapojila školka, vystoupily
mažoretky, k tanci i poslechu
hrála dechová kapela Petrovanka,
ve sklepě probíhala ochutnávka
vín od místních vinařů. Večer
byla taneční zábava. Na obecním
úřadě bylo improvizované muzeum a archiv mapující vývoj obce.
No a v neděli se světily prapory,
poté prošel průvod obcí s věnci
k památníku padlých. Odpoledne
patřilo Petrovance a souboru
lidových tanců Javorníček. Myslím si, že celá akce dopadla velmi
dobře, a podle ohlasů se lidem
poměrně líbila. Pamatovali jsme
na všechny věkové kategorie i
rodáky, aby mohli zavzpomínat,
takže to vidím pozitivně.“ /mask/

Silniční průtah dostává nový asfaltový koberec
/Miroslav/ Minulý týden dostal

rekonstruovaný silniční průtah

foto: mask

městem Miroslaví nový asfaltový
koberec. Za velkého zájmu malých i velkých obyvatel města
započala konečná fáze třetí etapy
výstavby. Sehraná parta asfaltérů
speciálním pásovým strojem finišer Vögele na zpracování asfaltové směsi pokládala hmotu.
„No až to bude hotové, tak to
bude opravdu perfektní. Je vidět,
že chlapci mají techniku vynikající, samé nové stroje,“ sděloval
své dojmy ze sehrané práce asfaltérů přihlížející Karel Palata před
svým domem.
„Postup pokládky směsi spočívá v tom, že se pokládá pásovým
strojem finišer, který před sebou
vlastním pohonem tlačí nákladní

automobil a rozprostírá vrstvu
asfaltové směsi. Dnes se pokládalo obalované kamenivo, což
je nejspodnější vrstva. Teplota
této směsi se pohybuje kolem 150
stupňů Celsia. Obsluha stroje je
pět lidí, dva na válci, dva na liště
a jeden finišerista. Dále jeden
malý váleček, který válcuje čerstvou balenou a po nějaké době,
až se zchladí, jede velký vibrační
válec s ocelovými běhouny. Aby
se směs na válec nelepila je neustále ochlazována a ostřikována
vodou. Ručně se dohazují úseky,
které nejsou možné se strojem
udělat. Jsou to nájezdy, výjezdy a
zatáčky,“ sdělil k pracem stavbyvedoucí Pavel Zpěváček. /mask/

V Y S O K O R Y C H L O S T N Í

I N T E R N ET

256 kbps - 299 Kè/mìsíc
- B E Z D R ÁT O V Á P O J Í T K A B E Z K A B E L Ù
- N E O M E Z E N Ý P Ø E N O S D AT
- Z Ø I Z O V A C Í P O P L AT E K O D 1 K è
-TELEFONOVÁNÍ BEZ TELECOMU A PAUŠÁLU
- S E R V I S D O 2 4 H O D . ( f a . z M o r. K r u m l o v a )
Rychlost pøipojení

100
256
256
384
51 2
800

kbps
kbps
kbps
kbps
kbps
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neomezenì
1 Gb
neomezenì
neomezenì
neomezenì
neomezenì
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299
299
399
499
599
699
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Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Aktivace (2 roky)

1
1
1
1

000
000
000
000
500
1
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Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Aktivace (neurèito)

2
2
2
2
2
2

100
100
100
100
100
100
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Kè
Kè
Kè
Kè
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Aktivace se smlouvou na 2 roky a tarif 256 kbps s omezením 1Gb jsou dostopné jen v Mor. Kurumlovì.
DOSTUPNÉ LOKALITY:
Moravský Krumlov, Rakšice, Polánka, Vémyslice, Rybníky, Dobelice,
Petrovice, Lesonice, Rokytná, Tulešice, Horní Dubòany, Dolní Dubòany,
Nová Ves, Hostìradice, Skalice, Morašice, Višòové, Trstìnice,
Oleksovice
PØIPRAVOVANÉ LOKALITY:
Miroslav, Suchohrdly u Miroslavi, Bohutice, Vedrovice,
Olbramovice, Branišovice...

Roman Maøík
Sídlištì 325, Moravský Krumlov
tel: +420 731 163 653
email: info@mkrumlov.net

MKRUMLOV.NET

www.mkrumlov.net

* všechny ceny jsou bez DPH

SPOJTE SE Z DOMOVA SE SVÌTEM

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

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 PhDr. Ivana Kocába, ředitele ZŠ Oslavany

PhDr. Ivan Kocáb
Pane řediteli, jste bývalým
zastupitelem města. Jak ze svého
pohledu hodnotíte novelu zákona o střetu zájmů?
Chtěl bych říci, že zastupitelem jsem byl ve svém prvním
funkčním období, předtím jsem
tuto funkci nikdy nevykonával.
Tato práce pro mne byla velmi
zajímavá a příjemná, připadala
mi smysluplná, protože jsme
mohli spolu se svým zástupcem
přispět k rozvoji nejenom školství v Oslavanech, ale města jako
celku. O to více nepříjemně nás
tento zákon o střetu zájmů zaskočil, navíc uprostřed volebního
období, kdy byly takto změněny
podmínky. Nicméně i když se
nám tato novela příliš nepozdává,
tak jsme respektovali zákon, protože tento platí. Přizpůsobili jsme
se mu v tom smyslu, že jsme oba
dva na svou funkci zastupitele
v Oslavanech rezignovali. Pokud se
legislativní podmínky změní, budeme se v příštím volebním období
ucházet znovu o post zastupitele.
Zúčastňujete se nadále aktivně
veřejného života v Oslavanech?
I když jsme rezignovali na
místo zastupitele, tak ovšem ne
na práci ve veřejném životě. Oba

jsme zůstali členy odborných
komisí při Městském úřadě Oslavany. Mgr. Petr Horák je členem
komise pro životní prostředí a
já pracuji v komisi pro školství,
mládež a tělovýchovu, ale ne již
z pozice zastupitele. Přes tyto komise se snažíme ovlivňovat veřejné dění v Oslavanech, především
informovat, co se ve škole připravuje, chystá a plánuje, jak naše
škola žije. Díky těmto komisím
máme možnost spolupracovat
s dalšími institucemi.
Školství jako celek prochází
finančními a organizačními změnami. Napomáhají tomu i snižující
se počty žáků. Jak vidíte celou
situaci ze svého pohledu?
Je pravda, že v současnosti
prochází školství velkými změnami. Jednak to jsou finanční
změny v tom smyslu, že financování je nastaveno normativně,
což souvisí s počtem žáků. Tím
pádem snižující se počet dětí
ovlivňuje rozpočet školy. Každá
škola má proto zájem mít žáků co
nejvíce. Organizační změny, které nás čekají, souvisejí s platností
nového školského zákona, který
přináší změny ve vzdělávacích
programech. Každá škola si bude
muset připravit školní vzdělávací
program, který bude individuální
pro každou jednotlivou školu,
tedy i pro nás.
Představte nám školu, ve které
jste ředitelem.
Zajišťujeme vzdělání pro oslavanské děti, spádově pro Padochov a většinu dětí z Nové Vsi,
Biskoupek, Čučic i hodně dětí
z Neslovic, některé ze Zbýšova,
Moravského Krumlova, Ivančic,
Senorad nebo Ketkovic. Snažíme
se, aby úroveň a kvalita vzdělávání byla zajímavá pro děti i

jejich rodiče. Naše škola je úplná
základní škola, to znamená s prvním a druhým stupněm, zřizovatelem je Město Oslavany. Máme
téměř 600 žáků, o které se stará
zhruba 50 zaměstnanců. Součástí
školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky, a to
nejen obědy, ale i svačiny. dále
zajišťuje stravování pro Mateřskou školu, školní klub a družinu,
a v rámci doplňkové činnosti zajišťuje obědy i pro cizí strávníky.
Školní družina není součástí školy,
od roku 2002 došlo k jejímu
osamostatnění, čímž vznikl samostatný právní subjekt - Školní
klub a družina, ke kterému byly
později připojeny i mateřské
školy. S touto organizací úzce
spolupracujeme.
Čím to je, že se Vám daří zdárně rozvíjet základní školství?
Zřizovatel nám vytváří velice dobré materiální podmínky.
V posledních letech se toho ve
škole hodně změnilo k lepšímu.
Staví se a opravuje se a v těchto
dobrých podmínkách můžeme
poskytovat kvalitní vzdělání. Daří
se to i díky tomu, že máme dobré
a kvalitní učitele, jejichž věkový
průměr je asi čtyřicet let, myslím
si, že ve škole panuje pozitivní
pracovní atmosféra. Úspěchy
školy vidím především v dobré
spolupráci mezi vedením školy,
učiteli a ostatními zaměstnanci.
Dokladem toho jsou pěkná umístění žáků v soutěžích, a to jak
vědomostních, tak i sportovních.
Vycházející žáci se bez problémů
dostávají na střední školy. Minulý
týden u nás proběhla kontrola ze
strany České školní inspekce,
která shledala úroveň výchovně
vzdělávacího procesu ve škole
jako celku velmi dobré. Dobře

se rozvíjí i spolupráce se sponzory. Místní firmy nám výrazně
pomáhají. Není to pouze jednostranná spolupráce, že by nám
jen finančně přispívaly, ale my na
druhé straně prezentujeme jejich
výrobní program ve škole. Pro
vycházející žáky a jejich rodiče
organizujeme schůzky se zástupci
těchto firem, aby žáci viděli možnosti uplatnění po střední škole.
V rámci předmětu „volba povolání“ chodí žáci na exkurze do těchto výrobních firem. Nespoléháme
však jen na finanční příspěvky
od zřizovatele nebo sponzorů,
podáváme rovněž dotační projekty na krajský úřad. Jeden z nich
byl již schválen, a to dotace
na opravu školního skleníku, kde
bychom chtěli vytvořit ekologickou učebnu. I veřejnost jeví zájem
o školu jako takovou. Dokladem
toho je vysoká návštěvnost občanů na dni otevřených dveří, přišlo
více než 500 návštěvníků, měli
možnost seznámit se s prostředím
školy a s výsledky a ukázkami
prací žáků.
Co chystáte do budoucna pro
rodiče a žáky?
Pro příští školní rok budeme
ještě vycházet z programu základní škola, který však rozšíříme
o výuku informatiky na prvním
stupni. Tím více využijeme nové
počítačové učebny k tomu, aby
děti již na prvním stupni školy
(v rámci nepovinného předmětu)
pravidelně pracovaly s počítačem. Vedle informatiky chceme
v budoucnu rozšířit výuku cizích
jazyků, dát prostor rovněž manuálně zručným dětem vyniknout
v rámci výuky různých předmětů
více prakticky zaměřených. Pro
děti se specifickými vzdělávacími
potřebami chystáme od září mož-

nost skupinové reedukace poruch
učení pod vedením speciálního
pedagoga. Počítačovou učebnu
využijeme pro různé kroužky
a kurzy, a to nejen pro děti, ale i
pro dospělé a seniory. Tyto kurzy
již několikrát proběhly, tak bychom rádi na tuto tradici navázali
v pokračování těchto vzdělávacích počítačových kurzů. Protože
se nám podařilo získat akreditaci
na ministerstvu školství, chtěli
bychom nabídnout i počítačové
kurzy pro učitele z okolních
škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogů.
Řekněte nám, co organizujete
pro žáky, a jak se u Vás rozvíjí
mimoškolní činnost?
Co se týká mimoškolní činnosti,
tak my se zaměřujeme především
na počítačové kroužky a kurzy.
Mimoškolní činnost je hlavní
předmět činnosti další příspěvkové organizace města - Mateřské
školy, školního klubu a družiny,
se kterou velice úzce spolupracujeme. Naši vyučující se podílejí
na jejich aktivitách, např. jako ve-

doucí kroužků. Škola pravidelně
zajišťuje propagaci všech aktivit
školního klubu. Předpokládáme,
že naše vzájemná spolupráce se
bude dále rozvíjet.
Spolupracujete s rodiči budoucích prvňáčků? Máte program pro předškoláky?
V rámci spolupráce s mateřskými školami jsme v posledních letech rozšířili činnost i do
oblasti péče o budoucí prvňáčky
- předškoláky. Naše paní učitelky
navštěvují mateřskou školu, seznamují se s prací těchto předškoláků. Naopak zase děti ze školek
chodí na návštěvu do školy a seznamují se s prostředím školy. I
spolupráci v této oblasti bychom
do budoucna chtěli ještě rozšířit.
Nezapomínáme ani na rodiče budoucích prvňáčků, minulý týden
proběhla informativní schůzka
s těmito rodiči. Získali zde základní informace o škole, seznámili se s učitelkami, které budou
jejich děti učit a měli možnost
prohlédnout si školu.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

foto: mask Počítačová učebna na základní škole v Oslavanech
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Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin
sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky
ZDARMA
projekt na PC
kalkulace
montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

