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

Krákor narušila bouřka

/Moravský Krumlov/ Již sedmý ročník hudebního festivalu alternativní hudby se uskutečnil o víkendu v lesním areálu Vrabčí hájek
v Moravském Krumlově. Bezproblémový průběh narušila na závěr jen
sobotní bouřka. „Letošní ročník lesního hudebního festivalu Krákor
postupem doby vykrystalizoval především v „andergrand“, ale žánrový
výběr kapel neřešíme. Letos tu máme přes stovku návštěvníků, je to
slabota, zhruba jen polovina než v loni. Festival probíhá dva dny, pátek
a sobota. Byli se tu na nás podívat snad všechny druhy policie. Byla
tady státní policie, městská policie, tajná policie a v podstatě bez problémů, ale je to takový zbytečný vopruz,“ sdělil jeden z organizátorů
Igor Látal. „Mě se tady moc líbí, zaujala mě ukrajinská lidová hudba,
a také keramika, sama se věnuji batice,“ podělila se o své dojmy jedna
z účastnic Jana z Brna. „Máme pronajatou tuto louku s podiem, a cokoli
je mimo tento prostor, je záležitostí policie. Tady pořádek je. Pokud je
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tu nějaká politická akce nebo zábava do rána, opilí lidi se válí úplně
všude a to nikomu nevadí. Tento undergroundový festival bývá jednou
za rok, kde ty lidi jsou naprosto neagresivní a najednou chodí stížnosti,
že tu volně pobíhají psi a podobně. Snažili jsme se dopídit důvodů starosty Bartoloměje Pitlacha, proč nám tento festival původně zamítli. Je
to docela legrační, že konkrétně pro velký počet volně pobíhajících psů
a nekontrolovatelnost na festivalech typu technoparty, což je blbost,“
doplnil k celkovému průběhu festivalu Igor Látal.
/mask/

Výroba v závodě na ocelové
konstrukce na tři roky

/Moravský Krumlov/ Na základě dobrých hospodářských výsledků
bude pokračovat výroba v závodě pro výrobu ocelových konstrukcí
v Moravském Krumlově. Podle vedení firmy je zpracován plán výroby na tři roky dopředu. Tuto zprávu se včera dozvěděli i zaměstnanci
pobočného závodu. Přitom všichni pracovníci již od počátku letošního
roku věděli, že výroba je na zkušební dobu půl roku a závisí na hospodářském výsledku. V loňském roce zaměstnanci působili pod Hutními
montážemi Ostrava, a.s. a v letošním roce pod PBS Třebíč a.s. Prodejem závodu došlo k několika významným změnám. Jednou z hlavních
změn byl pokles průměrné mzdy a zhruba na 200 zaměstnanců opustilo brány závodu trvale, výroba ale zůstala zachována. „První pololetí
dopadlo dobře. Výroba v PBS Moravský Krumlov bude probíhat dále.
Zástupci akcionářů přijali předložený plán na následující tři léta, jehož
cílem je udržet vysoce kvalitní výrobu ocelových konstrukcí v Moravském Krumlově, vrátit se k tradičním zákazníkům, najít nové zákazníky
a postupně dosáhnout ziskovosti provozu,“ sdělil k situaci generální
ředitel PBS Třebíč Ladislav Houžva. Odboráři zatím nemají signály, že
by se chystalo propouštění, a možná nejistota je po včerejším ujištění
vedení závodu snad již zažehnána u většiny zaměstnanců.
/jak/

Zastupitelé odešli, zákon byl zrušen
/Moravský Krumlov, Oslavany/
Ústavní soud zrušil novelu
zákona o střetu zájmů, která byla
účinná od 1. března letošního
roku. Novela byla zrušena dnem
vyhlášení nálezu, tedy 22. června.
Důvodem zrušení předmětného
zákonného ustanovení bylo nedodržení ústavou požadované
procedury při jeho přijetí.
Jaký bude mít tento akt dopad
na zastupitele? „Z právní úpravy
následků nálezu Ústavního soudu
vyplývá, že důvody pro zánik
mandátu člena zastupitelstva uvedené ve zrušeném zákoně přestaly existovat. Pokud však z těchto
důvodů již k zániku mandátu došlo, mandát se neobnovuje,“ sdělila Marie Kostruhová, ředitelka
odboru dozoru a kontroly veřejné
správy z Ministerstva vnitra.
V této souvislosti odešlo již
několik zastupitelů ze svých
funkcí. Zřejmě posledním v našem regionu byl ředitel ZŠ Ivančická Bořivoj Ziegler. „K datu
8. června se ředitel ZŠ Ivančická Mgr. Bořivoj Ziegler vzdal
mandátu člena zastupitelstva
Moravský Krumlov pro toto volební období. Stalo se tak na jeho
vlastní žádost, kterou mi osobně
v písemné formě předal. Tato
jeho rezignace byla k tomuto datu
i úředně zaprotokolována,“ sdělil
starosta Bartoloměj Pitlach. Pro-
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Z jednání Zastupitelstva města Moravský Krumlov

tože rezignace Bořivoje Zieglera
byla podána ještě před zrušením
novely, je platná a vrátit se jako
zastupitel pro toto volební období
nemůže.
V pondělí na 25. zastupitelstvu

Krizové cvičení ČAS 2005

/Dukovany/ V Jaderné elektrárně Dukovany proběhlo 29. června
dopoledne celoareálové cvičení ČAS 2005. Jeho námětem byla mimořádná událost 2. stupně a to požár vývodového transformátoru
220MW/400kV na 3. bloku elektrárny a požár rezervního 7. dieselového agregátu. Při likvidaci požáru se uplatnil zásah hasičských
záchranných sborů z elektrárny i okolí. Při zásahu Lékařské služby
první pomoci byl zachraňován strojník se zraněnou levou nohou, který
„cvičně“ uklouznul na poruchou zaolejované plošině.
Scénář cvičení byl doplněn dalším požárem sedmého diesel generátoru ze zálohového havarijního napájení 3. bloku v důsledku netěsnosti
na přívodu paliva. Během cvičení se procvičilo i varování a ukrytí,
resp. shromáždění veškerého personálu a byla provedena evakuace
personálu z náhodně vybraných shromaždišť a krytů. Do elektrárny se
během hodiny kromě hasičů jaderné elektrárny sjelo sedm hasičských
záchranných sborů v tomto pořadí: Hrotovice, Náměšť, Ivančice, Rosice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Brno. Ukryta byla
tisícovka zaměstnanců a z 20 pohotovostních autobusů v Jaderné
elektrárně Dukovany se 5 zúčastnilo cvičné evakuace krytu č. 3 a dvou
shromaždišť. Cvičení se zúčastnil personál trenažéru, který procvičil
technologickou likvidaci mimořádné události, hosté a pozorovatelé
z odborných kruhů a z partnerských elektráren, krizových složek krajů
i dozorčích orgánů a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
/mask/

města Moravský Krumlov starosta města oznámil zastupitelům
rezignaci Bořivoje Zieglera a ti
vzali tuto informaci na vědomí.
Starosta dále informoval, že byla
zahájena jednání se třemi možnými uchazeči na kandidátce Nezávislých, kteří se mandátu vzdali,
a jednání pokračují dále.
„Od počátku jsem vnímal spolu se svými kolegy novelu zákona
o střetu zájmů jako velice nešťastnou, zasahující do rozhodo-
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vání voličů a značně komplikující
situaci regionálních politiků uprostřed volebního období,“ sdělil
starosta Oslavan Vít Aldorf. Již
samotné projednávání novely
zákona v poslanecké sněmovně
bylo velmi zvláštní. Byla navržena skupinou poslanců ČSSD
a poté i přes to, že ji senát zamítl,
byla schválena. Poslanci ODS se
na hlasování o této novele nepodíleli, protože považovali postup
sněmovny za neústavní. „Tato
novela byla schválena a vstoupila
v platnost jako zákonné ustanovení, proto byla povinnost se podle
ní řídit. U nás v Oslavanech se
novela týkala dvou členů zastupitelstva, Ivana Kocába, ředitele
školy a Petra Horáka, statutárního
zástupce ředitele školy. Oceňuji
velmi seriozní přístup těchto zastupitelů bez ohledu na spornost
novely. Dva velmi kvalitní a
pracovití členové zastupitelstva
se postavili k problematice zpřísněného zákona čestně. Dodrželi
podmínky tehdy platné novely
zákona a ze svých funkcí zastupitelů sami odstoupili. Odstoupili
dobrovolně bez jakýchkoliv emocí, jak jsme tomu byli svědkem
v okolních městech a obcích.
Nadále zůstali členy komisí rady
města a to z toho důvodu, že se
chtějí i nadále věnovat problematice našeho města. I tato spolupráce je kvalitní a přínosná. Osobně
jsem přesvědčen o tom, pokud
oba budou mít zájem kandidovat
v komunálních volbách, tak určitě získají důvěru od svých voličů,
protože se jako zastupitelé osvědčili,“dodal Vít Aldorf.
/jak/

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Obvinění ze série vloupání O miroslavský zámek mají zájem tři investoři
/Miroslav/ Na pondělním starožitnictví. Tento již předložil vyjednávání místostarosta Roman zúčastnilo 700 lidí. Tento počet
do trezorů jsou ve vazbě zasedání
zastupitelstva města Mi- konkrétní podnikatelský záměr. Volf. Současný stav je po dubno- představuje zhruba 1/3 obyvatel
/Znojmo, Moravský Krumlov/ Na sklonku loňského roku jsme čtenáře Zrcadla informovali o sérii vloupání do podnikatelských objektů
na Moravskokrumlovsku, ve kterých se pachatelé soustředili především na hotovost z trezorů a pokladen. V těchto dnech byl celý případ
policií uzavřen a pachatelé obviněni a vzati do vazby.
Zdárným ukončením byl zásah, jenž se odehrál ve středu 22. června
v časných ranních hodinách, na silnici první třídy Znojmo - Brno u miroslavské křižovatky. Policejní útvar rychlého nasazení zde zadržel trojici cizinců bezprostředně po spáchání vloupání do firemních kanceláří
v obci Hodonice. Tito muži byli důvodně podezřelí ze spáchání rozsáhlé
série vloupání do firemních objektů. Akci předcházelo dlouhodobé
rozpracování případu Službou kriminální policie a vyšetřování při znojemském okresním ředitelství. V průběhu řešení série byla navázána
úzká spolupráce s policisty z dalších okresů i s kolegy ze Slovenska.
Jak informoval por. Mgr. Jindřich Hujňák, tiskový mluvčí Policie ČR
z okresního ředitelství ve Znojmě: „Případ byl rozpracován od října
2004, kdy se na znojemském okrese hlavně v okolí Moravského
Krumlova začaly vyskytovat případy vloupání do kanceláří firem. Tato
vloupání měla společné rysy. Pachatelé do objektů vnikali v nočních
hodinách, po vypáčení dveří prohledávali kanceláře a zaměřovali se na
vyhledání firemního trezoru nebo pokladny. První takový případ se stal
27. října 2004 v Moravském Krumlově. Do poloviny prosince 2004
následovala další čtyři vloupání do firem v Moravském Krumlově
a jedno v nedalekých Dobelicích. Vznikla tak celkem škoda přes
1 milion 400 tisíc korun.“
Po provedených policejních opatřeních tato trestná činnost na znojemském okrese ustala a další případ se objevil až 1. dubna. Šlo
o vloupání do firemního trezoru v obci Višňové. Zde způsobená škoda
přesáhla částku 487 tisíc korun. Dne 17. dubna následovaly ještě dva
případy v obci Únanov s celkovou škodu 32.500 korun. V té době už
kriminalisté měli řadu informací směřujících k několika podezřelým
osobám. Následovala taková opatření, která umožnila řádné zadokumentování jednání podezřelých pro získání nezvratných důkazů. Jak
doplnil Jindřich Hujňák: „Za využití operativně-pátracích prostředků
a díky spolupráci se slovenskými kolegy se podařilo realizovat akci,
při níž byli tři cizinci, ročníky 1967, 1962 a 1966, všichni trvale bytem
Senec zadrženi i s kradenými věcmi. Ihned po zadržení na ně byla
uvalena vyšetřovací vazba, která stále trvá. Trestná činnost, která je
jim prozatím přičítána, zasahuje na území Prahy a Středočeského, Severomoravského a nejčastěji Jihomoravského kraje, konkrétně okresy
Vyškov, Brno-venkov, Břeclav a Znojmo. Jedná se o přibližně 20 případů se škodou kolem 5 milionů korun. Vzhledem k výši škody a rozsahu
trestné činnosti bude přebírat další šetření případu Služba kriminální
policie Správy Jihomoravského kraje.“
/mask/

Sportovní
obchod

roslavi se projednával bod, jehož
předmětem byl současný stav případného prodeje zámku. „Mandát
a pověření k jednání se zájemci
o miroslavský zámek jsme od zastupitelů dostali na minulém zasedání zastupitelstva. Bylo oficiálně
vedeno s celkem třemi zájemci.
Jedním z nich je český subjekt,
který se zabývá podnikáním ve

/Oslavany, Ivančice/ Minulý týden hejtman kraje Vysočina vyhlásil
třetí stupeň nebezpečí na vodním díle Mostiště. Tato záležitost se
týká opravy tělesa hráze na této přehradní nádrži, která vykazuje
určitou nestabilitu. Stav nebezpečí nebyl vyhlášen proto, že by hrozilo
bezprostřední nebezpečí protržení hráze a obava z případné přílivové
vlny, která by mohla zaplavit obce a města ležící na spodní části řeky
Oslavy a posléze Jihlavy. Důvodem jsou nezbytné sanační opravy.
Tímto krokem se využila možnost zákona o zadávání veřejných zakázek a bez jakýchkoliv dalších průtahů se mohlo okamžitě začít s pracemi. „My jsme se okamžitě po vyhlášení tohoto stavu kontaktovali
s krizovým řízením JM kraje. Tam jsme byli ubezpečeni, že se nejedná
o bezprostřední nebezpečí, ale že jde o záležitost spíše technickou
a obchodní. A ať je to řešeno jakýmkoliv způsobem, krok hejtmana kraje
Vysočina byl dobrý. Stav, který na nádrži trval již rok, bude neprodleně
odstraněn,“ sdělil k situaci starosta Oslavan Vít Aldorf.
/mask/

foto: archiv

KOPAČKY A OBUV

Finanční a úvěrové poradenství

TENISOVÉ RAKETY

Miroslava Vávrová
Hlína 44, 664 91 Ivančice
Tel.: 724 085 834

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

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

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

9. - 15. července - DOVOLENÁ !!!

Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta

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

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

S KUPONEM
UŠETŘÍTE

Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

až 20%

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

4. - 8. července prodejna uzavřena

MK

Prodejna
PROSIMĚŘICE

Vážení občané, ke dni 29.6.2005 skládám funkci zastupitele
i předsedy finančního výboru města Ivančice. Důvodem mého
odstoupení z uvedených pozic je změna pracovního poměru. Od
července 2005 budu pracovat v zahraničí a tudíž je neslučitelné,
abych zodpovědně mohl pokračovat v práci pro Ivančice. Za období
strávené v zastupitelstvu jsem se dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí snažil prosazovat to, co jsme slíbili na počátku já i strana,
za kterou jsem kandidoval. Některé věci se podařily: posun v kauze
bentonit, výhodný prodej PCO či vzkříšení Besedního domu. Jiné ne:
zbudování parku po torzu na sídlišti, urychlené chválení územního
plánu, zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a přirozenou obměnu
zaměstnanců úřadu. Upřímně musím přiznat, že jsem pevně věřil v to,
že se podaří prosadit mnohem více věcí. Jako důvod vidím malou
politickou vůli a moji nezkušenost při obhajobě věcných argumentů
během diskusí. Výhodu mé zahraniční práce vidím také v tom, že budu
zralejším a zkušenějším člověkem, který bude mít více co nabídnout
svému městu. Jsem hrdý na to, že jsem dostal Vaši důvěru k tomu,
abych byl členem zastupitelstva a pokusil se měnit věci veřejné. Tato
důvěra mi dodávala vnitřní sílu, abych se nebál a zvedl svůj hlas v okamžiku, kdy bylo zapotřebí. Díky. Přeji Vám všem krásné léto a svěžest
do každého dne.
Ing. Erik Feith

• montáž
• servis
• opravy

GARÁŽOVÁ VRATA

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

DETEKTIVNÍ A PÁTRACÍ
KANCELÁŘ
pátrání po osobách a věcech
sledování osob
prověřování solidnosti obchodních partnerů
Působnost po celé ČR. Zaručujeme naprostou
diskrétnost veškerých poskytovaných služeb.

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

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

Vepřové výpečky - 61 Kč/kg
Kuřecí čtvrtky - 39 Kč/kg
Kuřecí polévková směs - 9 Kč/kg
Maso orient na gril - 44 Kč/500g
Krůtí křídla - 39 Kč/kg

Kyjovice

Demise člena zastupitelstva města Ivančice

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

pro velký zájem pokračuje

Znojmo

foto: mask

Žaluzie Koblížek

AK
CE

Práče

města a jejich jednoznačný názor
ANO - prodat, byl pro město dostatečně průkazný.
/mask/

Katalog firem 2005
Moravský Krumlov a okolí

AKCE DO KONCE PRÁZDNIN

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEŘÍ,
NÁBYTKU

vém neplatném referendu vypsaném k dalšímu osudu zámku
neměnný. Referenda se tehdy

Protržení přehrady nehrozí

M sport Wüstenrot

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

Dalším zájemcem je rakouský
investor, a jednání se zatím neuskutečnilo z důvodu nemoci právního zástupce. Věříme, že proběhne o prázdninách v nejbližším
možném termínu. Třetím, který
od nás dostal písemné podklady
a očekáváme odpověď v nejbližších dnech, je zájemce z americké
Floridy,“ sdělil k současnému stavu

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

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.
AKCE
NA ČERVENEC
Skelná vata ISOVER RIO 16 cm
132,- Kč/m2
Lepenka V60 S30
379,- Kč/10m2
Lepenka II. jak.
170,- Kč/5m2
Dlažba zámková 6 cm přírodní
235,- Kč/m2
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Dále nabízíme široký sortiment stavebního materiálu
Těšíme se na Vaši návštěvu

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

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

SLEVA 20%

) 602 733 688

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

INZERCE
DO ZRCADLA
SRPEN 2005
NA TEL. ČÍSLE:
608 252 541
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Další obce investují do kanalizace a čisté vody Japonci v Dukovanech
/Horní Dunajovice, Želetice/
Společnými silami vybudují ka- ce pro obce Horní Dunajovice
„Nejdůležitější pro mně je na- byli na „zkušené“
Udržet kvalitu pitné vody ve nalizaci za více jak 40 milionů. a Želetice. V Želeticích se po- pojení domu na síť ve sběrací
významném prameništi Rosaví
s hloubkovými vrty je záměrem
Horních Dunajovic a Želetic.

„Obec měla záměr vybudovat
kanalizaci už před rokem 1989,
kdy se začala budovat kanaliza-

Kruhový objezd na podzim

/Moravský Krumlov/ První fází plánované rekonstrukce kanalizační sítě a silnic ve středu města Moravský Krumlov je vybudování
kruhového objezdu v místě křižovatky ulic Znojemská, Ivančická
a Zámecká. „Projektová dokumentace na kruhový objezd je v podstatě
ve fázi dokončení. Ke konci se chýlí i územní řízení a stavební povolení. Celková částka investice by měla přijít zhruba na devět milionů.
Pokud se nic závažného nestane, s pracemi by se tak začalo na podzim
letošního roku. Víme, že krajský úřad a Správa a údržba silnic si berou
mnohamilionový úvěr, ze kterého bude plně financována i tato akce,“
sdělil starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
/mask/

stavila čistírna odpadních vod a
obec byla odkanalizována, ovšem
čistírna neměla dostatečný nátok
pro chod. Poté došlo v celé věci
k útlumu. Dnes je technologie
čistírny již zastaralá, a nákladná
na provoz i údržbu. Proto jsme se
spojili a v tomto roce jsme začali
tento problém řešit. Založili jsme
svazek obcí, jehož společným zájmem je ochrana spodních vod,
pramenišť na katastru naší obce,
které jsou zdrojem pitné vody pro
šest obcí,“ sdělil starosta Horních
Dunajovic Ladislav Březina.
Dále doplnil: „Chceme zachovat stálou kvalitu a vysokou úroveň pitné vody. Musí se odkanalizovat celé Dunajovice a napojit
na čistírnu v Želeticích vytvořením systému tlakové kanalizace.
Tato technologie je méně nákladná a šetrnější k území z důvodu
provedených
výkopů,
které
z velké části prochází zelenými
pásy. Navíc čistírna musí projít
modernizací - intenzifikací.“

jímce, všichni se ptáme, co to
bude stát? Mělo by to být podle
délky a složitosti kolem pěti tisíc,“ sdělil občan, který nechtěl
být jmenován a čeká ho připojení
v příštím roce.
Akce bude provedena v celkovém nákladu čtyřicetičtyř milionů korun. Z toho půjde asi osm
milionů na modernizaci čistírny
a zbytek na odkanalizování Horních Dunajovic. „Společně jsme
požádali Ministerstvo životního
prostředí o státní příspěvek, který
již máme odsouhlasen ve výši
60 procent, a byla nám nabídnuta možnost výhodné půjčky
na necelých 9 milionů s tím, že
dodáme zbývajících 20 procent
nákladů z vlastních zdrojů. To pro
nás není schůdné, proto se budeme snažit získat zhruba 9 milionů
z krajského úřadu, abychom kryli
z vlastních prostředků jen zmíněných 20 procent, které jsou reálné
pro obě obce,“ upřesnil financování Ladislav Březina.
/mask/