CMYK
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BONUS AKCE! -15%

11.490,- Kč

Motorová sekačka

9.767,- Kč

8.220,- Kč
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6.990,- Kč

Křovinořez

JONSERED BC 2125
obsah válce: 24,5 cm3
výkon: 0,9/1,2 kW/hp
hmotnost: 4,6 kg
pal. nádrž: 0,5 l

4553 CM
motor B&SQ45: 3,4/4,5 kW/hp
záběr: 53 cm
výška sekání: 32-87 mm
ocelový skelet
kola s ložisky
koš: 60 l
hmotnost: 28 kg
mulčování, sběr do koše

��������

Ceny jsou včetně DPH

AKCE TRVÁ DO 15.8.

HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 495, 602 487 456, e-mail: servis@hitl.cz, www.hitl.cz
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BA Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

SUPER
CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE

VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

»»» NOVĚ OTEVŘENO «««
NABÍDNĚTE NEMOVITOST K PRODEJI
do 15. 7. 2005 dostanete
ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA!
BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

www.realgarant.cz

�
�
�
�

PRODEJ A SERVIS
�
ZAHRADNÍ, KOMUNÁLNÍ ��
�
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

CMYK
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LÉTO 2005
AKTUÁLNÍ
LAST MINUTE
ITÁLIE - ISCHIA

EGYPT
23.6.- 4.7. odlet Brno
Tropicana Rosetta*** polopenze
Sharm Holiday***
polopenze
Turquoise***
all inclusive

11.390,12.690,14.990,-

28.6.- 12.7. odlet Brno
Panorama****
polopenze
Nefertari Safaga**** polopenze
Alf Leila Wa Leila*** all inclusive

9.090,11.290,14.990,-

TUNISKO

24.6.- 3.7. autobus Brno/ vlastní doprava
Castiglione***
polopenze
11.490,Galidon***
polopenze
12.790,Villa Sorriso***
polopenze
12.990,-

ŠPANĚLSKO – COSTA BRAVA
25.6.- 6.7. odlet Brno
Ancla***
polopenze
Papi***
polopenze
Catalonia***
polopenze

12.990,10.990,10.990,-

CHORVATSKO - DALMACIE

29.6.- 9.7. odlet Brno
Zarzis***
polopenze
Miramar Djerba***
polopenze
Rais***
polopenze

8.990,10.190,10.290,-

29.6.- 13.7. odlet Brno
Rais***
polopenze
Meninx****
polopenze
Miramar Djerba***
polopenze

24.6.- 3.7. autobus Brno/ vlastní doprava
Laguna I.**
polopenze
8.990,Mediteran***
polopenze
8.490,Rivijera***
polopenze
9.490

12.090,14.290,12.490,-

9.7.- 30.7. autobus Brno/vlastní doprava
Gradac-Vila Tanja
bez stravy
16.850,-/ap.6 os.
Pelješac-Konoba Dubrovník bez stravy
3.290,- /os.
12.090,-/ap.5 os.

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
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Hodnotili meruňkovici Stodeset let od založení školy v Rybníkách
/Miroslav/ Na městském úřadě v Miroslavi se sešla devatenáctičlenná degustační komise, která hodnotila úroveň a kvalitu 80 vzorků
meruňkovice. „Letos proběhl již šestý ročník přípravy na Miroslavské
meruňkobraní v degustaci meruňkových pálenek. Tato tradice vznikla
v roce 2000, kdy jsme chtěli oslavit ovoce meruňku jako takové, které
je u nás typické a v takové míře není nikde jinde. K tomu patří i pálenky,
podobně jako ve Vizovicích švestky,“ sdělil člen zahrádkářského výboru a místní stomatolog Jiří Oškrdal. Jak dále dodal: „Každým rokem
počet vzorků narůstá. Začínali jsme na 30 vzorcích a teď jsme na více
jak dvojnásobku. Letos se sešel rekordní počet 81 vzorků. V příštím
roce bychom mohli mít problém sehnat degustátory, kterých bylo letos
devatenáct ve dvou komisích. Pálenky jsou kvalitou celkem pěkné.
Tradici vytvořili miroslavští zahrádkáři společně s městským úřadem.“

/Rybníky/ Sobota 11. června
patřila občanům a rodákům
obce Rybníky, kteří si společně
připomněli 110. výročí založení
základní školy. Současně k tomuto
výročí byl zorganizován sraz
rodáků spojený s křtem obecního
znaku a praporu.
„Dnes slavíme 110. výročí založení školy v Rybníkách a spolu
s tím jsme zorganizovali sraz rodáků a svěcení znaku a praporu,
který byl vysvěcen dopoledne
v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Hlavní program začal odpoledne
v kulturním domě. Účast mě velice překvapila, měli jsme připraveno 150 míst u stolu, ale přišlo
tolik lidí, že jsme museli přidávat
židle,“ uvedl k oslavám starosta
Rybníků Ferdinand Procházka.
Škola má svou vlastní historii.
V obci se začalo vyučovat v roce
1750. První školní budovou byl
domek čp. 86, který dnes již
neexistuje. V roce 1823 byla
postavena nová škola, ve které se
v současné době nachází obecní
úřad a knihovna. Dnešní škola se
začala stavět počátkem roku 1895
a v říjnu byla dokončena. Po druhé
světové válce byla přebudována
do dnešní podoby.
Ředitel základní školy Oldřich
Dohnal k oslavě doplnil: „Pro
návštěvníky a rodáky jsme při-

foto: jak
pravili výstavku prací žáků, jejich
sešitů, současných i historických
fotografií. Družina se také zapojila svými celoročními výrobky
a obrázky. Na odpoledne jsme
si připravili kulturní vystoupení,
které vyplnilo dvě hodiny. Celou
školu jsme vyzdobili a prováděli
jsme příchozí. Někteří se pozná-

vali na fotografiích, sedali do
lavic a fotili se svými tehdejšími
spolužáky, třeba i po dvaceti
letech. Byla tu velice příjemná
atmosféra. Přišlo kolem dvou stovek lidí.“ Oslavy ukončila taneční
zábava skupiny Dreams. „Dnešní
den se mi moc líbil, dopoledne
jsem byla ve škole, tam to bylo

pěkně zorganizované, setkala
jsem se s některými spolužáky
a potkala jsem tam rodáky, které
jsem neviděla od školy, tak jsme
spolu zavzpomínali. Podívala jsem
se jak se to ve škole změnilo, jaké
tam mají vybavení, které jsme my
neměli,“ pochvalovala si místní
rodačka Jarmila Sobotková. /jak/

Miroslavské koupaliště se postupně opravuje

foto: mask
„Já jsem opravdu velice rád, že jsem se mohl dnešní akce zúčastnit,
protože věhlas Miroslavského meruňkobraní je velký. Sice jsem laik,
ale časem bych se vypracoval na degustování pálenek. Úroveň vzorků
je podle mého názoru velice dobrá, určitě jsem zaznamenal několik
favoritů, takže to kvituji a kdyby byla možnost, tak si i odvezu pro
zdravotní ochutnání. Snad tu nejsem naposled a vypracuji se v kvalifikovaného poradce,“ sdělil jeden z degustátorů Bedřich Mozor, tajemník Energoregionu 2020.
/mask/

Základní škola slavila

/Ivančice/ Základní škola T.G.M. Ivančice oslavila desátý červnový
den své 75. narozeniny. Slavnostní program začal v pátek dopoledne
průvodem žáků a pedagogů od školní budovy přes ivančické náměstí
k radnici. Na radnici se úvodního slova ujal ředitel školy Mgr. Otmar
Němec a poté byl následován starostou města MUDr. Vojtěchem
Adamem. Po oficiálním zahájení předvedli žáci svůj kulturní program,
který si společně s pedagogy připravili. Prezentace školy pokračovala
v sobotu dnem otevřených dveří, kde se široká veřejnost mohla
seznámit s pracemi žáků a vybavením učeben. Zájemci si zde mohli
zakoupit Almanach a multimediální CD zachycující historii a současnost města a školy. Obojí bylo vydáno právě u příležitosti oslav 75.
výročí otevření ZŠ T. G. Masaryka.
/mask/

/Miroslav/ V současné době,
před zahájením letošní letní sezóny,
probíhají opravy a údržbářské
práce v areálu letního koupaliště
v Miroslavi. Pokud půjde vše
podle plánu, tak v pondělí by se
měla začít napouštět voda.
Miroslavské koupaliště je stavba již málem historická, bylo postaveno za tři měsíce v roce 1929,
kdy podle dobových pramenů
věnovalo město na výstavbu sto
tisíc korun. U návštěvníků navodí
atmosféru filmu Rozmarné léto. Je
to taková klasická stavba prvorepublikové plovárny, kdy k dobré
pohodě přispívá i zalesnění jak
parkoviště, tak části areálu.
„Při příchodu na radnici jsme
se rozhodli koupaliště, které bylo
ve velmi žalostném stavu, dávat
postupnými kroky do pořádku.
Jedná se o kroky rekonstrukční,
ne o výstavbu nového koupaliště,
které by nás přišlo na 15 až 20
milionů korun, a na to v současné

době nejsou finanční prostředky.
Postupně byly dány do pořádku
kabiny, které byly rozlámány
pod napadanými stromy, areál byl
celý vyčištěn, zřídili jsme hřiště
na plážový volejbal, převezli
jsme tam část zachráněných drah
na minigolf. Největší problém je
bazén, jehož dno jsme utěsnili železobetonovou podlahou, veškeré
filtrační zařízení bylo opraveno,“
sdělil místostarosta Roman Volf.
„Každoročně provádíme nátěry
bazénu. Letos jsme zrekonstruovali dámské toalety, lavičky a lehátka dostaly nový nátěr. Napouštění bývalo v minulosti také
velkým problémem, protože se
jednalo o spojený vodovodní
řad s drůbežárnou. V letních
měsících, kdy byl zvýšený odběr do koupaliště, nebyla voda
v drůbežárně. Proto se před pár
lety vybudovala nová vodovodní
přípojka na koupaliště, takže dnes
je napuštěno za čtyři až pět dní.

foto: mask
V rámci zlepšení prostředí a okolí
plovárny byl před třemi lety odstraněn již přestárlý porost a nahrazen novým, takže je dnes celá
lokalita osázena novými topoly,
které mají dnes přes dva metry.
Samozřejmostí je kvalifikovaná

obsluha a zajištěné občerstvení
v bufetu. Vstupné na koupaliště je
spíše symbolické, provoz z velké
části dotuje město, jako příspěvek
na rekreaci obyvatel,“ doplnil
k organizační a finanční stránce
místostarosta Roman Volf. /mask/

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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24. 6. Jan - Jeník či Honzík bude nezávislý, přímočarý,
bude rád jednička ve všem. Bude i tvrdohlavý a nenechá
si nic předepisovat. Bude mít vynikající vůdcovské schopnosti a kontrolu nad sebou samým, bude přemýšlivý a
osobitý, se schopností (1. díl tajenky). (Možná pro tyto
schopnosti se objevuje v naší historii tolik Janů, kteří se
snažili vždy něco změnit či něco nového prosadit!)
Z nevhodných příjmení vybírám: Kazda, Ticháček, Borek
Ze vhodných příjmení vybírám: Žabokrtský, Abrhám, Řepa

SPZ Jabl.
n. Nisou

Ježíš
(zast.)