/Dukovany/ Delegace vysoce postavených japonských expertů přijela na návštěvu do meziskladu použitého paliva a na stavbu jeho
rozšíření v Jaderné elektrárně Dukovany. Dvacet zástupců vládních
a průmyslových organizací přijelo načerpat naše zkušenosti ve skladování použitého paliva. Po základním představení dvacetileté historie
Jaderné elektrárny Dukovany vyrazili přímo do prakticky zaplněného
meziskladu i na staveniště jeho rozšíření. Stavba by měla být ukončena
v roce 2006, kdy začne i zkušební provoz nového meziskladu.
Na pracovním obědě byly zodpovězeny četné dotazy, které japonská delegace z důvodu dobré přípravy exkurze poslala předem. Vedle
odborných dotazů k bezpečnosti a provozu věnovali stejnou pozornost
i otázkám akceptování meziskladu okolím a způsobu informování
veřejnosti. Japonská delegace se rovněž zajímala o záložní variantu
meziskladu v lokalitě SKALKA u Bystřice nad Pernštejnem.
K průběhu pracovního oběda se vyjádřil mluvčí elektrárny Petr
Spilka: „Japonci měli naservírováno v hlavním chodu kuřecí prsa se
třemi přílohami, rýže, krokety a pohanka se zeleninou. Jedli evropským příborem a pomlaskávali přitom. Polévku nejedli tradičním
japonským usrkáváním z misky, ale usrkáváním z našich polévkových
lžic. Usrkávání a pomlaskávání ale není v Japonsku nezdvořilost, nýbrž
projev uznání chutného jídla. Přesto je takový způsob stolování pro
nás Evropany nevšedním zážitkem. Jediné, v čem jsme jim nemohli
vyjít vstříc, byla orosená Plzeň k obědu. V elektrárně se alkohol nepije.
Měli pro to pochopení a říkali, že druhý den cestují do Plzně podívat se
na výrobu kontejnerů CASTOR. Tam si ten nedostatek popití správného
nápoje budou moci dosyta vynahradit.“
/mask/

Oslavanské „kočičí hlavy“ budou brzy minulostí

Studie plánovaného kruhového objezdu v Moravském Krumlově

/Oslavany/ Problémy silničního průtahu městem Oslavany
- silnice druhé třídy č. 393, která
je v majetku Správy a údržby silnic jsou známé. Jedná se o úsek
s povrchovou úpravou dlažebních
kostek, který trápí řidiče, jenž
musí projet městem Oslavany, ale
i místní občany a vedení radnice.
Oslavany usilují o to, aby se
z nich stalo moderní město a
příjezd do města po kostkách
tomuto záměru velmi ubližuje.
„Napsal jsem radním Jihomoravského kraje, že se cítíme poškozeni tím, že státní silnice, která
vede do Oslavan, není ve stavu,

v jakém by měla být. Celá akce se
připravuje již od osmdesátých let.
Práce byla zintenzivněna ve chvíli, kdy správa silnice přešla pod
Jihomoravský kraj. V současné
době je vydáno územní rozhodnutí na první etapu této investice,
která zahrnuje výstavbu nového
mostu a napojení na komunikaci
směrem do Ivančic. Město se
dlouhodobě snažilo jednat s vedením Jihomoravského kraje tak,
aby stavební práce byly co nejdříve zahájeny. Poslední intervence
proběhla na jaře tohoto roku, kdy
rada kraje byla radnicí Oslavan
vyzvána, aby urychleně připra-

Prodejna Ivančice

Palackého nám. 39
tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

vila zahájení této rekonstrukce
vzhledem k neúnosnému a dezolátnímu stavu silnice, protože
ztrpčuje život nejenom občanům
Oslavan, ale všem, kteří jsou
nuceni přes Oslavany projíždět,“
sdělil k problematice starosta
města Vít Aldorf.
Situace se vyjasnila a v dobré
obrátila v posledních dnech, kdy
rada Jihomoravského kraje přijala
rozhodnutí o přijetí úvěru Správě
a údržbě silnic ve výši 850 milionů korun, určených na opravy
silnic. Oslavany jsou zahrnuty
v tomto plánu na prioritním místě. Kraj provede výběrové řízení

na banku, která poskytne úvěr
a výběrové řízení na dodavatele
celé stavby.
„Podle informací od hejtmana
Stanislava Juránka a radních kraje by se investice měla rozběhnou
ještě na podzim letošního roku.
V plánu je proinvestování 5 milionů korun, které budou použity
na přeložky sítí pod dno řeky tak,
aby příští rok již byly přichystány na výstavbu mostu přes řeku
Oslavu,“ doplnil starosta Aldorf.
Oslavanští i projíždějící řidiči by
tak výhledově měli dostat kvalitní silniční průtah a „kočičí hlavy
budou opravdu minulostí. /jak/

Prodejna M. Krumlov

Klášterní nám. 143
tel.: 775 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

PRODEJ BYTOVÉHO NÁBYTKU: sedací soupravy • ložnice • obývací stěny • křesla • válendy
• dětské pokoje • kuchyňské linky • skříně • šatníky • stoly • židle • předsíňové stěny • koberce

Sedací
souprava
BETTY

rozkládací
čalouněná
bukové dřevo

ZÁRUKA 8 LET

PRODEJ VEŠKERÉHO KOJENECKÉHO ZBOŽÍ: kočárky • postýlky • kojenecké oblečení
• autosedačky • chodítka • vaničky • dětská kosmetika • dudlíky • savičky • hračky • ...

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA PRODEJNY V M. KRUMLOVĚ: 775 143 071

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

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

MALTOVÉ SMĚSI
CEMIX, KNAUF, PROFI AM BAU

PLASTOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB

vysuš zeď
5 m zdiva 30 cm - 410 Kč
s pozinkovým roštem - 350 Kč/bm
LEPIDLA, SPÁROVACÍ HMOTY, SILIKONY A LIŠTY PRO OBKLADY A DLAŽBY
AKCE - SLINUTÁ DLAŽBA TAURUS 30/30, 20/20 II. JAK. - 185 Kč/m2 • CEMENT - 240 Kč/q

LETNÍ SLEVY UHLÍ
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Krumlov má svou chráněnou přírodní rezervaci

Zamyšlení nad investicemi
v Moravském Krumlově

Občané se nás často dotazují: kdy bude postaven bazén, kdy bude
nová kanalizace ve vnitřním městě, či Rokytné, Polánce, kdy dojde
k rekonstrukci havarijní vozovky na ulici Zámecká? Z prohlášení
krumlovské radnice v novinách může občan nabýt dojmu, že veškeré
investice se uskuteční příští rok. Jaká je ale pravda?
Moravský Krumlov se finančně zcela vyčerpává investicí na skládce
Lerch a rekonstrukcí zámeckého parku. Na tyto akce se podařilo
získat 60% dotací, ale zbylé peníze 10 a 3 mil. Kč jdou z městské pokladny. Skládka Lerch měla být původně zrekultivována za přibližně
jednu čtvrtinu peněz, něco pod 5 mil Kč. Dnes, po získání dotace, jsme
investici udělali velkorysejší a nákladnější, na věčné časy? Je nutná
rekonstrukce zámeckého parku ve městě? Kde nelze zaparkovat ? Kde
je katastrofální stav vodovodů a kanalizace ve vnitřním městě? Kde je
problémová kanalizace - na ulici Husova, na ulici Vyskočilova, Durdická a v městských částech Rokytná a Polánka chybí zcela! Dosud nejsou
zpracovány ani studie a projekty těchto akcí. Obrovské investice, které
čekají toto město, bude velký problém jakkoliv financovat. V dobrých
letech zbývá dobře hospodařícímu městu volný přebytek, s kterým
lze disponovat, ve výši několik mil. Kč. Půjčky získat bude obtížné.
Momentálně naše město zastavilo téměř všechen majetek, ručit na půjčku
velkého objemu už není čím.
Na závěr snad už jen pro zasmání. Celý humbuk s bazénovým centrem skončil vypracováním rozsáhlé studie, jejíž realizace by město
vyšla na 140 mil Kč, v omezené míře snad pouze na 80 mil. Kč. A
tak se náš vrcholný management, zastoupený lidoveckým starostou
Pitlachem a komunistickým radním Mgr. Vašíčkem, rozhodl vrátit
k počátečnímu materiálu, náčrtku pana Veselého ze Správy majetku
města. S těmito podklady budeme prý žádat o dotaci z fondů EU. Samo
o sobě dostatečně úsměvné. A kdy? Jindy, na svatého Dyndy.
Přejeme podstatně menší zadlužené obci Vémyslice investici ve výši
cca 40 mil. Kč na kanalizaci a opravu silnice, přejeme menšímu městu
Miroslav již druhého velkého investora do průmyslové zóny. Jenom se
ptáme: proč se naše město dívá těmto obcím stále na záda? Pro zajímavost, starosta obce Vémyslice je tvz. nezávislý, nestraník. Ti prý, podle
našich městských komunistických a lidoveckých lídrů, nedosáhnou
na peníze. To je jejich strašák pro ty, kteří by snad nezávislé volit chtěli.
Posuďte sami, jak se jim samotným daří sehnat dotace na prioritní akce
našeho města. Nečekejte, že někdo seriózně vystoupí a sdělí občanům,
jaké kroky budou podniknuty, aby byl výsledkem postavený bazén,
vyhovující kanalizace v celém městě, využité a opravené náměstí,
sjízdné povrchy silnic.
Zastupitelé Trefil, Procházka a Kudrová

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

/Moravský Krumlov/ Ministerstvo životního prostředí
oficiálně schválilo na základě
vyhlášky Národní přírodní rezervaci Krumlovsko-rokytenské
slepence za zákonem chráněnou
přírodní lokalitu.
Toto údolí říčky Rokytné u Moravského Krumlova patří bez nadsázky mezi perly jihomoravské
přírody. Lokalita je po zásluze vyhlášena národní přírodní rezervací. Tato oficiálně existuje již od 1.
června letošního roku. Rezervace
se skládá ze dvou oddělených
částí - skalního amfiteátru, který
obepíná centrum Moravského
Krumlova a z říčního údolí pod
Rokytnou včetně známého vrchu

Tábora a bočního údolí s malým
vodopádem. Rezervace se rozkládá na ploše bezmála 85 hektarů.
„Během léta tohoto roku by
měla být označena prvky povinného označení, tj. dvěma vodorovnými červenými pruhy na kmenech stromů, případně kůlech po
obvodu hranice a na viditelných
místech tabulemi se státním znakem a bílým nápisem NÁRODNÍ
PŘÍRODNÍ REZERVACE na zeleném podkladě. Na sklonku léta
a na podzim budou v území také
probíhat asanační práce, zejména
na vrchu Tábor u Rokytné, v menší míře za Floriánkem. Bude se
jednat o vyřezávku akátu, křovin
a kosení travinobylinných porostů,“

uvedl Petr Slavík z Agentury
ochrany přírody Brno.
„Vyhlášení rezervace nebude
znamenat, jak by se mohlo zdát,
pouze omezení, ale především zajištění přísunu financí potřebných
k údržbě území a k postupnému
zlepšování jeho stavu. Statut
Národní přírodní rezervace, ja-

kožto nejvyšší možné kategorie
maloplošné ochrany v ČR sám
o sobě vypovídá o vysoké hodnotě tohoto území a zároveň se
stane navenek jakousi „visačkou
kvality“, která jistě zvedne turistickou přitažlivost Moravského
Krumlova a jeho okolí,“ dodal
Petr Slavík
/mask/

Obilí se pálit nebude
/Dukovany, Znojmo/ Společný
projekt elektrárenské společnosti
ČEZ a Plodinové burzy na topení
zkaženým obilím se neuskuteční.
Cílem této jednorázové akce bylo
pomoci zemědělcům zbavit se
znehodnocených přebytků z loňské mimořádně dobré úrody.
„Situace s využitím obilí jako
biomasy pro energetické účely
je taková, že ačkoli byla odzkoušena technická proveditelnost
energetického využití znehodnoceného obilí jako biomasy, dodavatel tohoto znehodnoceného
obilí neposkytnul ČEZ písemné
potvrzení, že obilí již nelze využít
k potravním účelům a zkrmení.
Proto se energetické využití této
biomasy v ČEZ nerealizovalo.
Jaký je či byl další osud znehodnocených obilních zásob nám
není známo, takže není jasné
v jakých kotlích toto obilí skončí,“
uvedl k předpokládanému záměru
Petr Spilka z elektrárenské společnosti ČEZ. „V loňském roce

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

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

byla na Znojemsku nadúroda obilovin, ale odbyt byl vyřešen, takže nadbytky nejsou. Neevidujeme
ani zásoby zkaženého pro potravinářství a zkrmení nevhodného
obilí ve skladech. Naopak, sklady
se dezinfikují a připravují na letošní úrodu,“ uvedla Yvone Urbanová
z Agrární komory Znojmo.
Zatím bylo spáleno 150 tun
obilí, určeného na předběžné
zkoušky a testy. Jednou z vybraných elektráren byl Hodonín, kde
se topí ve fluidním kotli lignitem,
a biomasa se tu již přidává jako
přísada. Možným řešením pro
zemědělce, jak si zajistit dlouhodobě výhodný odbyt obilovin,
by byla výstavba nového závodu
na výrobu bioetanolu v Miroslavi.
Investor v současné době čeká
na odpověď právě od zemědělců
z regionu, zda budou ochotni
a schopni dodávat obiloviny. Pokud bude zájem ze strany zemědělské veřejnosti, mohl by být provoz spuštěn v roce 2008. /mask/

foto: mask

Místo, kde měl stát nový bazén

Na bazén nejsou peníze

/Moravský Krumlov/ Mnohými občany dlouho očekávaný bazén
v Moravském Krumlově zatím nebude. Nejsou na něj peníze. S dotazem o aktuálním dění v této věci jsme zašli na radnici. „K bazénu bych
chtěl říci tolik, že je vypracovaná studie v několika variantách. Studie
se projednávala i na zastupitelstvu a názory na ni byly všelijaké. Myslím si, že hlavní prioritou v současnosti je rekonstrukce kanalizace ve
vnitřním městě, k němu přilehlých čtvrtí a s tím spojená rekonstrukce
všech vozovek s rekonstrukcí náměstí. Na bazén zatím peníze nemáme.
Samozřejmě, že budeme shánět peníze ze strukturálních fondů. Ale já
osobně rozhodně vidím jako prioritu číslo jedna rekonstrukci kanalizace,“ uvedl starosta Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Audi A6 2,5 TDI automat

Audi A6 Avant 2,5 TDI

Audi Allroad 2,5 TDI

Daewoo Tico

aut. klima, aut. převod., airbag
řidiče, el. okna a zrc., alu kola

aut. klima, aut. převod., 4x airbag,
ABS, ASR, el. okna a zrc., počít.

aut. klima a převod., 8x airbag, sat.
navig., 4x4, vše v el., tempomat

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

r.v. 1996, cena 149.000 Kč

r.v. 1999, cena 335.000 Kč

r.v. 2003, cena 999.000 Kč

r.v. 1996, cena 35.000 Kč

Fiat Bravo 1,4i klima

Fiat Tipo 2,0 iE

Ford Fokus 1,8 TDCi

Hyundai Sonata 3,0 V6

Lancia Lybra 2,4JTD

Lexus 200 IS 2,0

Mazda MX5 1,9i

Mercedes-Benz 320 CDI

benzín, velmi dobrý stav, klima 2x
airbag, alu kola, centrál dálk.

benzín, spotřebitel. úvěr, CD přehrávač, centrál, el. střešní okno

combi, klima, 4x airbag, ABS,
kůže, alarm, el. okna, alu kola

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

combi, aut. klima, sat. nav., ABS,
4x airbag, el. okna a zrc., počítač

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

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

diesel, aut. klima, aut. převod.,
8x airbag, ABS, počítač, alu kola

Nissan Sunny 1,4

Opel Astra combi 1,7TD

Opel Omega 2,0i

Renault Scénic 1,9 DCI

Škoda Fabia 1,4 MPi

Škoda Fabia combi 1,4

Škoda Octavia 1,9 TDI CR

Toyota Avensis 2,0 D4D

benzn, dobrý stav, aut. převod.,
rádio, zámek řadící páky

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

benzín, ABS, střešní šíbr man.,
posilovač, centrál dálkový

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

benzín, 1x airbag, imobil., centrál,
tón. skla, rádio, 1. majitel

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

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

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

Toyota MR2 1,8i

Volkswagen Bora 1,9 TDI

Volkswagen Golf 2,0

VW Passat Variant 1,9 TDI

VW Sharan 19 TDI

Volvo S80 2,5 TDI

Jeep Wrangler 2,5i

Suzuki Vitara 2,0i

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

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

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

havarovaný přes střechu, airbagy
O.K., klima, 8x airbag orig. rádio

klima, 2x airbag, ABS, imob., el. př.
okna a zrc., tažné, 7 míst, tón. skla

lehce havar., klima, aut. převod., 6x
airbag, ABS, kůže, imob., alu kola

benzín, 2x pevná střecha, shrnovací
střecha, posilovač, alu kola, rádio

2x airbag, ABS, centrál, rádio, el.
okna, posilovač, celoplechová

Ford Tranzit odtah 2,5 D

Lublin 2,4 DIESEL skříň

Mazda 2200 diesel

Mercedes-Benz Sprinter

Škoda Felicia Pick-Up 1,9D

Volkswagen LT 2,5 TDI

Volkswagen LT 55 2.5 TD

Auto vlečka

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

Objem skříně: 9,3 m3, leasing,
koupeno v CZ, cena bez DPH

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

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

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

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

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

najeto 40 tis. km, spotřebitelský
úvěr

r.v. 1997, cena 86.000 Kč

r.v. 1992, cena 45.000 Kč

r.v. 2000, cena 369.000 Kč

r.v. 1989, cena 120.000 Kč

r.v. 1990, cena 27.000 Kč

r.v. 1994, cena 59.000 Kč

r.v. 2000, cena 299.000 Kč

r.v. 1997, cena 65.000 Kč

r.v. 2003, cena 269.000 Kč

r.v. 1989, cena 37.000 Kč

r.v. 2000, cena 249.000 Kč

r.v. 1991, cena 49.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 2001, cena 235.000 Kč

r.v. 2001, cena 169.000 Kč

r.v. 2001, cena 399.000 Kč

r.v. 2000, cena 245.000 Kč

r.v. 2000, cena 165.000 Kč

r.v. 1997, cena 249.000 Kč

r.v. 1999, cena 42.000 Kč

r.v. 2000, cena 335.000 Kč

r.v. 2001, cena 189.000 Kč

r.v. 1999, cena 199.999 Kč

r.v. 2002, cena 330.000 Kč

r.v. 1996, cena 149.000 Kč

r.v. 1999, cena 199.000 Kč

r.v. 1993, cena 225.000 Kč

r.v. 1996, cena 320.000 Kč

r.v. 2000, cena 499.000 Kč

r.v. 2004, cena 449.000 Kč

r.v. 1997, cena 189.000 Kč

r.v. 2000, cena 35.000 Kč
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Zeptali jsme se: pana Stanislava Trefila, zastupitele města MK
Pane Trefile, přibližte nám
Vaši práci v zastupitelstvu.
V našem klubu Sdružení nezávislých kandidátů - konečně něco
pro občana (dále SNK) jsou 4
členové: ing. arch. Kudrová, ing.
Žáková, Pavel Procházka a já.
Ing. arch. Kudrová a já jsme do
konce roku 2004 byli členy Rady
města. Po dvou letech marné snahy prosadit rozum do rozhodování
sedmičlenné Rady města jsme z ní
odstoupili a pracujeme dále pouze v zastupitelstvu. Naši členové
a sympatizanti působí ve výborech a komisích města. I v této
práci velmi těžce prosazujeme
myšlenky a cíle z našeho volebního programu, neboť většina v zastupitelstvu je ovlivněna pouze a
jen stranickými zájmy a disciplínou, nikoliv zájmy města a jeho
občanů. V okamžiku, kdy jsem se
rozhodl kandidovat, věděl jsem,
že práci v zastupitelstvu musím
nadřadit nad své osobní zájmy.
Má práce činností v zastupitelstvu neutrpěla. Dokážu si najít
čas k účasti na kontrolních dnech
investičních akcí města (Sídliště,
skládka Lerch, Zámecký park,
mokřady). V souvislosti s řešenou problematikou vyjíždím do
sousedních měst a obcí, abych
získával zkušenosti, jak řeší problémy jinde. Najdu si také čas na
setkání Mikroregionu. To všechno na rozdíl od většiny koaličních
zastupitelů. V dubnu jsem se s
ostatními členy a sympatizanty
zúčastnil dvou brigád na úklidu
židovského hřbitova. Pravidelně
se scházíme s naší členskou
základnou. Za časově náročnou
považuji i publikační činnost
v tomto čtrnáctideníku. Pokládám
ji za velmi důležitou, protože občan nevyužívá možnosti seznámit