Část
fagotu

Část
obličeje

Nástroj
k rytí

Vrch u Třebechovic

Třesení

Choroba
kloubů

2. 7. Patricie - bude obdařena tvůrčími schopnostmi
a citem. Bude naslouchat „čemusi“ ve svém nitru daleko
ochotněji, než by naslouchala komukoliv zvenčí. Se společenskými konvencemi a zvyklostmi si (2. díl tajenky)
- prostě bude „svá“.
Z nevhodných příjmení vybírám: Nosáková, Eksnerová, Palacká
Ze vhodných příjmení vybírám: Lapková, Celtová, Urválková

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Podpořili výzkum rakoviny

/Miroslav/ Pátek byl v Miroslavi zasvěcen tradičnímu běhu Terryho
Foxe, kterým se již po čtvrté snažili podpořit boj proti rakovině. „Dnes
jsme uspořádali běh Terryho Foxe na podporu výzkumu léčby rakoviny.
U nás to je již čtvrtý ročník. Letos jsme změnili místo konání. Dříve
to bývalo před základní školou, ale tento rok jsme se přemístili před
fotbalový stadion FC Miroslav. Účastníci této akce mohli proběhnout,
projít, nebo i prolézt trasu dlouhou zhruba devět set metrů, která letos
vedla polními cestami v okolí Miroslavi. Vyznačena byla oranžovými
fáborky, protože tato barva je letos ve znamení běhu Terryho Foxe,“
vysvětlila jedna z organizátorek Eva Horáková, pedagogická pracovnice DDM. Jak dále dodala, start a cíl byl na hřišti. Každý malý účastník,
který dorazil do cíle, dostal sladkou odměnu a dospělí samolepku.
Přišlo kolem 250 lidí, což je poměrně hodně. Byly to především děti
nebo rodiče s dětmi. Dopoledne trasu proběhly děti ze školky, speciální
školy a někteří žáci základní školy.

Kulturní programy
20. 6. - 3. 7. 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

BRIDGET JONESOVÁ S ROZUMEM V KONCÍCH
Komedie VB

• so 25.6 ve 20.00
ne 26.6. v 18.00

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Válečné drama USA

• stř 29.6. ve 20.00

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Válečné drama Něm., It.

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
• 23.6. - 24.6. - Výlet do Meziříčka - ZŠ TGM.
Připravujeme: • 24.6.-3.7. a 8.7.-17.7. Pobyty u moře, Chorvatsko-Mali
Lošinj, 5.000 Kč, pro všechny věkové kategorie. Sportovní aktivity, poznávání
okolí, hry, soutěže, koupání, tvořivá dílna. Hl.vedoucí: Mgr.Jana Heřmanová,
hermanova@ddmivancice.cz • 23.7.-30.7. - Tábor pro náctileté. Otrokovice-Štěrkoviště, 2.400 Kč, tábor pro mládež od 10-18 let. Outdoorové aktivity,
sport, cykloturistika, dobrodružství, koupání aj. Hlavní vedoucí: Mgr. Jana
Heřmanová. • 12.8.-21.8. - Tábor u moře. Chorvatsko-Premantura, 4.500
Kč, pro všechny děti a mládež. Sport, hry, soutěže, tvořivá dílna, výlety
a koupání. Hlavní vedoucí: Mgr.Jana Heřmanová.• 24.7.-30.7. - Tábor s koňmi,
Ivančice, 1.800 Kč, pro děti od 7-17 let, které mají rády koně, připravena hra,
jízdy na koních, ošetřování, netradiční soutěže, táboráky, noční hry. Hlavní vedoucí:Kateřina Baštová, info@ddmivancice.cz

KINO RÉNA IVANČICE

Dům dětí a mládeže Ivančice

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

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

Školní „OKO“ sleduje dění

Základní škola v Olbramovicích se může pochlubit úspěchem
v celostátní soutěži O nejlepší školní časopis 2005, kam jsme přihlásili
naše dubnové číslo, zaměřené na ekologii. V konkurenci 151 časopisů
z celé republiky jsme se umístili mezi dvaceti nejlepšími (bez bližšího
určení dalšího pořadí).
Vznik časopisu se datuje k říjnu 2004 a od té doby vychází školní
OKO pravidelně každý měsíc. Na jeho tvorbě se podílí hlavně žáci ZŠ.
Naším cílem je, aby byl časopis vždy zaměřen na jedno konkrétní téma,
které se snažíme prozkoumat ze všech úhlů. Popisujeme akce pořádané
školou, přinášíme rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi nejen školy,
připravujeme ankety, křížovky, recenze, kvízy a další témata hlavně
pro pobavení dětí. Průměrně výtisk obsahuje 20 stran. Náklad v současnosti není velký, je určen především pro potřeby školy, Obecní úřad
Olbramovice a několik výtisků posíláme do okolních škol , aby si o nás
udělali obrázek rodiče i děti, které k nám přicházejí na 2.stupeň. Díky
rostoucímu zájmu veřejnosti plánujeme během příštího roku rozšířit
náklad a uvažujeme o možném prodeji. Tento měsíc máme kromě běžného čísla i speciání vydání, tzv. limitovanou edici, věnovanou žákům
devátých tříd. Je to vlastně taková jejich „ročenka“.
Do budoucna máme spoustu nových námětů a nápadů, jak náš časopis
vylepšit. Rozhodně jsme si vědomi, že hlavně grafika a fotografie
nejsou naší silnou stránkou a je třeba pracovat na zlepšení. Umístění
a výhra 10.000 Kč nás ujistily, že jdeme správnou cestou a děti nastartovaly k ještě většímu usílí a zájmu o okolní dění.
Koordinátorka časopisu Michaela Vejvalková, ZŠ Olbramovice.

Hudba zněla v Epopeji

/Moravský Krumlov/ Třetí červnový den byl ve znamení pokračování již 3. ročníku Hudebních slavností v Moravském Krumlově.
Hudební festival se konal za podpory Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, v celkem patnácti městech. Pozvání přijali náměstek hejtmana
JM kraje ing. Milan Venclík, který v úvodu pozdravil všechny přítomné.
Mezi dalšími hosty byli zástupce kraje Vysočina RNDr. Ivo Rohovský, poslanec evropského parlamentu Dr. Ivo Strejček a hlavní sponzor
Hudebních slavností Ing. Zdeněk Jeřábek. Před zaplněným sálem
Muchovy Slovanské epopeje se představili žáci ZUŠ v Moravském
Krumlově pod vedením svých učitelů. Hlavními protagonisty druhé
části slavnostního červnového podvečera bylo Collegium české filharmonie s Gabrielou Demeterovou. Atmosféra na zámku v Moravském
Krumlově uprostřed expozice světového unikátu Muchových pláten
jen podtrhla krásu celého večera a zároveň byla tou nejlepší tečkou
posledního koncertu v Jihomoravském kraji. „Teď už nezbývá než
se opět připravovat na společenské a hudební setkání v příštím roce.
S ohledem na pozornost, kterou festivalu věnuje Základní umělecká
škola pod vedením ředitelky Vladimíry Kočí nezbývá, než poděkovat
dětem, které jsou plné píle a touhy dosáhnout co nejlepších výsledků
své práce,“ ocenila místostarostka Marie Valachová.
/mask/

( 515 322 618

• stř 22.6. ve 20.00

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.

Historie běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18. letech amputována noha postižená rakovinou
kosti. U Terryho se zrodila touha překonat bezmocnost a pomoci v boji
proti rakovině, proto se rozhodl běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku.
Z jeho maratonu naděje vznikla tradice. Běhu se může zúčastnit každý
bez omezení. Trať je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem - chůzí,
během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole nebo kolečkových
bruslích, s kočárkem, se psem, zkrátka podle vlastních sil a chuti. Zatím
nejúspěšnější v České republice byl rok 2000, kdy se zúčastnilo více
jak 102 tisíc lidí a vybralo se rekordních 4 085 000 korun.
/mask/

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 20.6. v 19.30 hod. - Okteto Amphion - Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, L. van Beethoven, F. A. Rössler–Rosetti, F. Kramář-Krommer
Maďarsko-česko-německým dechem zaznívá mimořádná barevnost historických dechových nástrojů, sál Besedního domu, vstupné: 100, 50 Kč.
• 30.6. - 2.10. - Historie Židů v Čechách a na Moravě, židovské tradice a zvyky
Výstava zapůjčena z Židovského muzea v Praze, Památník A. Muchy.

Společenské centrum Cesta Ivančice

foto: mask

PROGRAM KIN

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. MěKS
• 23.6. v 9.30 hod. - předávání cen v literárně-výtvarné soutěži, Sál MěKS 1. p.
• 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.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.6. v 17.00 hod. - Akademie Základní školy Miroslav v letním kině.
• 26.6. v 8.00 hod. - Sváteční bohoslužba ke svátku sv. Petra a Pavla v katolickém kostele.
• Připravujeme: • 15.7. ve 20.00 hod. - Meruňkobraní - VI. ročník, hraje
Orfeus a duo Crocodilles. Předprodej vstupenek od 20.6. u p. Klejduse. • 18.
- 22.7. Příměstský tábor na chatě u koupaliště s tematikou „Asterix a Obelix“,
(každý den od 8.30 do 17.30 hod.). • 22. - 26.8. - Příměstský tábor na chatě
u koupaliště s tematikou „Ostrov pokladů“, (každý den od 8.30 do 17.30 hod.).