se s problémy projednávanými na
zasedáních zastupitelstva přímou
účastí. Zápisy z těchto zasedání
se rozhodnutím těsné vládnoucí
většiny nedostanou na internetové stránky města!!! Zastupitelem
jsem se stal zásluhou voličů, které
oslovil volební program SNK. O
tom, že zaujal hodně občanů, svědčí
skutečnost, že SNK získalo nejvíc
hlasů z demokratických stran a
sdružení v posledních komunálních volbách.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci v Moravském Krumlově
v tomto volebním období?
Zásluhou povolebních koaličních dohod a přidělených „trafik“
KSČM a KDU-ČSL jako velmi
tristní. Město nemá žádnou koncepci budoucího rozvoje. Všechny investiční akce, které byly
uskutečněny, byly, podle mého
názoru, nepochopitelně drahé a
zatěžují rozvoj našeho města na
dlouhá léta dopředu. To je výsledkem skutečnosti, že těsná většina,
schvalující tyto investice neuvažovala vůbec o tom, co si město
vlastně může dovolit. Teprve nyní
se nám podařilo prosadit návrh na
veřejnou diskuzi ohledně umístění nového hřbitova, autobusového nádraží a řešení plochy vedle
hospody Na Růžku. Pokračování
této myšlenky přitáhne občany do
problematiky řešení budoucnosti
města. To byl i první bod našeho
volebního programu: „Zlepšení
informovanosti občanů o záměrech radnice“. Neexistuje-li dialog
mezi občany a radnicí, nelze zaručit rozkvět města! Úplná informovanost totiž dokáže odstranit
případné pochybnosti a zprůhlední veškerá jednání občanům.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce tíží

město, a jak by se tyto problémy
daly vyřešit?
Špatná komunikace na městském úřadě, neschopnost týmové
práce tamtéž, špatná připravenost
jednání ZM i RM, a z toho vyplývající nesprávná rozhodnutí, nedostatečná infomovanost občanů.
Jiný názor, vyplývající z diskuze
na zasedáních, je označován jako
politikaření, nemístná kritika,
zdržování, dokonce touha po
moci. Částečné odstranění těchto
problémů bude v rukou voličů
příští rok na podzim při komunálních volbách.
Dotace - v tomto směru Moravský Krumlov vzhledem ke své
velikosti zaostává za daleko menšími obcemi. Jak se daří Vám a
klubu shánět státní nebo Evropské dotace, nebo to necháváte
jen na úřednících?
Přijetí jakékoliv dotace předpokládá jisté procento nutných
finančních prostředků v pokladně města. Současný stav v této
oblasti nezavdává žádný podnět
k získávání dalších dotací, pokud
se nezlepší solventnost městské
pokladny. Ta si musí nutně vydechnout! Jako odstrašující případ nechť slouží případ bývalého
městského policisty Hamerníka,
který se zasloužil o získání dotace na vybudování dětského hřiště.
Za svou snahu byl téměř kritizován. Proč? Ani on, ani zastupitelé
města netušili, jak velká je díra
v městských financích. Dotace
byla nakonec vrácena! Dle mého
názoru je nutné, co nejdříve přehodnotit členství města v různých
svazcích, kde máme pouze povinnosti a žádný hmatatelný užitek
/Svaz měst a obcí, Svazek vodovodů a kanalizací./ Možné dotace
z Evropské unie jsou podmíněny

vlastními penězi ve výši 100%
na realizaci jakékoli investice.
Teprve po zaplacení akce dojdou
dotační peníze. Shánění dotací
v současné finanční situaci města
je práce marná.
Myslíte si, že stát čím dál tím
víc zbytečnou byrokracií zatěžuje
městský úřad třetího stupně, tím
odčerpává peníze, čímž se přestává dostávat např. na kulturu,
sport, školství, investice?
Nejen stát je tvůrcem přebujelé
byrokracie, zbytečnou byrokracii
vytváří samotná Rada města. Kde
je realizace vládní směrnice o postupném 2% snížení stavu administrativních zaměstnanců v horizontu 2-3 let po vzniku malých
okresů? Zatím jsme svědky toho,
že úředníci podstatně ukrajují z plánované třetiny času na agendu
místní samosprávy. Svědčí o tom
skutečnost, že vůbec nejsou dodržovány termíny na vypracování
zápisů z jednání Rady a Zastupitelstva města, které jsou jednoznačně dané Zákonem o obcích
č. 128/2000 Sb.
Jak hodláte pro obyvatele i
turisty využít potenciálu města?
Je něco v plánu?
V době svého působení v Radě
města jsem s kolegyní Kudrovou
prosazoval zajištění informačního systému města. Zatím stále
není a kvůli financím asi nějaký
čas nebude. Turistům neumíme
nabídnout ani ty pamětihodnosti,
které vybudovali naši předkové.
Mnohdy to vypadá, že město o turisty nestojí. Je všeobecně známo,
že cestovní ruch zajistí nejen pracovní místa, ale přináší peníze do
městské pokladny. Zoufale schází
malá brožurka, která by návštěvníky našeho města jednoduchým
způsobem seznámila s tím, co

jsme zdědili a upozornila je na
přírodní zajímavosti nejbližšího
okolí. Doufám, že ještě v tomto
volebním období se turistická
publikace o našem městě a okolí
konečně objeví.
Zastupitelstvo je občany navštěvováno velmi sporadicky, je to
nezájem o dění nebo nechuť. Co
by se dalo udělat, aby se lidé více
zapojili do veřejného života?
Arogance moci odrazuje občana
od častějších návštěv jednání zastupitelstva. Při dosavadních dvou
neobvykle početně silných návštěvách jednání zastupitelstva,
nemohl být občan spokojen s výsledkem, a proto už víckrát nepřišel a nepřijde (výběrové řízení na
obsazení úřednických míst městského úřadu v roce 2003 a prodej
služebního auta synovi starosty).
Jak hodnotíte ze svého pohledu situaci kolem novely zákona
o střetu zájmů a jednání zastupitelů, kterých se to týká?
Schválení tohoto zákona v polovině volebního období považuji
za nesmysl. Bohužel máme poslaneckou sněmovnu, která takovéto
nevhodné zákony schvaluje opakovaně. Nikdo se nemůže divit,
že jsem nehlasoval pro odnětí
mandátu Mgr. Zieglera, protože
jsem jej do zastupitelstva města nevolil. Dne 22. června t.r.
Ústavní soud tento paskvil zrušil.
Střet zájmů je otázka morálky
každého občana a hlavně zastupitele. Kdo ji má, nemá problémy.
Bohužel je morálka hodnocena
jako buržoazní přežitek. Při této
příležitosti musím připomenout
první návštěvu nedávno zesnulého papeže Jana Pavla II. v roce
1990 v naší zemi. Tehdy při mši
na Letné v Praze pronesl vpravdě
prorocká slova: „S ekonomickými

a ekologickými problémy se můžete časem vypořádat. Pozor na
problémy s morálkou. Ty budete
překonávat velmi těžce a velmi
dlouho!“
Je něco, na co by jste rád
upozornil občany, nebo jim něco
vzkázal?
Nemám rád tak zvanou hospodskou kritiku. Poměry v našem
městě taková kritika nezlepší. Jedinou cestu k nápravě nedobrých
poměrů vidím ve vyšší volební
účasti v příštích komunálních
volbách. Říká se, že víc hlav znamená víc rozumu! Ptám se všech
občanů, zda by nebylo výhodnější
pro budoucí vývoj a život v našem
městě, kdyby se voleb zúčastnila
i ta druhá, téměř celá polovina
nás voličů, která svou volební
neúčast omlouvá slovy, že je
jedno, kdo bude zvolen, protože
se stejně nic nezmění? Troufám
si tvrdit, že právě vaše hlasy a
jenom tyto hlasy mají sílu mnohé
změnit. Již druhé volební období
považuji za velký problém, že do
Zastupitelstva města nekandidují
ti nejlepší a nejschopnější z nás.
Samozřejmě není žádoucí kandidatura těch, kteří jsou schopni
všeho, těch je přebytek! Ne každý
je totiž ochoten obhajovat své názory ve vrcholném orgánu města
- Zastupitelstvu. Obracím se hlavně na mladou generaci s výzvou,
aby se odhodlala ke kandidatuře
v komunálních volbách 2006. Pokud se přihlásíte do našeho SNK,
budeme rádi. Nemáme však nic
proti tomu, když posílíte ostatní
demokratické strany a uskupení.
A kdo se neodhodlá kandidovat,
ať věnuje alespoň 15 minut budoucnosti města svou účastí ve
volebních místnostech.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
NIKA TAFLA
barvy: vanilka/olše
250 cm

6.660 Kč

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

NIKA STANDARD
barva: javor nida
260 cm

8.940 Kč

SESTAVTE SI SVOU KUCHYŇ SAMI

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

CMYK
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NOVĚ
OTEVŘENO
NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Udržovaný byt
v OV 1+1
Ivančice,
CP 35 m2, 7.p./7,
balkon, výtah,
ihned volný.

Prodej zahrady s ovocnými stromy
v obci Padochov o celkové výměře
7.950 m2. Možno také využít jako
pastvinu pro chov ovcí. Na konci
pozemku teče potok.
Cena: 320 tis. Kč

Cena: 460 tis. Kč

Komerční cihlový objekt - Zbýšov
u Brna o ZP 1.000 m2, 2 NP, část. podsklepen, po rek., 3x kancel., dílny,
sklady, 4x soc. vybavení, dvůr, výtah,
parkování, výborný stav, ihned volný.
Cena: 3,98 mil. Kč

NABÍDNĚTE
NEMOVITOST
Řadový koncový RD 3+1 v klidné
lokalitě obce Neslovice, ZP 133 m2,
zahrada 253 m2, část. podskl., ve dvoře
vinný sklípek, parkování, IS: el., voda,
plyn před domem. Ihned obyvatelný.
Cena: 1,3 mil. Kč

zhotovíme Vám
znalecký posudek
ZDARMA!!!

Polořad. RD 4+1 Dolní Kounice, 2NP,
možnost půdní vestavby, dvorek s pozemkem + hosp. přístavky. IS: plyn, vl. studna,
ob. vodovod před domem, septik. Součástí
prodeje je i druhý dům (garáž a dílna).
Cena: 1,7 mil. Kč

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

www.realgarant.cz
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PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ AUTOMOBILŮ
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SERVIS DOBELICE
HITL s.r.o., zahradní, komunální
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a zemědělská technika, prodej - servis
Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, www.hitl.cz
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tel.: 515 323 495, 602 487 456
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!!! Nově otevřena !!!

�����������������

Stanice technické kontroly

�
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�

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

CMYK
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Mějte děti pod dohledem
Více než 300.000 dětí ročně u nás utrpí úraz. Přibližně 30.000
z nich je následkem úrazu hospitalizováno a téměř 3.000 dětí zůstává
po těžkém úrazu trvale postiženo. Více než 300 dětí následkem úrazu
do 24 hodin umírá. Nejčastějším místem, kde děti přijdou k úrazu, jsou
domov, silnice a škola. Na příčiny úrazů, které se mohou v létě dětem
přihodit, jsme se zeptali osoby nejpovolanější, dětské lékařky MUDr.
Dany Kohoutkové.
Paní doktorko, jak je to s dětskými úrazy o prázdninách? O prázdninách má většina mateřských škol zavřeno. Pro pracující rodiče je velmi
problematické zajistit odpovídající hlídání pro děti po dobu celých 2
měsíců. Někdy tyto děti hlídají jejich starší sourozenci, prarodiče nebo
se různě střídají. Děti v tomto věku je třeba mít neustále pod dohledem.
V zápalu hry nebo prozkoumávání něčeho nového si mohou způsobit
různá poranění - od drobných odřenin až po ty nejzávažnější úrazy.
U školáků bývá o prázdninách úrazů nejvíc, velmi často tyto děti bývají
bez dozoru celé hodiny. Rodiče často nevědí, kde jejich děti tráví volný
čas. Již u školních dětí dochází k setkání s drogou a alkoholem a pod
vlivem těchto látek může dojít k nebezpečným úrazům.
Jaké druhy úrazů se v tomto období objevují nejčastěji? Mezi nejčastější úrazy ať u předškoláků či větších dětí bývají pády z kola. Může
se zde jednat o drobné odřeniny, zhmožděniny končetin, hrudníku, břicha, zlomeniny končetin, velmi často otřes mozku. Je velmi nutné, aby
dětští cyklisté byli vybaveni ochrannými přilbami. Velmi vážné úrazy
vznikají při pádu ze stromů, skal, zídek, balkonů, mostů, koní. Jde
především o zlomeniny, závažná vnitřní zranění břicha, hrudníku, kontuze mozku. Závažná poranění vznikají na silnici. Děti často nedávají
pozor a vběhnou do vozovky, jsou sraženy automobilem, motocyklem,
autobusem. Typické pro prázdniny je opékání na otevřených ohništích
a možnost pádu do nich, kdy dochází k popáleninám prvního a druhého stupně na různém povrchu těla. Vždy je nutné vyhledat lékaře, při
těžším stavu volat rychlou zdravotnickou pomoc. Při toulkách přírodou
může dojít k jedovatému hadímu uštknutí zmijí obecnou. Žije na souši
i v mokřinách. Po uštknutí zůstávají na kůži známky čtyř drobných vpichů. Končetinu nezaškrcovat, nevysávat, dopravit dítě do nemocnice.
Co by měli rodiče dělat v případě, když už se něco stane? Když
dojde k úrazu, většinou si nevybírá dobu (pracovní dny nebo svátky).
Rodiče mi přivedou děti do ordinace, kde jestliže se jedná o drobné
oděrky, popáleniny menšího rozsahu, řezné ranky, drobná cizí tělíska na různých místech povrchu těla, nebo klíšťata, zranění ošetřím.
V případě závažnějšího poranění odešlu na specializované pracoviště.
V těchto měsících se v ordinaci ve zvýšené míře setkávám s úpalem.
Vzniká jako důsledek přehřátí organismu, který není schopen odvádět
nadbytečné teplo. Může k němu dojít i v případě, že postižený nepobýval na slunci. Kůže je horká, červená, teplota 40 - 41 stupňů, puls
je rychlý až 150 tepů za minutu. Nutno ihned ochlazovat průvanem,
pomocí větráku, studenými obklady a je nutné měřit teplotu. Je-li to
možné - nabízet studený čaj s citronem. Nutno vyhledat lékaře. Úžeh
vzniká slunečním zářením na nechráněnou kůži. Mezi příznaky patří
bolest hlavy, nevolnost, zvracení, zarudlá kůže hlavy, obličeje, u dětí
často vzniká vysoká teplota a mohou vzniknout křeče z přehřátí. Nutno
podávat studené obklady, je-li to možné tekutiny. V případě křečí volat
rychlou zdravotnickou pomoc.
Aby se úraz nestal, je nutné s dětmi hovořit, vysvětlovat jim nebezpečí,
která ohrožují jejich zdraví a životy, ale také vytvářet podmínky pro
předcházení situacím, které jsou příčinou dětských úrazů. Rizika existují snad při všech možných aktivitách a je žádoucí, aby je dítě znalo.
Mnoha úrazům lze zabránit i používáním vhodných ochranných prostředků, jako jsou různé chrániče nebo přilby.
/mask/

ANKETA

Cestovní agentura TMK travel
v Moravském Krumlově u příležitosti prvního výročí své činnosti
děkuje všem svým dosavadním
zákazníkům za projevenou přízeň.
Připravili jme pro Vás anktetu,
kterou po vyhodnocení chceme
použít pro další zvalitnění námi
poskytovaných služeb.
Z došlých anketních lístků bude
vylosováno 10 výherců věcných
cen. Anketu prosím vystřihněte,
vyplňte a nalepte na korespondenční lístek. Zašlete na adresu
TMK travel: Růžová 39, 672 01
Moravský Krumlov nejpozději do
22. července. Nezapoměňte uvést
své telefonní číslo, na kterém Vás
budeme informovat o případné
výhře. Děkujeme a přejeme krásnou dovolenou s TMK travel.

Slosovatelná anketa k 1.výročí otevření TMK travel
Odpovědi prosím označte křížkem

Jak jste se dozvěděli o existenci cestovní agentury TMK
travel v Moravském Krumlově?
� z novin Zrcadlo � z rozhlasu � z letáku
� od známých � z tohoto anketního lístku

Rozhoduje při výběru Vaší dovolené zvýhodněná cena?
� Last minute � sleva za včasný nákup
� příspěvek od zaměstnavatele
� jiné ……..........................................................................……

Vaše letní dovolená v roce 2005:
� mám již zajištěnou � teprve uvažuji � letos neplánuji

Kolik běžně investujete do své dovolené? (osoba na týden)
� do 5.000 Kč � do 10.000 Kč
� do 15.000 Kč � 20.000 Kč a více

Upřednostňujete dovolenou:
� v zahraničí � v tuzemsku (ČR a SR)
Dáváte přednost zájezdu:
� pobytový � poznávací � turistika a cykloturistika
� kombinace � jiné ……….......................................................

Ubytování volíte:
� nižší kategorie - stany, přívěsy, chaty, ubytovny
� střední kategorie – penziony, apartmány, hotely 1-3*
� vyšší kategorie – hotely 4-5*

Jakou dopravu volíte nejčastěji?
� vlastní auto � autobus � letadlo

Kam nejraději cestujete?
� Evropa (Chorvatsko, Bulharsko, Itálie, Řecko, Francie,
Španělsko, jiná země ............................................…....……)
� Afrika (Tunisko, Egypt, jiná země ………..............……….)
� Jiné ……….........................................................…………….

Preferujete:
� individuální dovolenou bez cestovní kanceláře
� kompletní servis a nabídky od cestovních kanceláří a agentur
� nabídka cestovních kanceláří a agentur na internetu

Víte, že naše cestovní agentura TMK travel nabízí kompletní
servis od sepsání smlouvy, rezervací a katalogů bez navýšení
ceny zájezdu?
� ano � ne

Vaše oblíbená cestovní kancelář/agentura, se kterou jste
v minulosti cestovali:
…………………….....................................................................

Víte, že u CA TMK travel získáte stejné slevy, jako u cestovních kanceláří?
� ano � ne

Na dovolenou jezdíte:
� v hlavní sezóně � mimo hlavní sezónu

Příjmení: ……………………………. Obec: ………………………………….. Telefon: .………………………

Krádeží zemědělských produktů rychle přibývá
/Miroslav/ V posledních čtrnácti dnech ani Miroslav neušla
drobným krádežím, které se týkají hlavně zemědělských produktů
na polích a zahradách. Na základě
oznámení postižených zemědělců
byli městským rozhlasem informováni ostatní občané.
„Jedna záležitost je velká krádež, další jsou malé krádeže, ke
kterým patří právě zemědělské
produkty, nové brambory, cibule,
mrkev a podobně. Možná to jsou
pro někoho úsměvné drobnosti,
ale je smutné, že si někdo dovolí
sáhnout na cizí majetek a výsledek práce. Když potom majitel
přijde a zjistí, že má pole sklizené, je to velice skličující. Tyto
případy nejsou dětskou hrou, kdy
si někdo utrhne do pusy, to by na
radnici nikdo nenahlašoval. Jedná
se o cílené krádeže pro zisk a prospěch ve větším měřítku. Proto

by bylo dobré, aby si občané více
všímali dění kolem sebe a každou
nepravost nahlásili,“ sdělil místostarosta Roman Volf.
Nedávno místní občané ve spolupráci s městskou policií zajistili
pachatele, mladého muže, který
z polností a zahrad odvážel autem
s přívěsem nářadí a ostatní předměty ze železa a barevných kovů.
Ty pak odprodával do sběrných surovin. Muž skončil na Policii ČR.
„Zájmu pachatelů neušly také
litinové poklopy, kterými jsou
chráněny vpusti odpadních vod.
Ty musely být nahrazeny betonovými a snad již nikoho lákat nebudou. Problém je ten, že člověk
za ně dostane ve sběrných surovinách řádově desetikoruny, ale
způsobená škoda je za několik
tisíc. Jeden poklop stojí kolem tří
tisíc. Jedna věc je finanční a druhá
bezpečnostní. Kolem vpustí chodí

a hrají si děti, kdyby dolů některé
spadlo, mohlo by dojít k velkému neštěstí a to by snad nikdo
nechtěl. Proto jsme rádi, když si
občané všímají, co se děje kolem
nich,“ doplnil Roman Volf.
Samostatnou kapitolou jsou vinaři. Ti zápasí s legislativou, přitom práce ve vinohradu je namáhavá a nákladná, a ještě aby hlídali zloděje. Z jara kradou sazenice,
na podzim hrozny. Sama příroda
je zkouší v podobě náletů špačků, a nenechavci odváží hrozny

ve velkém. „Pokud takovouto věc
občané nahlásí, tak se tím samozřejmě zabýváme. Pokud je
škoda do 5 tisíc, jedná se o přestupek, nad tuto částku jde o trestný
čin. Přestupky se předávají do
komise příslušného městského
úřadu. V tomto roce neevidujeme
na místním oddělení Policie ČR
v Moravském Krumlově žádné
oznámení tohoto typu,“ sdělila
k problematice krádeží tisková
mluvčí Policie ČR Lenka Drahokoupilová.
/jak/

Kováři vstoupili do života
/Moravský Krumlov/ Významný den měli v pátek umělečtí kováři
ze Zemědělského učiliště Moravský Krumlov. Předáním výučních listů
opustili školu a formálně tak vstoupili do života. „Vyučil jsem se v oboru umělecký kovář a zámečník, jsem z toho nadšen, že mám tuto důležitou zkoušku za sebou. Udělal jsem si i podkovářský kurz, takže můžu
podkovat koně. O prázdninách pojedu na dovolenou na chatu a někam
se podívat s kamarády pod stan a od září budu dál studovat,“ sdělil své
dojmy po obdržení výučního listu jeden z absolventů Jiří Haid. „Opustilo nás dnes 98 absolventů, pro které jsme, jak je již zvykem, uspořádali slavnostní předání výučních listů zde na nádvoří městského úřadu.
Popřáli jsme jim mnoho úspěchů do dalšího života, a myslím si, že je
to důstojné rozloučení. Přišlo i mnoho rodičů a veřejnost, mám z toho
dobrý pocit,“ sdělil ředitel školy Jiří Psota.
/mask/

foto: mask

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:
Zmenšiti
abu, ora,
Adobe, Umyvadlo
objem
vojt

Výrobce
pušek

•

Loupež

Velké
množství

Arabský
otec

1. díl
tajenky
Duše starých
Egypťanů

Megapascal

Mládě
husy

Polní
práce

•

Ch. zn.
Nepravdy Zkoumat
vápníku

Hnojivo
Rozsyp
(geol.)