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
• 25.6. - Běh Terryho Foxe - pořádá TJ Sokol Padochov, město Oslavany, Sokolovna Padochov. Zahájení ve 13.00 hod. vystoupením dvojnásobného mistra
Evropy v Timbersports (dřevorubecké adrenalinové sporty), Martina Komárka,
který předvede vyřezávání sochy motorovou pilou. 13.20 hod. exhibiční zápas
„starých pánů“ v házené, o přestávce vystoupení mažoretek Anife. Do 15.00
hod. prezentace Běhu Terryho Foxe. 15.00 hod. start. Jsou vítáni sportovci
všech věkových kategorií. 15.45 hod. ukázky karate, 16.15 hod. se předvedou
motorkáři „Šum pístu“. Od 16.30 hod. možnost jízdy na koních. Od 17.00 hod.
hraje k tanci a poslechu country kapela Pumpaři.
• Připravujeme: • 15., 16. a 17. 7. - 298. Karmelská pouť.

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
• 25.6. - 13. ročník ”Pošťácká 50” - trasy 8, 16, 26, 35, 50 km. Start v 7.00
- 9.00. Sraz zájemců v 8.15 hod. na hlavním nádraží ČD v Brně. Vede pí Bednářová, tel.: 737 840 958, nebo ve skříňce.

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.

Divadelní kroužek při SDH na Hlíně Vás srdečně zve
na lidovou hru se zpěvy o třech dějstvích

Na letním bytě, aneb jak
chudá holka ke štěstí přišla

Děj z prvního desetiletí min. století v osamělé restauraci s letními byty,
uprostřed lesů, kam jezdí pražáci na dovolenou. S humornou zápletkou. V neděli 26. června v 15. hod., repríza v neděli 31. července v 15.
hod. v přírodním prostředí Hlíny (při nepřízni počasí, dlouhotrvajícím
dešti, se nekoná). Dobrá nálada a občerstvení zajištěno.

( 546 451 469

• stř 22.6. ve 20.00

BUĎ V KLIDU
Krimi komedie USA

• ne 26.6. ve 20.00

KRUH
Thriller USA

• stř 29 6. ve 20.00

STAR WARS: EPIZODA III.
- POMSTA SITHŮ
Akční sci-fi USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 25.6. v 19.00

AMÉLIE Z MONTMARTRU
Romantická komedie Fr., Něm.

• ne 26.6. v 19.00

MIKROKOSMOS
Dok. Fr., Švýcarsko, It.

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• pá 24.6. ve21.30

POLÁRNÍ EXPRES
Pohádkový film USA

• so 25.6. ve 21.30

CONSTANTINE
Sci-fi thriller USA

• čt 30.6. ve 21.30

PŘÍBĚH ŽRALOKA
Rodinná komedie USA

Změna programů vyhrazena.

Základní škola Višňové pořádá v pátek 24.června

Běh Terryho Foxe

Začátek v 10.00 hod., start u ZŠ. Srdečně zvou pořadatelé.

Kemp a koupaliště Vémyslice
Program na léto 2005
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

Křepická Benefiční Tancovačka II.

V sobotu 25.6. v letním areálu v Křepicích
(20 km od Znojma) od 13.00 hodin za 150 Kč (případně za 5 EU).
Koná se za každého počasí! Vegetariánské občerstvení zajištěno.
Prodej veškerého UG materiálu. Festival nepodporuje kouření!
V prostorách areálu nebude k dispozici nákup tabákových výrobků. Autobusové spojení najdete na netu. Zbraně, drogy, zvířata
a špatnou náladu nechejte doma. Více info: Maromír - 721
107 831, 607 223 436, 732 171 424, Peposlav - 605 332 066,
www.kbtfest.aktualne.cz.
Contrastic (Grindmost - Most), Totální Nasazení (Punková
muzika - Slaný), Ahumado Granujo (Granule, granule, hejbejte
se… Praha), Lycanthrophy (Romantická zběsilost - Žďár nad
Sázavou), Axe Capoeira (Brazilské tance + bonga - Praha), Aqva
Silentia (Potápěčský punk - Ostrava), Flying Brains (... hard core,
skutečně? - Skuteč), Liquid Pus (Originální perníčci z Pardubic),
Zmatek (Zmatení pankáči z Ratišovic), Lackanka (Didgeridová
pálenica alá „Pardubická třešňa“), Škoda 120 (Mladoboleslavská
ojetina - Ořechov), Nirvana revival (Kurtovo poslední sbohem
- Hrušovany), Závislost Na Zvuku (Hard core - agenti Moravský
Krumlov), Experiment Homo Sapiens (Experimentální tlupa
domorodců - Hostěradice), Hořící Kočárek (Kočár core - Třebíč),
Crushdown (LU2 hard core „ex-Freedumb“ - Brno).
Děkujeme sponzorům: Ozvučení zajišťuje: FORESTudio, tel.: 777 168
463, Design: Tatač Kompijůtr/Ambroz Corporation 2004 © 29.04.2005.
Festival je benefiční pro děti z Denního
stacionáře sv. Damiána ve Znojmě.
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expedice speculum

Šedesát let od podpisu

bezpodmínečné kapitulace

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Tajemství „Mokrého žlebu“

Příkop vnitřního opevnění

Dnešní výprava za zajímavostmi regionu směřuje na svah
krumlovského lesa u obce Vedrovice. Zde v tichém lesním zákoutí
zvaném „Mokrý žleb“ se již 2500
let skrývá stavba z hlíny a kamení
- pravěké hradiště. Tento opevněný areál o velikosti asi 1 hektaru
byl obydlen jen krátkou dobu
na konci starší doby železné.
S výjimkou budování lesní cesty
zůstalo místo ušetřeno dalších
lidských vlivů. Jen přírodní síly
po tisíciletí pomalu uhlazují obrysy hradiště.
Výšinné sídliště o rozloze asi
jednoho hektaru je ohraničeno
a chráněno dvojitým opevněním
oválného půdorysu. Opevňovací
systém má dnes podobu někde
více, někde méně zřetelného terénního zářezu. Nejlépe patrné jsou
dva asi 50 m vzdálené příkopy
na úzké šíji v horní části hřbetu.

Ve starší době železné (také
zvané „halštatské“) bylo naše
území poměrně hustě obydleno
lidmi tzv. horákovské kultury.
Tato vyspělá kultura vynikala výrobou dokonalé keramiky (pravěký porcelán), často vypálené do
červených odstínů, zdobené různobarevnými geometrickými tvary.
Železo se zpočátku uplatnilo
spíše na výrobu šperků a luxusního zboží. Rozšířením technologicky náročného železářství
a uplatněním železa jako levné
a kvalitní suroviny na výrobu
běžných nástrojů došlo k nebývalému rozvoji společnosti.
V této době také vzkvétal
obchod mezi různými oblastmi
Evropy. Již sám název doby
„halštatské“ pochází z rakouské
lokality „Hallstatt“, kde na těžbě
a obchodu se solí vyrostlo jedno
z center tehdejší civilizace.

Půdorysný plán hradiska
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Na bočních svazích pokračuje
obranná linie v podobě terénního schodu. Obě opevňovací
linie, vnitřní i vnější, byly zřejmě
původně doplněny dřevěnou palisádou, která již dávno zanikla. Na
některých místech byla obranná
funkce posílena navršením valu.
Při povrchovém průzkumu jsme
našli jen ojedinělé střepy pravěké
keramiky. Zdá se, že v porovnání
s jinými lokalitami tohoto typu
bylo toto místo obydleno s menší
intenzitou. Archeolog P. Vitula
zde naopak při průzkumu zjistil
výrazné stopy sídliště. Zvláště
až 0,5 m silnou kulturní vrstvu
v jižní části lokality, mezi vnitřním a vnějším opevněním.

Poprvé v dějinách se objevuje
významná vrstva bohatých lidí
- velmožů. Jejich bohatství patrně
přímo plynulo z rozvoje obchodu.
Dokladem vyššího společenského
postavení některých jedinců té
doby jsou bohatě vybavené pohřby
pod mohylami, jaké známe i z našeho regionu (Budkovice, Rybníky, Morašice, Trstěnice).
Z doby halštatské pochází
velké množství hradišť. Jejich
rozloha zřídka přesahující hektar
je zvláště v porovnání z dobou bronzovou velmi malá. Jako příklad
uveďme kopec Leskoun u Olbramovic. Zdejší hradiště z doby
bronzové zabíralo rozlohu přes
20 hektarů, zatímco opevnění

halštatské ohraničilo plochu jen
1,2 hektaru kolem nejvyššího
vrcholu. Další halštatská hradiště
v našem okolí jsou např. u Křepic, Jamolic, Budkovic, Oslavan.
Zdálo by se logické, pokládat
malá halštatská hradiska za sídla
velmožů a jejich družin, podobně jak tomu bylo v ranném
středověku. Toto je ale v rozporu
z přesnou datací osídlení hradišť.
První tři století halštatského období, v době klidu a prosperity,
nebyly tyto výšinné polohy vůbec
osídleny. Kolem r. 585 př. n.l.
nastal zlom ve vývoji. Do střední
Evropy vpadli Skýtové, bojovné
kočovné kmeny z Asie. V době
hrozících nájezdů byla obsazena
a opevněna hradiště. Ve stejné
době náhle mizí vrstva bohatých
velmožů. Jestli odešli před nebezpečím, nebo zahynuli při bojích,
nevíme. Následující období je

zkum s cílem popsat stavbu opevnění hradiska. V poslední době je
i zde možné vidět stopy po řádění
„hledačů pokladů“ i když ne v takovém rozsahu, jako na jiných
slavnějších lokalitách.
Jak hradiště najdete? Místo je
nejlépe přístupné z Vedrovic. U
vedrovického kostela, v prudké
zatáčce silnice, odbočuje polní cesta vedoucí mělkým údolím směrem k lesu. Na okraji lesa je třeba
překonat oplocení obory. Dvoje
instalované dřevěné schůdky jsou
ve špatném stavu, proto dbejte
zvýšené opatrnosti. Pokračujte
po lesní cestě podél potoka. Po
150 m přijdete na paseku s novou
výsadbou, kde se cesty větví. Vydáte se vlevo. Odměnou nejen pro
děti může být množství lesních
jahod, právě teď dozrávajících
na pasece (něco jsme vám tam
nechali). Na konci mýtiny bude

Takovéto hřiby rostou přímo na hradisku

možno označit za úpadkové. Hradiště již zůstala obydlena, protože
záhy po konci skýtské agrese se
objevilo ohrožení keltskou invazí,
která také na počátku 4. století př.
n.l. ukončila halštatské období.
I halštatské hradiště u Vedrovic bylo zřejmě jen nouzovým
útočištěm zdejšího zemědělského
obyvatelstva. Snad bylo založeno
přímo lidmi z osady, která byla
zjištěna ve vedrovické polní trati
„Za kostelem“.
I když nemáme přímých dokladů, můžeme předpokládat, že
i naše hradisko neuniklo dobytí
Skýtů. Nedaleká soudobá hradiska „Náporky“ u Oslavan a „Leskoun“ u Olbramovic při podrobném archeologickém průzkumu
vydala svědectví o těchto bouřlivých událostech v podobě typických šipek (hrotů šípů) skýtských
nájezdníků.
Vedrovické hradisko nebylo
dosud celoplošně zkoumáno, i
když je odborníkům známo již od
r. 1890. V r. 1992 zde archeolog
Petr Vitula provedl sondážní prů-

opět nutno po schůdcích překonat
oplocení. Za plotem pokračujte
vpravo hlubokým úvozem do
kopce. Cesta podél oplocení vás
asi po 300 m dovede k posedu
u rybníčka. Přejdete přes hráz
a ihned zabočte doleva. Stoupání
do kopce vás po 100 m přivede
přímo na hradiště umístěné na vrcholu protáhlého úzkého hřbetu.
Od Vedrovic je místo vzdáleno
asi 1,5 km pěší chůze
Výlet na hradiště u Vedrovic
je příjemnou procházkou lesní
zelení. Pokud se vydáte brzy po
našich stopách, pak se kromě poznání zajímavého místa můžete
těšit na již zmíněné voňavé lesní
jahody, barevné květy lesního
podrostu a košík plný hub. Nejkrásnější hřiby jsme našli přímo
na hradišti.
Případný zájemce najde další podrobnosti v článku Petra
Vituly: Zjišťovací výzkum hradiska v Mokrém žlebu na katastru
Moravského Krumlova (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 1992: 53-54.