Olejnatá
plodina
Solmizační
slabika

Biograf

Mrknutí
Zkratka
severozápadu

Římsky
95

Medikament

Malá
Anita

Emblém

Jméno Basingerové
Vysoké
karty
Ch. zn.
terbia
Římsky
4

Montážní
kleště

Indiáni
Vybavení
zvonice

Směnečný
ručitel

Špatnosti
Kosatec
(botan.)

Rychtář
Ty
(angl.)

•
Chlup
na hlavě
Severský
paroháč

Zvířata
Svobodný
šlechtický
statek

Filmový
záběr mimo
studio
Vsunutí

Řečníci

Amer. softvér. firma
Pražský
podnik

S
(něm.)
Divadlo
(zastar.)

Styl (něm.)
Stroj pro
úpravu
sjezdovky
Model
spotřebičů
BOSCH
Opak pode

Ch. zn.
arsenu

Biletář

A sice
Druh
pepře
Zkratka
ampérzáv.
Římsky
49

Sídlo
bohů
Mravní
základ

Když
(slov.)

Domácky Římsky
Olga
501

Myšlenka
Amisův
přítel

Klec na
drůbež

Značka
hygien.
potřeb

•
Azalka
Vrstva
oxidovan
železa

Předložka

Český
dirigent
Český
hokejista

Železný
škrabák

•

Dekorace

SPZ Česká Lípa

Velikost

•

Inu

Jinak
(slov.)

Jméno zpěváka Jahelky
Čas
(ital.)

Jestliže
(angl.)
Pouze
(slov.)

2. díl
tajenky
Ch. zn.
hliníku

Park

Část
prýtu

Moč

Likérník

Špatně

Malá
šelma

Davy

Čin

Pořád
(hovor.)

10. 7. Amálie - Amálka bude ráda jednička ve všem svém
konání. Bude jí dána zodpovědnost a touha po bezpečí,
sklon očekávat příliš od okolí. Bude si muset dát (1. díl
tajenky), protože u ní bude převládat citovost nad rozumem!
Z nevhodných příjmení vybírám: Pištělková, Kašpárková, Bačinová
Ze vhodných příjmení vybírám: Hynštová, Měchurová, Vrbová

28. 7. Viktor - Jméno dodá chlapci citlivost, harmonii (2.
díl tajenky). Bude pro něj důležitý společenský život, ale
pozor časté proměny, impulsivnost, neklid, těkavost, vrtkavost, a sklon slíbit více, než může splnit. Jméno může
působit problémy narozeným 2., 4., 6., 11., 13., 19., 20.,
22., 29., 31, kteří se pak pohybují jen v plánech a snech.
Z nevhodných příjmení vybírám: Grepl, Pazdera, Oulehla
Ze vhodných příjmení vybírám: Hudičák, Ilek, Zámečník

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Děti se loučily se školkou
/Miroslav/ Podvečer 22. června patřil předškolákům, kteří se spolu
s rodiči loučili se školkou. Děti předvedly ve znamení her a soutěží,
co se naučily, dostaly dárečky a opékaly špekáčky. „Tuto akci děláme
hlavně pro děti, aby si uvědomily, že je to pro ně důležitý životní krok.
Pro rodiče, aby viděli, že si jen nehrajeme, ale zároveň se i učíme
a připravujeme na školu, protože děti potřebují zručnost, postřeh,
soustředění a to se hrou dá procvičovat. Rodiče také v průběhu roku
chodili s dětmi do Metody dobrého startu, ale tyto dovednosti nepředváděly, zvolili jsme spíše zábavnější formu. Každoročně jsou z loučení
rodiče trochu rozesmutnělí, protože za ty tři roky se sžili se školkou
a po prázdninách nastanou starosti, protože to není jen vodění do škol-

Kulturní programy
červenec 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 10.7. - 17.7. - Letní kurz racionální výživy, Litomyšl, ubytování: Areál domova mládeže střední pedagogické školy - blízko koupaliště, plná penze - racionální, pro děti normální strava, hlídání dětí (starších 3 let) během dopoledního
cvičení. Cena kurzu celkem: ženy 2550 Kč, děti 2350 Kč. Každá účastnice
uhradí cenu kurzu hotově v KIC Ivančice nebo složenkou na naši adresu: KIC
Ivančice, Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice. Pokud budete chtít platit převodem z účtu, je nutné uvést ve zprávě pro příjemce heslo: kurz + jméno.
• 23.7. - Celodenní poznávací zájezd Pelhřimov, odjezd v 7.30 hod. od Besedního domu. Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, hrad Roštejn, Velký
pařezitý rybník. Doprava: 230 Kč.
• 29., 30., 31.7. - Ivančická pouť, Palackého nám. Pouťové trhy a atrakce,
třídenní kulturní program: Pátek: 15.00 Stíny, 16.30 Ivančický dixieland, 18.30
Travelers. Sobota: 14.00 Trio Sagitta, 16.00 Breeze Band, 18.00 Kaskadéři
Neděle: 14.00 Zlaťanka - dechová hudba.

Dům dětí a mládeže Ivančice

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
•24.7. - 31.7. - Jazykový tábor Vanov u Telče, pro děti 6 -15 let, ubytování:
v chatkách, cena: 2.200 Kč.
• 13.8. - 23.8 - Tábor ve Zblovicích. Hry, soutěže, koupání, výlety, táboráky,
noční hry, pro děti 6 -15 let. Ubytování: chatky, stany s podsadou, cena: 2.200 Kč.

foto: mask
ky, i když úkoly dostávali také, ale povinnosti nebyly tak zásadní. Děti
dostaly darem pohádkovou knížku s velkými písmeny, aby si uvědomovaly písmenka, která už znají a pamětní list, aby měly na nás památku,“
vysvětlila ředitelka mateřské školy na ulici Husova Jana Zemanová.
„Pokud jsme tuto tradici zavedli, tak každým rokem přicházím za
dětmi k ukončení jejich docházky. Jsou k tomu dva důvody, rozloučit
se s dětmi a seznámit se s budoucími školáky, které budu v září vítat
na radnici coby prvňáčky. Pro ně to jsou nejkrásnější chvíle a jsem rád,
že se mám stále s kým loučit a vítat. A milou povinností je i opéci si
špekáček, myslím si, že to k tomuto rituálu patří,“ poznamenal starosta
města Augustin Forman v uvolněné zábavě s rodiči i učitelkami. „Budu
učit tyto děti v první třídě, tak jsem se přišla za dětmi podívat, seznámit
se s nimi i s jejich rodiči,“ prozradila jedna z účastnic, učitelka základní
školy Kamila Hanzelová.
/mask/

Přehlídka dechových hudeb

Dne 19. června tohoto roku proběhla v miroslavském letním kině
první přehlídka dechových hudeb. Po nevydařeném prvním ročníku
2004, kdy nám nepřálo počasí, jsme všichni s napětím očekávali, jak
celá akce dopadne. Nikdo z nás nevěděl, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli bude dostatečně nachystané veškeré potřebné zázemí, jak
bude přehlídka přijata veřejností. Vždyť kulturních akcí v Miroslavi
je v poslední době tolik, že pouštět se do dalšího nového projektu se
z počátku mohlo zdát jako bláznovství. Na jiné město s necelými třemi
tisíci obyvatel by pět plesů, ochutnávka vína, boží tělo, jarmark, meruňkobraní, hody, svěcení vína, vánoční strom řemesel, 10 vystoupení
žáků Základní umělecké školy a další akce byly až dost. Přesto jsme se
do příprav na přehlídku dechových hudeb pustili a ukázalo se, že snaha
nebyla marná a cestu do letního kina si našlo téměř 400 milovníků
dechovky. Ti z vás, kdo přišli, mi určitě dají za pravdu, že přehlídka se
ve všech směrech vydařila. Poděkování za to patří jednak moderátorovi
Pavlu Jechovi a dechovým orchestrům Rakvická osma, Polanka, Amatéři, Dubňanka a Hornobojani. Zážitek by zdaleka nebyl tak skvělý,
kdyby celou akci profesionálně neozvučila firma Tonstudio p. Jaromíra
Rajchmana z Dolních Bojanovic. Neméně významné poděkovaní patří
místním nadšencům, kteří se spolu se mnou do příprav pustili: Hasičskému klubu a paní Kondlerové za přípravu obědů pro účinkující,
hasičům za montáž a demontáž praporu na promítací plochu, pracovníkům SMM Miroslav, kteří veřejná prostranství uklízeli v předchozích
dnech. Hlavní dík však patří pracovníkům městského úřadu Miroslavi
- p. Romanu Volfovi a Michalu Klejdusovi, stejně jako starostovi Ing.
Augustinu Formanovi, který nad celou akcí převzal záštitu. Závěrem
bych všechny milovníky rád pozval na další přehlídku dechových hudeb
v Miroslavi v červnu 2006. O přesném datu se bude ještě jednat a veřejnost o něm bude v dostatečném předstihu informována. Přemysl Forst