Poset a hráz rybníčku u hradiště, významný orientační bod

K výročí skončení 2. světové války se všude v republice konaly
různé výstavy, schůze, vzpomínkové oslavy apod. I u nás v Krumlově
se konaly hned dvě. Jedna v kulturním středisku, druhá v chodbách
MěÚ. První pojednává o okupaci města, vybombardování i osvobození
s krátkými vsuvkami o Znojmě a Rokytné. Na MěÚ byly prvotřídní
fotografie s označením vybombardovaných domů, dokonce i zbytek
bomby, pravděpodobně nevybuchlé, která se nárazem na zem rozpadla.
Těch bylo v květnu a červnu nalezeno 90 a s vysypaným tritolem, kterého se povalovalo po ulicích značné množství, jsme pak vypalovali
vosy a někteří se s ním pokoušeli dobývat pařezy. K tomu zde byl i
úryvek z deníku, který tento nálet kritizoval.
Pochopitelně se nikomu nelíbilo, že bylo město bombardováno,
ale byla to součást přípravy na ofenzivu. Vyskytly se hlasy tvrdící, že
vina za bombardování padá na hlavu starosty Dr. Groschnieda, který
neustále naváděl Němce k útoku na Ivančice, až to Rusy naštvalo a
odpověděli náletem. Druhá verze tvrdí, že k náletu přemluvili ivančičtí občané Rudou armádu, protože chtěli okres. Můj otec, který se
zůčastnil I. světové války mi na to řekl: „Už jsi viděl desátníka, který si
nechá radit od civilisty, kam má střílet? A o náletu rozhoduje nejméně
generál!“ Proto je nejpravděpodobnější, že Rusové předpokládali, že je
v Krumlově umístěn štáb a chtěli ho vykouřit. Těsně před náletem
pancéřová divize SS, která parkovala v celém vnitřním městě, opustila
město a nejvyšší možnou rychlostí utíkala na západ, na Hrotovice.
Osobně jsem je pozoroval v Rybníkách, kdy průjezdem tanků poškodili most a ještě z „legrace“ střelili pancéřovou pěstí do náhonu ke
mlýnu. Na štěstí nebyl nikdo zraněn ani zabit.
Zprávu o přítomnosti Wermachtu ve městě předal Rudé armádě
v Ivančicích partyzánský průzkumník Sláma, zvaný Broček, který
všechna vozidla i zbraně spočítal. Kvapný ústup z Krumlova odpovídá
oblíbené německé taktice, kterou vymyslet genpluk. Heindici a říkal
tomu, že „Rusové mlátí do prázdného pytle“. V té době byli krumlovští
muži i kluci v Ivančicích u partizánů nebo seděli v base jako rukojmí,
takže nebylo nikoho, kdo by informoval Rusy, že je město prázdné.
Nálet sám pravděpodobně zachránil život rukojmím, protože Němci
neměli čas vykonat popravy, jak to udělali ve Velkém Meziříčí, kde
odvedli celý Národní výbor a ještě několik namátkou pochytaných lidí
na břeh řeky Oslavy, tam je postříleli a naházeli do vody.
Krumlov byl osvobozen 8. května ráno a o konci války jsme se dozvěděli od Rusů 9. května asi okolo 17. hodiny, při stavbě mostu u rakšického rybníka, který Němci vyhodili do vzduchu. Na jeho troskách
Rusové postavili nový, nouzový most ze dřeva za pomoci našich, hlavně rybnických občanů. Mnozí z nás byli zdrceni při pohledu na spoušť,
kterou udělal nálet, ale většina to vzala jako fakt, který přináší válka.
Rozhodující většina přes škody a utrpení, které přinesl tento nálet, uvítala osvobození a konec války. Až na ty, kteří měli „máslo na hlavě“.
Byli to v první řadě zuřiví nacisté, nebo lidé, kteří se nějak provinili
proti ČSR. Mám na mysli Dr. Groschnieda, hraběnku Kinskou, holiče
tzv. Šéna Pepi nebo arizátora Krištofa, který v r. 38 arizoval obchod
pana Weisberera (Žida), a rozprodal jeho zboží. Ti nečekali na příchod
Rudé armády a včas zmizeli neznámo kam. Pak zde bylo pár lidí, kteří
neměli důvod utíkat před koncem války, ale nějak se s Němci zapletli.
Většinou to bylo proto, že zoufale sháněli práci (což je i dnes pochopitelné) a proto se přihlásili k německé národnosti. Práci dostali, ale
pokud byli ve vojenském věku, museli zakrátko na vojnu. Pokud byli
ženatí, jejich ženy zůstaly Češkami, ale přesto měli výhody jako německá rodina (potraviny, oblečení, boty, tabák). Konečně zde bylo i pár
lidí, kteří se k německé národností nepřihlásili ani se nijak neprojevovali, ale měli takové zaměstnání, že tíhu války a okupace nijak zvlášť
nepociťovali. A tito lidé zvlášť těžce nesli nálet na prázdné město. Nikdo z nich to sice neřekl, že by jim Grosdeutschland nebo Protektorát
ani tak moc nevadil, pokud by v něm nebylo bombardování.
A teď k samotné výstavě. Zde se ukazují, jistě po právu, všechny
škody, které způsobil nálet. Ale ani náznakem se nikdo nezmínil
o příčině, proč k tomu došlo. Bylo to Hitlerovské Německo, které začalo
válku a naše republika byla první cíl jejich útoku. A naši „spojenci“?
Ani nekvikli! Dokonce nám zakázali se bránit, aby prý nevznikla válka. Tedy v zájmu míru nás hodili Hitlerovi pod kotel.
Toto zapomněli organizátoři výstavy zdůraznit. Proto na mě jinak
jistě dobrá výstava dělá dojem, že jejím smyslem je všechnu vinu za
následky hodit na Rudou armádu. S tím naprosto nesouhlasím! Bombardování bylo součástí ofenzivy ve válce, kterou vyvolalo Německo
a všechny škody a oběti jdou na jejich účet. A kdo je jiného názoru,
staví se do jedné řady s Háchou, Bienertem, ale hlavně s nechvalně
známým Moravcem.
/V.Š./
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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
•• Čištění interiérů osobních i nákladních vozidel. Čištění koberců a čalouněného nábytku. Ivančice: Ivacar
- u autobazaru. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• motor Daewoo Nexia 1,6, jen
funkční. Tel.: 775 275 075.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i nekompl. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Cena 20.000 Kč
vč. TP. Jen SMS na tel.: 608 252 541.
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm.
modrá metal., STK 08/05, závěs.
zař., rádio Sony s CD + zimní pneu,
spolehlivý, 58 tis. Kč, sleva možná.
Tel.: 603 265 504.
•• Peugeot 306, r.v. 2001, stříbrná metal., 5 dveří, nový model, motor 1,4i,
taž. zař., klima, ABS, mlhovky, 2x el.
okna, 2x airbag, dálkový centrál, tónovaná skla, anatom. sedačky, velmi
pěkný stav, 158.000 Kč, rychlé jednání sleva, spěchá. Tel.: 604 484 923.
•• Peugeot 205 1,8 GRD, nafta, pravidelný servis, nutno vidět, cena dohodou. Tel.: 775 268 287.
•• Mitsubischi Galant 2,0 GLSi, 6 V,
r.v.89, STK 05/06, el.výbava, zelená
metalíza, servo, stav.volant, centrál, 5
dveří, najeto 202 tkm, nový rozvod.
řemen, servo, rádio. Cena 35.000 Kč.
Tel.:776 225 900.
•• Fiat Uno, 5 dveří, r.v.85, střešní
okno, tažné zařízení, benzín, STK
5/06, levně. Cena dohodou. Tel.:546
434 167.
•• Š Felicie combi 1,9D, r.v. 96, 65. tis.
Kč, celkem solidní, bez koroze. Tel.:
608 509 176.
•• Š Favorit, r.v. 89, dobrý stav, nové
brzdy, STK 9/06, cena: 19.000 Kč.
Tel.: 732 235 693, po 13. hodině.
•• Š 105, STK do 2007, v dobrém
stavu, bez koroze, garážovaná, autorádio, zahrádka, rychlé jednání, 8.000
Kč. Tel.: 604 341 482.
•• Š 1203, r.v. 71, STK 11/05, modrá
barva, vnitřní výbava skříňky, možnost lůžkové úpravy, nutno vidět,
cena dohodou. Tel.: 724 354 344.
•• Fiat Tipo 1,9 TDS, okna v el., central servo, nová spojka, rozvody, filtry,
STK 10/06, spotřeba 4,2 l, 39.000 Kč.
Tel.: 607 554 942.
•• žiguli combi s SPZ na ND + nový
startér, alternátor. Tel.: 515 322 539,
732 732 680.
•• Vaz 2105, karosérie po GO, pouze
vadná lamela (novou mám), končící
STK, 3.000 Kč, nebo na ND. Tel.:
606 579 240.
•• Simson skútr, originál stav, 10.000
Kč. Tel.: 515 323 154.
•• 4 ks komplet. kol orig. Opel, vel.
13“, rozteč 4x100, 800 Kč; 3 ks komplet. kol orig. Ford, vel. 13“, rozteč
4x108, 300 Kč/ks, 600 Kč za vše.
Tel.: 775 268 287.
•• 2 komplení kola na Peugeot, Citroen. Rozměr 175/65/14, cena 600
Kč/ks. Tel.: 728 563 251.
•• secí mašinu 3m, smyk 3-5m, brány
5m, vál 5m, postřikovač 8m, cena dohodou. Tel.: 515 334 473 po 19 hod.
•• doklady na Favorit 135, r.v. 91,
5.000 Kč. Tel.: 777 247 722.
•• na Zetor 3011 startér, vstřik. čerpadlo, diferenciál. Tel.: 736 152 596.
•• na Š 120 hlavu motoru po GO, za
cenu GO. Tel.: 723 664 916.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt v OV 2+1 v MK. Tel.: 515
323 864.
•• byt 3+1 v MK v OV. Tel.:605 339
809.
•• starší RD 3+1, 2+1 v MK. Částečná rekonstr. nevadí.Tel.: 723 734 468
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od

MK), 3+1, WC, voda, elektřina, topení
na TP, část. podsklepen, velká zahrada
a dvůr, 2x průjezd do dvora, stodola,
hosp. budovy, stodola, parkování
uvnitř objektu. Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu. Výměra
1432 m2. Nutné opravy, 420 tis. Kč.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3+1 Ivančice po kompletní
rekonstrukci, garáž, zahrada, klidná
ulice. Cena: 2.600.000 Kč. JPNreality, tel.: 602 803 032
•• RD 2+1 v MK, celková rekonstr.,
dvůr, průjezd, zahrada. Ihned k bydlení. Tel.: 515 323 912.
•• DB 3+1 v MK Sídliště. Tel.: 737
010 701 po 17 hod.
•• DB 2+1 v MK Sídliště, klidné místo,
telefon, self servis. Tel.: 605 215 160.
•• byt 2+1 v OV, Ivančice, cena dohodou. Tel.: 721 295 571.
•• DB 3+1 s garáží v MK centru. Tel.:
721 296 452.
•• cihlový byt 4+1 v OV v Oslavanech. Tel.: 602 179 315.
•• garsoniéru s veškerým vybavením
v MK Sídliště, volná ihned. Tel.: 603
841 167.
•• cihlový byt 3+1 v OV, MK. Tel.:
605 370 932.
•• byt 4+1 v OV v MK, možno i s garáží. Tel.: 515 322 231.
•• DB 2+1 v MK, 4. patro, 60 m2, 495
tis. Kč. Tel.: 602 524 278.
•• garáž v Oslavanech, cena dohodou.
Možný i pronájem. Tel.: 604 262 026.
•• poschoďovou, zděnou chatu se zahradou a bazénem, podsklepenou, el.
přípojka u chaty, voda ze studny, 250
tis. Kč. Tel.: 604 262 026.
•• stavební pozemek o rozloze cca
800 m2, ve Vémyslicích, veškeré IS
na hranici pozemku, možno i s projektem a stavebním povolením. Tel.:
723 036 397.
•• pole o výměře 2.900 m2 ve Vedrovicích + 200 m2 lesa ve Vedrovicích.
Možno i jednotlivě. Tel.:605 535 034
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.: 604 709 412.
hledám pronájem
•• bytu 3+1 nebo 2+1 v MK, Sídliště.
Tel.: 775 193 393.
•• podnájem v MK. Tel.: 720 539 742.
•• garáže v MK na Sídlišti. Tel.:737
836 005.

Stavba - zahrada

prodám
•• 6 ks starších dřevěných oken, zdvojené, 110x100, zasklená a natřená.
Tel.: 515 334 244.
•• štěrkové a stavební lepidlo 9
pytlů/25 kg, 220 Kč/pytel; probarvenou, minerální, šlechtěnou fasádní
omítku, silikonovou Silikatputz 750,
rýhovaná 2 mm, množství na 40 m2 za
125 Kč/m2, barva meruňková. Vysoce
kvalitní od firmy Hasit. Tel.: 546 423
674, 777 634 373.
•• velmi výhodně stavební výtah. Tel.:
721 857 088.
•• hadici PVC 1“- 25 m; 4 ks lešenářských trubek á 6m, 6 ks lešen. trubek
á 4m, 10 žabek. Tel.: 737 884 165.
•• dveře L+P 60 cm, vnitřní bílé plné;
dveře balkon. L+P se zárubní, dřevěné,
zdvojené, krátce použ. Tel.: 604 710 758.
•• starší dřevěná vrata, v horní části
prosklená, š. 240 cm, v. 255 cm, osazená
dveřmi 80 x 200 cm. Tel.: 608 109 672.
•• ocelové nosníky I 24, 4 ks á 5 m,
z demolice za cenu šrotu; tvárnice
Calofrit 585x295x200 mm, 250 ks á
30 Kč. Tel.: 724 273 814.
•• vnitřní dlažba, 6 m2. Tel.: 728 457 571.
•• 9 ks rámu z trubek, prům. 21 mm,
2,30 m x1,50 m, vypletený skládaným
pletivem, oka 45 mm, drát prům. 3,15.
Tel.: 546 423 354.
•• deskové plech. radiátory s vlnkou,
velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m, 1.500
Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 1.100 Kč, 1 ks

dvojitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 1.100
Kč. Při odběru všeho sleva 10%. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• stropní versautové desky 60x60,
100 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• použitá zámková oblá kostka
10x10 cm, tl. 6 cm, 18 m2, barva hnědočervená, 140 Kč/m2. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• rozebíratelnou chatku na zahradu,
levně. Tel.: 606 556 058.

Vybavení domácnosti

koupím
•• Kdo daruje TV stolek! Tel.: 776 291 894.
prodám
•• zachovalou sedací soupravu,
komb. mikroplyš-dřevo + 2 sedáky,
levně. Tel.: 607 916 394.
•• letiště/dvojlůžko 160x205x41 s ÚP,
noční stolky, pěkný stav, cena dohodou. Tel.: 775 268 287.
•• bílý stolový box 135x60 cm vh. do
letní kuchyně nebo do přístřešku ke
grilování, 490 Kč. Tel.: 603 232 146.
•• sedací soupr., černá koženka 3+2, 3.000
Kč, velmi pěkná. Tel.: 606 585 715.
•• starší nábytek, leštěný ořech, skříň,
knihovna, sekretář, vše prosklené,
v dobrém stavu, za symbolickou cenu
1.500 Kč. Tel.: 546 451 118.
•• 6 ks židlí obyvákových, vín. červený čalouněný sedák, odnímatelný, tm.
mahagon. Tel.: 604 710 758.
•• nerez dřez s odkládací plochou,
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5,
hloubka 14 cm. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.

Elektro a elektronika

koupím
•• Kdo daruje PC a jeho komponenty i
nefunkční! Tel.: 776 291 894.
•• plně funkční 2 mega grafickou kartu pro sběrnici ISA (486 DX). Pro rozlišení min. 800x600 High Color (16
bitů); kartu tuner (rádio) pro sběrnici
ISA. Tel.: 776 291 894.
prodám
•• MT Siemens MT 50 do všech sítí,
modré podsvícení, v krabici, dobrý
stav, 900 Kč. Tel.: 736 681 120.
•• monitor 15“ Acer ve výborném
stavu, 500 Kč. Tel.: 775 022 721.
•• hru pro Playstation 2, Fifa 2004/This
is football. Originál, nová, nepoužitá,
návod v češtině, nevh. dar, 300 Kč,
Ivančice. Tel.: 608 409 694 i SMS.
•• Playstation 1 a 4x originál hry,
za vše 3.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• starší PC, hry, klávesnice, myš
a monitor vše za 1000 Kč. MK. Tel.:
776 291 894.
•• Plně automat. nabíječka hama pro
1-4 ks akumulátoru Mikro (mikro tužkové, AAA), Mignon (tužkové, AA),
Baby(C), Mono(D) nebo 9V E-Blok.
Cena dohodou. Tel.: 776 291 894.
•• levně BTV - obraz 55 cm, dálkové
ovládaní, vše za 650 Kč. Jen vážní zájemci. MK. Tel.: 776 291 894.
•• epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod
•• vestavná horkovzdušná trouba
zn Elin, kombinovaná, velice pěkná
s varnou deskou, 3.500 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• mikrovlnná trouba zn Electra,
nerez, pevný talíř, 1.200 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• lednička, úplně nová. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. hod.

Vše pro děti

prodám
•• autosedačku, novou, nepoužívanou,
9-36 kg, odnímatelná záda, 5ti bod. upínání, atestace, 1.900 Kč, rychlé jednání
sleva. Sedák „bobek“ 15-36 Kg, nový,
měkký, 250 Kč. Tel.:604 360 394.
•• dvě stejné autosedačky po dvojčatech na 9-18 kg, PC 2.000 Kč, nyní
800 Kč/ks. Tel.: 546 434 103.

•• krosničku na dítě do 20 kg, nová, stabilní, lehká, 600 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• nový, nepoužitý, sport. kočár ABC,
nafuk. kola, přehaz. rukojeť, omyvatelný potah, nánožník, tm. šedý, PC 5.500
Kč, nyní 3.500 Kč. Tel.: 777 247 722.
•• hluboký kočár se sporťákem dvojkomb. zn Růž. panter, velká kola,
taška na řidítka, odvětrání boudičky
+ pláštěnka, korba má uši na přenášení, tm. višňovo-písková barva, jako
nový, čistý, málo použitý, ještě 14
měs. v záruce, 3.000 Kč. Autosedačka
Chicco Synthesis 0-13 kg v dobrém
stavu, potisk noční obloha, ještě rok v
záruce, 800 Kč. Tel.: 608 466 315.
•• dětský kočárek zn. Deltim, modrobílá kostka, čtyřkomb., vč. doplňků,
po 1 dítěti. PC 5.500 Kč, nyní 1.600
Kč. Tel.: 606 101 878.
•• oblečení na miminko vel. 52-68
(na chlapce), velmi pěkné, cena 30-80
Kč/ks. Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• novou, prošívanou, péřovou, ložní
soupravu do dětské postýlky. PC
1.200 Kč, nyní 800 Kč; časopisy Betynka od č.7/2000-12/2003, 10 Kč/ks.
Tel.: 732 123 663.
•• bílou postýlku se zelenou, zvířátkovou matračkou, mantinelem a nebesy, 1.500 Kč; hluboký modrý kočár
s proutěnou košatinou a kabelou, 700
Kč. Při odběru obou věcí 2.000 Kč,
přidám povlečení, prostěradla, hopsadlo
pro batolata a pleny. Tel.: 721 884 752.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“, vh. pro
děti na koupání až do 2 let, 650 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Zvířata

koupím
•• štěně pražského krysaříka, zlaté
barvy, jen fenku, zoufale sháním,
nabídněte. Tel.: 606 277 195.
•• kanáry, korely, rozely, andulky aj.
exot. ptactvo. Platba hotově, pro větší
množství přijedu. Tel.: 603 841 097.
•• mláďata papoušků na ruční dokrmení z budky, žaky, senegalce, amazoňany aj. Koupím i ručně dokrmené.
Platba hotově. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• ke krytí NO typu rex, nar. 7/03, bez
PP, mohutné postavy, základní výcvik
ZZO, ZOP. Tel.: 606 277 195.
•• štěňata knírače malého, pepř a sůl,
bez PP, odběr 2 týden v červenci. Tel.:
546 425 203, 777 238 322.
•• roční slepičky a kvočny, 100 Kč. Tel.:
546 437 269 víkend nebo po 17 hod.
•• selata 1.200 Kč/ks, ihned. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
daruji
•• středního 5 ti-letého psa musterlandský ohař, kříženec, jen do dobrých
rukou, dobrý hlídač. Tel.: 721 661 683.
•• černé štěňátko jezevčíka, odběr
konec června. Tel.: 728 104 737.

Hobby

prodám
•• golfové hole červené, červený potah
s obrázky, dvojkolečka, 800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• staré gramofonové desky. Dohoda.
Tel.: 736 756 780.
•• nejvyšší nabídce rádia Saba 446
WLK, rok 1936 a Kvinta, Tesla Brno,
n.p., rok 1948. Tel.: 776 291 894.
•• ze zrušené sbírky kalendáříčky,
pivní tácky a malé sáčkové cukry.
Tel.: 737 407 461
•• pro myslivce, rybáře, trampy, nové
černé vysoké boty zn HI-TEC Magnum, vel 42, PC 1.500 Kč, nyní 900
Kč. Tel.:724 157 030.
•• rybářské pruty zn. Inotec 3,60 m,
2 díly, 3 Ibs. PC 4.000 Kč, nyní 1.500
Kč/ks. Možno i s navijáky Quantum.
Tel.: 723 664 916.

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.

•• BMC club - chcete své penízky
zpět??! Volejte: 604 889 046.

Různé

•• Hledám volné místo v autě pro dojíždění z Ivančic do Brna. Vzájemně
výhodné. Tel.: 721 874 625.
koupím
•• 15-20 kg rybízu, černý i jiný, zralý
na sirup. Tel.: 737 884 165.
prodám
•• staré kuchyňské váhy, natřené zlatou barvou, i se závažím, 100 Kč. Tel.:
606 585 715.
•• cirkulárku tovární výroby, stůl
80x100, motor 380 V, 2,2 kW, 4
pilové kotouče, průměr 400-500mm.
Ivančice. Tel.: 546 452 678 večer.
•• dámské kolo Eska super, chromované blatníky a kola, zelená metal.,
1.000 Kč; časopisy německé a módní
časopisy. Tel.: 515 333 883.
•• Ulticar - magnetoterapie. Známé
a klinicky testované jsou účinky u
těchto onemocnění: artróza, zlomeniny, bolesti hlavy, otoky a záněty,
popáleniny, revmatizmus, dna, onemocnění plotýnek atd. K použiti doma
i v automobilu 230V/12V. 11.000 Kč.
Tel.: 776 291 894.
•• Laser Softlight pro domácí použiti.
Léčí v těchto aplikacích: akné, opary
na rtech, jizvy, padání vlasu, modřiny,
vyrážky, lupénka, bércový vřed atd.
Jen vážní zájemci. Tel.: 776 291 894.
•• řepkový med, 60 Kč/kg. Tel.: 515
338 251, 608 841 238.
•• hřebenové stávky na tkaní ozdobných tkanic i s návodem po 40
Kč/ks; zavařovací sklenice velké i
malé Omnia i šroubovací 1 a 2 Kč/ks;
2 pojízdné kabely i jednotlivě, 100
a 150 Kč. Tel.: 737 407 461.
•• dámské kolo Liberta s přehazovačkou, zachovalé. Tel.: 515 323 084.
•• horské kolo Olpran, velmi pěkné,
PC 5.800 Kč, nyní 1.900 Kč. Tel.:546
434 167.
•• váhu do 250 kg; kmen ořechu;
loupané ořechy 90 Kč/kg. Tel.: 723
357 569.
•• 2 ks dáms. silničních kol zn. Favorit po Kč 500 Kč. Tel.: 604 128 676.
•• cirkulárku, velký hob, dobrý stav,
tovární výroba, pod. zařízení, na kolečkách, 6.000 Kč. Tel.: 604 341 482.
•• bubn. pračku Mini Romo, praní a
máchání, 2x použitá. PC 5.000 Kč, nyní
3.500 Kč. Tel.: 515 334 361 večer.
•• vybavení kosmetického salonu,
cena dohodou, nutno vidět. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.

•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod. hod
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
daruji
•• 2 stará kola na součástky. Tel.: 604
262 026.

Seznámení

•• 32/182, svobodný, bez závazků,
hledá obyčejnou dívku od 30-35 let.
Kolo, příroda aj. Tel.: 607 850 772.
•• Muž s vyřešenou minulostí 182/65/
90, hledá pohlednou ženu k vážnému
seznámení. Jsem finančně zajištěn.
Tel.: 737 884 165.
•• Hledám dívku do 30-ti let i s dítětem, k vážnému seznámení. Jsem svobodný, 24 let, nekuřák, veselé povahy,
zklamán láskou. Na kráse nezáleží.
Odepíši všem. Tel.: 736 402 914.
•• Hledám ženu v ID ve věku 18-50
let. SMS na tel.: 720 563 251.
•• 37-ti letý rozvedený muž, nekuřák,
hledá ženu 33-40 let s 1 závazkem,
nekuřačku, tmavovlásku, ve zn. ryb,
býka, štíra. Zájmy příroda, kolo, zahrádka. Ivančicko. Tel.: 607 546 772.

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.
•• Přijmu 8 lidí na pozice OZ, manager, asistentka. Nástup 3.600 Kč měsíčně. Tel.: 604 800 212, 776 070 335.
•• Přijmeme 4 pracovníky do zprostředkov. činnosti. 12.000 Kč/ měs. +
firemní výhody. Tel.: 777 564 872.
•• Přijmeme servírku do restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• Finanční společnost nabízí práci na
PC, důkladné zaškolení. Požadujeme
SŠ/VŠ, přesnost a pečlivost. Tel.: 608
355 796, 608 256 302.
•• Velký výběr dom. prací, čas. nenároč. Seznam za obálku se zn. Paprskářová Jana, J.Vávry 1, Ivančice 66491.
•• Hledám zaměstnání - hlídání dětí,
vedení kroužku, práce ve šk. družině.
Studentka VŠ, pedagog. zkušenosti
2 roky. Tel.: 775 275 075.
•• Absolventka SPgŠ hledá práci (nejlépe v oboru - práce s dětmi), popř.
brigádu, v JM kraji. Možnost nástupu
ihned. Ovládám také psaní na stroji
a základy práce na počítači. E-mail:
milar@seznam.cz; tel.: 515 333 571.

Miroslavští benjamínci čtvrtí

V neděli 29. května 2005 byl závěrečnými zápasy ukončen Okresní
přebor přípravek 2004-2005 v kopané. Miroslavští benjamínci se
umístili v konečné tabulce na krásném 4. místě.
Vyvrcholením soutěžního ročníku 2004-2005 byl 11. června turnaj
přípravek O pohár předsedy OFS ve Višňovém. Turnaje se zúčastnily
týmy na 3. a 4. místě okresního přeboru - Dyjákovice a Miroslav, a celky
na 1. a 2. místě obou skupin okresní soutěže - Prosiměřice, Jaroslavice, Višňové a Blížkovice. Miroslavští nejprve ve skupině remízovali
s chlapci z Prosiměřic 1:1 a poté porazili domácí družstvo Višňové 3:0.
Ve finále skvělou hrou celého týmu porazili celek Jaroslavic 4:1.
Jelikož družstvo přípravky FC Miroslav čeká generační obměna,
je výsledek krásným rozloučením 7 hráčů s touto věkovou kategorií.
V nejmenších dresech FC Miroslav se v ročníku 2004-2005 představili: Herold Jaroslav, Kohoutek Radek, Vostal František, Náhlík Michal,
Hlaváček Jakub, Hrb Miroslav, Vodák Patrik (8 branek/sezona), Sedlák
Jan (4), Brveník Jan (12) , Hladík Josef (kapitán týmu, 5), Stuchlík Jan,
Pokorný Josef (10), Kosec Josef (5), Šiška Miloš (3) , Hanzel Filip
a Hejlek Jaroslav. Našim nejmenším patří poděkování za předvedené
výkony a přání mnoha dalších úspěchů v jejich následujících fotbalových letech. Poděkování patří trenérům Miroslavu Pokornému a Jiřímu
Ceďovi Sedlákovi.

Zlato do Royal Areny Ivančice

V sobotu 4.června se konalo v Mladé Boleslavi 13. mistrovství ČR
masters v silovém trojboji, jež bylo také nominační soutěží na ME
v Trenčíně. Závodu se zúčastnili nejsilnější muži z ČR. Milan Šlapanský,
startující za fitcentrum Royal Arena Ivančice, porazil svého největšího
soupeře o 27,5 kg a skvělým výkonem 577,5 kg vybojoval vytouženou
zlatou medaili. V pozvedu zvedl úžasných 250 a 255 kg a překonal tak
český rekord dvakrát, nejdříve o 10 a poté o 15 kg.
/DJ/
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Hakkinen měl v Brně smůlu Mezinárodní klání ve vodním lyžování vyhráli domácí

Foto Květoslav Adam

Brněnský vítěz Mattias Ekstrom

Čtvrtým závodem na Masarykově okruhu pokračoval letošní seriál cestovních vozů DTM. Na startu se sešla elita špičkových pilotů
v čele s dvojnásobným mistrem světa Formule 1 Mikou Hakkinenem. V
tréninku se z pole position radoval Gary Paffett /Mercedes/ před HeinzHaraldem Frentzenem /Opel/. Do druhé řady se postavil Tom Kristensen
a loňský šampión DTM Mattias Ekstrom /oba Audi/. Na pátém místě
stojící Hakkinen /Mercedes/ řekl: „Zlepšil jsem se z osmého místa
v kvalifikaci na páté v Super-Pole. Není to špatné, ale úplně spokojený
nejsem.“ Hned po startu se na čele usadil Frentzen. Ve třetím kole přijel
do boxů Hakkinen po defektu pneumatiky a tím se propadl na chvost
závodního pole. V pátém okruhu projel Paffett boxovou uličkou, čímž
si odpykal trest za ulitý start. Po třetině závodu, který byl vypsán na 30
kol, byl ve vedení stále Frentzen před Ekstromem.
Hakkinen jezdil devatenáctý. V další části se do čela probojoval
Ekstrom, který měl za zády Kristensena. V tomto pořadí projeli i cílem
a tím si zopakovali svá loňská umístění v Brně. Frentzen skončil na třetím místě a je to pro něho první umístění na stupních vítězů v DTM. Na
čtvrté pozici projel cílem Paffett. Mercedes se tak po třech vítězstvích
z předchozích závodů nevešel ani na stupně vítězů. Hakkinen dokončil
brněnský závod na třináctém místě.
V závodě F3000 startovali dva domácí jezdci. Jan Charouz absolvuje letos celý seriál a Jarek Janiš se postavil na start domácího závodu,
když vynechal závod japonské serie formule Nippon. Janiš se po startu
zařadil na čtvrtou pozici, ale brzy si o jedno místo polepšil, když jeden
z jeho soupeřů byl penalizován za předčasný start. Jeho snažení ukončil
v sedmém okruhu Ital Ciompi, který do Janiše zezadu najel a ten po
kolizi dostal smyk a musel odstoupit. Charouz, který odstartoval z 12.
místa, po celý závod bojoval s nedotáčivostí svého vozu a dokončil závod na desátém místě. Poprvé ve své nováčkovské sezóně nebodoval.
Dva závody v Brně absolvoval Česká pojišťovna-Škoda Octavia Cup.
V sobotním závodě, který byl pro déšť zastaven a poté restartován,
zvítězil Jiří Janák před Dostálem a Rosinou. Závod byl jezdci označen
za boj o holé přežití. V nedělním závodě, který se jel na suché trati, se
po startu do čela dostal Vaníček. Ten ale krátce nato chyboval a skončil
mimo trať. Na čele potom bojoval Rosina a Janák. Slovenský jezdec
si v jedné ze zatáček špatně pohlídal vnitřní stopu, čehož okamžitě
využil Janák a dostal se na první pozici. Toto místo si udržel až do cíle
a letos tak zůstal neporažen, když dokázal zvítězit ve čtyřech odjetých
závodech. Druhý dojel Rosina před Bohuslavem. Průběžné pořadí vede
Janák /100 bodů/, druhý je Dostál /64 bodů/ a o třetí místo se dělí Brejla
a Rosina /41bodů/.
/Ctibor ADAM/

Koloběžková štafeta II.

Spolek koloběžek Oslavany ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Oslavany uspořádal druhý ročník koloběžkového štafetového
maratónu. Akce se uskutečnila 27. května na stadionu TJ od 15. hodin.
Na každého účastníka čekal jeden 400 metrů dlouhý okruh. Cílem bylo
ujet celkovou vzdálenost 42 195 metrů v co nejkratším čase. Závodní
koloběžky zapůjčili členové Spolku koloběžek Oslavany. Vzhledem
k velkému vedru byl počet závodníků nižší než v loňském roce. Závodníci byli pouštěni na okruh ve dvojicích po té, co jejich předchůdci
dojeli do cíle svého úseku. Každý jezdec obdržel po dojetí do cíle pamětní list se svým jménem a dosaženým časem. Dále získal cukrovinky
a drobnosti od sponzorů.
Celkem se vydařené akce zúčastnilo 80 závodníků v 10 kategoriích,
od pětiletých capartů po vitální důchodkyně. Protože k dosažení maratónské vzdálenosti bylo třeba 105 účastníků, někteří stateční jezdci jeli
úsek vícekrát. Po sečtení 105 nejrychlejších úseků vyšel pořadatelům
skvělý čas 2:39:30,5 hod. Pořadatelé byli účastí a výbornými výkony
nadšeni. Vítězové jednotlivých kategorií:
Malé děti:
Martin Hlavinka Kristýna Hájková
Přípravka:
Mirek Wolf
Eliška Aldorfová
Mladší žáci:
Pavel Fic
Iveta Máiová
Starší žáci:
Tomáš Kocáb
Sabina Šalplachtová
Veteráni:
Luděk Kolář
Irena Vondráčková
Na závěr chceme poděkovat všem závodníkům za sportovní výkony, divákům za povzbuzování, žákyním 7.C za pořadatelskou službu
a sponzorům za vstřícnost. Akci podpořili - Česká spořitelna, Večerka
Oslavka, Smíšené zboží Řihánkovi, Potraviny Vyhnálkovi, Smíšené
zboží Řehořová. Mgr. Irena Vondráčková, Spolek koloběžek Oslavany

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

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 19. června od 9.00 hodin
neděle 3. července od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

/Oleksovice/ O víkendu 4. a 5.
června se konal v Oleksovicích
u Miroslavi jubilejní 20. ročník
mezinárodního závodu ve vodním
lyžování za motorovým člunem
Moravia Cup 2005. Tento závod
je v posledních letech největším
mezinárodním kláním, které se
v Oleksovicích pravidelně pořádá.
Do závodu se letos přihlásilo
58 závodníků z České republiky,
Slovenska, Polska, Běloruska, Německa a Maďarska. Soutěžilo se
v kategorii muži, ženy, junioři, juniorky, „doféni“ a „dofénky“ v disciplínách figurální jízda, slalom
a skok. „Dříve se jezdilo na dřevěných lyžích. Dnes je vybavení našich závodníků, tažné čluny i další
technické zabezpečení na úrovni,
která je ve světě běžná. Jede se
„Velká cena ve slalomu“, kde jsou
vyhodnoceni tři nejlepší z mužů
a žen bez rozdílu kategorií. Hodnotí se nejlepší absolutní výkon.
Dále jsou vyhodnoceni vždy tři
nejlepší závodníci jednotlivých
kategorií a v kombinaci,“ sdělil za

pořádající oddíl TJ Delfín Oleksovice předseda Daniel Odvárko.
Kombinace znamená, že se výkony v jednotlivých disciplínách
(figurální jízda, slalom a skok) přepočítávají na kombinační body
a vítězí ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu bodů. Bodové hodnocení jednotlivých disciplin se dá
přirovnat například k atletickému
desetiboji. „Teď trénuji, jak to jde,
v souladu se školou. O prázdninách jezdím téměř každý den,
mám maximálně jeden den volna.
Soutěžím v kategorii žen a na
těchto závodech jedu všechny tři
disciplíny. Formu mám dobrou,
doufám, že to všechno vyhraji,“
sdělila jedna ze závodnic jedna
dvacetiletá Martina Zlatohlávková
z Neratovic. „Martinu trénuji od
osmi let. Je to dobrá závodnice
a bojovník, je dobře připravená,
má na vítězství,“ doplnila trenérka
Ludmila Makarevič z Běloruska.
„Já jezdím muže a kategorii
do jednadvaceti let. Letos jsem
maturoval, takže moje příprava

foto: mask
nebyla úplně optimální, nicméně
něco se mi podařilo natrénovat.
Teď jsem vyhrál rozjížďky slalomu, čeká mě finále. Tento mezinárodní závod je prvním a nejvýznamnějším v republice z celé
sezony. Z mých ambic na letošní
rok, to je především mistrovství
světa do jednadvaceti let, potom

mistrovství Evropy, které bude
koncem srpna ve Francii a další,
sezona je velmi nabitá,“ sdělil
devatenáctiletý závodník Daniel
Odvárko z pořádajícího oddílu.
Skok v kategorii muži vyhrál
Adam Sedlmajer výkonem 49,1
metru, a v ženách Martina Zlatohlávková za 34,9 metru. /mask/

Kopaná v Moravském Krumlově v období 1930- 2005

foto archiv TJ

Předválečná fotografie družstva mužů

Díky populárním klubům (Sparta, Slavie, Židenice aj.) pronikala
ve dvacátých a třicátých letech
kopaná i do menších měst. V Moravském Krumlově vznikl organizovaný sportovní klub v roce
1930. Jeho počátky byly více než
prosté, nebylo prakticky vůbec nic.
Klubu byl darován kus podmáčené louky u dnešních jatek, po
dvou letech byla získána louka
v místech dnešního hřiště. Přesto,
že Krumlov měl v tehdejší době
zhruba dva tisíce obyvatel, na
fotbalové zápasy chodilo 150,
ale i 300 diváků. V souvislosti
s vedením klubu jsou nejčastěji
vyslovována jména tajemníka
Smejkala, ing. Krále, cestmistra

foto archiv TJ

vystěhovala, řada hráčů i příznivců kopané se zapojila do protiněmeckého odboje.
Již v roce 1945 bylo zahájeno
budování nového hřiště v prostoru dnešní Střelnice; díky obětavosti manželek hráčů a funkcionářů klubu byly ušity dresy
(z vyřazených německých praporů!). Ke jménům tvořícím první
poválečnou generaci krumlovské
kopané patří mj. Burian, Coufal,
Jurek, Badin, Hos, Strnad, Sobotka, Tichý, Křivan, Krejčí, Švabík
a další. Valnou hromadou SK
Mor. Krumlov v roce 1946 byl
do čela klubu zvolen vídeňský
Čech František Král, s nímž je spojen významný poválečný rozvoj

Starší dorost - účastník krajského přeboru 2004/2005

Doležala, Cejnara, Ditricha, Šikuly, Všetičky aj. Kádr prvého
krumlovského mužstva třicátých
let tvořili brankář Révig, dále
hráči Juříček, Knotek, Keller,
Macek, Kvasňák, Dohnal, Sklenský, Ditrich, Hos, Komárek, Bér
a další; hrála se základní třída
západomoravské župy.
Se začátkem druhé světové války sportovní činnost v Moravském Krumlově prakticky ustala.
Většina českého obyvatelstva se

krumlovské kopané. V základní
třídě krajské soutěže měli Krumlovští za soupeře Rosice, Němčice, Troubsko, Kounice, Střelice,
Slatinu, Ivančice aj.
V roce 1952 postoupil Sokol
Mor. Krumlov jako vítěz okresního přeboru do 2. třídy krajské
soutěže, poté následoval postup
do 1.B třídy; tehdejší generaci
tvořili hráči Jakeš, Benda, Čížek,
Vyžrálek, Jaša, Doffek, Krejča,
Matějka, Kudláček, Grzondziel,

Halámek, Selucký, bratři Blažkové, Holátko, aj. Oddíl nesl název
Slavoj Moravský Krumlov, trenérem byl dodnes s úctou vzpomínaný A. Václavek.
Běžela léta, úspěchy se střídaly
s neúspěchy, střídali se trenéři,
docházelo k častým změnám
v organizaci soutěží, fotbalové
generace střídaly jedna druhou.
V sedmdesátých letech, kdy hrál
oddíl pod názvem TJ Mor. Krumlov, Hutní montáže, psali historii
krumlovské kopané trenér Kábela,
hráči Ludvík, Strnad, Michálek,
Záviška, bratři Stejskalovi, Havlíček, Drahozal, Cigánek, Šviřák,
Chylík, Ostrovský, Vorel aj.

foto archiv TJ

celého areálu. Sestup nás potkal
ještě jednou v roce 1995. Po 5
letech opětovného působení v OP
se postupovalo zpět. To už hráli
někteří hráči z kádru M. Pokorného. V těchto letech se vybudoval
v MK opravu silný tým, který po
ročním působení v 1B dokázal
postoupit do 1A třídy, kterou
hraje dodnes. V těchto slavných
letech se na trenérském postu vystřídali J. Brezničan, K. Pelikán,
R. Václavíček, J. Fejfárek.
Současně s působením mužů
v 1A dokázal dorost pod vedením
trenéra Vorla postoupit do krajského přeboru a v letošním ročníku bojuje o postup do morav-

Družstvo žáků trenéra Mirka Pokorného

Významný podíl na životě tehdejšího fotbalového oddílu měla
i kopaná mládežnická, s níž jsou
spjata jména trenérů Doffka J.,
Holátka R. a nezapomenutelného
Miroslava Pokorného, kteří stáli
u fotbalových začátků pozdějších známých hráčů Doffka M.,
Smrčka R. a B., Holátka R.,
Stixe J., Zelníčka Libora, Čecha,
Vavříka,. aj.
V 80. létech znamenaly pro
naši kopanou vrchol pouze soutěže OP, a to jistě se střídavým
úspěchem. Návrat do krajské soutěže 1B se podařil až v roce 1993.
V roce 1993 se začalo s budováním travnatého hřiště a úpravou

skoslezské dorostenecké divize.
Dobré výsledky vykazují i družstva žáků a přípravky. Žáci pod
vedením trenéra Brabce hrají o
horní příčky v první třídě krajské
soutěže a přípravka vedená trenérem Kotlánem obsadila druhé
místo okresní soutěži za družstvem Horních Kounic.
Jak dokazují výsledky z historie i současnosti, byla práce v oddíle kopané TJ Moravský Krumlov vedena dobře a zodpovědně.
Systematická práce se vždycky
vyplácí a proto také nemusí mít
krumlovští příznivci o svoji fotbalovou budoucnost žádné obavy!
TJ Mor. Krumlov, oddíl kopané

TJ Moravský Krumlov oddíl kopané
zve na sportovní den pořádaný u příležitosti 75. výročí
organizované kopané v Moravském Krumlově
09.00
12.30
13.30
15.00
17.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

sobota 25. června

mezinárodní turnaj přípravek
zápas starších a mladších žáků
přivítání hostů
zápas dvou mužstev bývalých hráčů M.K.
mistrovské utkání mužů M.K. A - FC Čebín

Večer se na pískovém hřišti koná letní noc,
k tanci a poslechu hraje skupina „PAROHÁČI“ a „DJ HARTH“
Srdečně vás zvou současní hráči a funkcionáři klubu
ZRCADLO - mediální partner