Senioři byli na výletě

Do činnosti Sdružení miroslavských seniorů se snažíme vkládat
takové akce, které by nabídly uspokojení všem věkovým skupinám
našich členů. Pro letošní začátek léta jsme ve výboru sdružení navrhli
jednodenní výlet na brněnskou přehradu. Z celkového počtu členů
našeho Sdružení 121 členů, se na zájezd přihlásilo 63 zájemců. Tento
zájem nás mile překvapil. Připravili jsme podrobný plán celého dne
a požádali dopravce pana Vyžrálka o zajištění přepravní kapacity. Dne
16.6. se účastníci zájezdu začali scházet u DPS, odkud měly odjíždět
autobusy. S nedůvěrou jsme se dívali na oblohu, ze které se měl dle
předpovědí spůstit déšť. Podle přísloví ,,devátá rozhodne“ se obloha
vyjasnila a přístaviště brněnské přehrady nás již přivítalo sluníčkem.
Po krátké přestávce jsme nastoupili na loď Praha, kterou řídil kapitán
Smaženka. Posádku tvořili také dva plavčíci. Šikovný mladý pár. Na
naše přání nám výpravčí pan Kadlík zapůjčil tištěného průvodce výletní trasy, který nám celou projížďku doložil mnoha údaji o historii
i současnosti, jak samotné přehrady, tak krásného okolí, i jednotlivými
turistickými trasami. Po hodinové projížďce lodí, jsme opět nasedli do
autobusů a odjeli jsme do kempu vodních nádrží Mušov, kde jsme měli
ve stylové restauraci pana Irmana připraven oběd dle výběru účastníků
zájezdu. V pěkném prostředí této restaurace jsme si mohli sdělit naše
zážitky a dle individuelních přání se osvěžit. Venku sluníčko již připalovalo a tak jsme se vydali na zpáteční cestu. Můžeme říci , že celodenní
výlet splnil svůj účel a všichni účastníci byli spokojeni. Pro tento rok
máme připraveno ještě několik kulturních akcí, z nichž nejdůležitější
bude oslava Dne miroslavských seniorů. Této oslavy se každoročně
účastňuje kolem 120 hostů. Za Sdružení miroslavských seniorů Slavík Pavel

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.
• 11. - 15.7. - Příměstský tábor: Po - Hledání pokladu, 9.00 - 15.30 hod., poplatek:
50 Kč. Út - Náměšť nad Oslavou, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 160 Kč, dospělí 190 Kč. St - Brno, 8.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 140 Kč, dospělí 160 Kč.
Čt - Valtice, 9.00 - 16.00 hod. Poplatek: děti 200 Kč, dospělí 230 Kč. Pá - Dopolední prima vařečka na Domečku - řecká kuchyně, 9.00 - 13.00 hod. Poplatek:
50 Kč. Přihlášky na DDM.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 13.7. v 17.00 hod. - Vernisáž výstavy P.Krbálek - sochy, MUDr .Svoboda
- malba, Galerie Knížecí dům. Otevřeno: Po-pá: 9-12, 13-15.30, Ne: 14 -16.
• 14.7. - Vernisáž výstavy Martina Sklenáře, reportážní a umělecká fotografie,
MěÚ, 1.patro. Potrvá do konce srpna.
• 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
• 15.7. ve 20.00 hod. - Meruňkobraní - 6. ročník - košt meruňkovice, soutěž
o meruňkového krále, meruňka roku, hraje Orfeus a duo Crocodilles, v KD,
ve vestibulu výstava prací Hany Hegedüschové. Předprodej vstupenek u p. Klejduse. Pořádají: Miroslavští zahrádkáři, SDH, MKIC a město Miroslav.
• 16.7. od 9.00 hod. - Jarmark u Floriána - XVI. ročník. Hlavní program:
9.00 hod. - průvod, 9.30 hod. - zahájení jarmarku, 10.00 hod. - začátek soutěže
hasičských družstev, posezení s občerstvením a kapelou Navzdory v letním
kině. 10.30 hod. - módní přehlídka před KD, 11.00 hod. - ukázka historické
bitvy z období třicetileté války + táborový život a výcvik tehdejších vojáků.
13.00 hod. - den otevřeného letiště Aircon - otevření letiště v 10.00 hod., ve
13.00 hod. letové ukázky předváděných letadel. 14.00 hod. - fotbalový turnaj
starých pánů na hřišti FC Miroslav. 17.00 hod. - koncert latinskoamerické vážné
hudby na zámku. 20.00 hod. - Velká letní noc v letním kině. Po celý den probíhá
výstava s ochutnávkou vzorků vín ve sklepě pod zámeckým mostem. 9.00 hod.
- výstava automobilů před KD (Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler, Škoda, Seat),
občerstvení a vystoupení skupiny Shark. Pořádaj: MKIC, DDM, ČZS, SDH,
FC, město Miroslav a OPS Marek, Letecká škola Aircon
• 18. - 22.7. Příměstský tábor na chatě u koupaliště s tematikou „Asterix
a Obelix“, (každý den od 8.30 do 17.30 hod.). Pořádá DDM Miroslav.
Připravujeme: • 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
• 15., 16. a 17. 7. - 298. Karmelská pouť. Akce před poutí: pátek 15.7. - zahrádka Dělnického domu: country bál se skupinou Tremolo, 20.00 hod., vstupné
40 Kč. Sobota 16.7. - zámecká kaple:10.00 hod. - vernisáž k výstavě obrazů.
Uslyšíte ukázky ze známých muzikálů v podání Moravian Voices. 15.30 hod.koncert Orchestru Bobrava a Pěveckého sboru Modřice. 17.30 hod. - koncert
studentů Církevní konzervatoře. Zámecký park: Karnevalová letní noc se skupinou Relax, 20.00 hod., vstupné 50 Kč. Zahrádka Dělnického domu: taneční
zábava se skupinou Dynamic, 20.00 hod., vstupné 60 Kč.
Pouťová neděle: Interiéry zámku: 9.30 - 18.00 hod.-– vinárna s cimbálem, 9.00
- 17.00 hod. - prohlídky zámku s průvodci - i v sobotu, 9.00 - 17.00 hod. - muzea,
výstavy - i v sobotu. Zámecká alej: 9.00 - 17.00 hod.- tržiště lidových řemesel.
Zámecký park: 9.30 - 11.30 hod. - koncert krojované dechové kapely Doubravěnka,
13.00 - 18.00 hod. - k tanci a poslechu hraje hudební skupina Duha. Zámecká zahrada: 9.00 - 18.00 hod. - výstava zvířectva drobných chovatelů. Zámecká kaple:
v sobotu a v neděli výstava - Věra Jonášová - malba na hedvábí, RNDr. Jarmila
Komárková - obrazy z vlny, Zdeněk Tichý - olejová malba, Mgr. Richard Tribula
- krajinky, Walter Baxa dřevořezby, ing. arch. Jana Urbanová - závěsné obrazy.

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
• 2.7. - Vycházka ke Kobyle (382 m n.m.) - Chajda - Nové Bránice, zpět do
Ivančic podél Jihlavy. Chůze asi 12 km. Sraz zájemců v 8.30 hod. u mostu
na Malovansku. Vede J. Flíček.
• 15.7. - Den v Miroslavi - spojeno s meruňkobraním. Odjezd vlakem z Ivančic
v 8.04 do Miroslavi. Poznáme zajímavosti města i blízkého okolí. Vede J. Flíček, zájemci nechť se mu ohlásí do 12.7.
• 16.7. - 10. ročník Scuku na Réně. Trasu si volí každý sám. Doporučujeme
mapu “Okolí Brna - Ivančicko”. Cíl je v Ivančicích v parku pod Rénou (od
nádraží ČD Ivančice-město po červené turistické značce, za mostem přes řeku
Jihlavu). Razítko a pamětní list budou k dispozici od 11.00 do 17.00. Srdečně
zvou pořadatelé manželé Valovi.
• 28. - 31.7. - Olympiáda turistiky IVV v Plzni. Účast samostatně dle propozic
(podrobné propozice jsou ve skříňkách).

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

ČERVENEC - DOVOLENÁ

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 3.7. ve 20.30
• 6.7. ve 20.30
• 10.7. ve 20.30
• 11.7. ve 20.30
• 17.7. v 18.00
• 20.7. ve 20.30
• 24.7. ve 20.30
• 27.7. ve 20.30

SMÍM PROSIT?
Romantická komedie USA
SAW: HRA O PŘEŽITÍ
Thriller USA
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Válečné drama USA
SLUNEČNÍ STÁT: ANEB
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
Tragikomedie ČR
MADAGASKAR
Animovaná komedie USA
XXX: NOVÁ DIMENZE
Akční thriller USA
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
Akční drama, Čína, Hong Kong
SKŘÍTEK
Groteska ČR

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• ne 3.7. v19.00

• ne 10.7 v 19.00
• ne 17.7. v 19.00
• ne 24.7. v 19.00
• ne 31.7. v 19.00

HITCH: LÉK PRO
MODERNÍHO MUŽE
Romantická komedie USA, titulky
KOUSEK NEBE
Nový čeký film
XXX: NOVÁ DIMENZE
Film USA, titulky
CONSTANTINE
Film USA, titulky
ŽIVOT POD VODOU
Dobrodružná komedie USA, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

GARFIELD
Komedie USA
• so 2.7. ve 21.00
TEAM AMERICA:
SVĚTOVEJ POLICAJT
Akční loutkový film USA
• ne 3.7. ve 21.00
DUŠE JAKO KAVIÁR
Komedie ČR
• út 5.7. ve 21.00
XXX: NOVÁ DIMENZE
Akční thriller USA
• stř 6.7. ve 21.00
LETEC
Drama USA, Jap., D
• pá 8.7. ve 21.00
KRUH 2
Horor USA
• so 9.7. ve 21.00
SLEČNA DRSŇÁK 2
Akční komedie USA
• pá 15.7. ve 21.00 ZAHULÍME, UVIDÍME
Komedie USA, Kanada, D
• pá 22.7. ve 21.00 NA DOTEK
Romantické drama USA
• so 23.7. ve 21.00 STAR WARS III.
Akční sci-fi USA
• ne 24.7. ve 21.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ
Komedie ČR
• pá 29.7. ve 21.00 HITCH: LÉK PRO
MODERNÍHO MUŽE
Romantická komedie USA, titulky
• so 30.7.ve 21.00
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Historické drama USA, VB, E
Změna programů vyhrazena.
• pá 1.7. ve 21.00

Miroslav Svoboda pořádá

Výstavu obrazů
vernisáž se koná ve středu 13. července v 17.00 hodin
v Galerii Knížecí Dům a potrvá do 18. srpna.
Sochy k výstavě zapůjčil Prof. Pavel Krbálek

Martin Sklenář a Městské kulturní středisko
Moravský Krumlov pořádá výstavu fotografií

BAREVNÉ PROMĚNY PŘÍRODY
MORAVSKOKRUMLOVSKA
Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. července v 16.00 hodin.
Městský úřad - 1. patro. Výstava potrvá do 31. srpna.

MERUŇKOBRANÍ

V pátek 15. července ve 20.00 hodin začíná v kulturním domě
v Miroslavi již 6. ročník tradiční slavnosti Meruňkobraní. Nejatraktivnější
soutěží je určitě klání v pojídání meruňkových knedlíků o titul
„Knedlíkového krále“. Dalšími kategoriemi jsou soutěže o „Meruňku
roku“ a „Meruňkovici roku“. V předsálí bude instalována výstava mladé
výtvarnice Hany Hegedüschové, jejímž hlavním výtvarným námětem
jsou koně. Po celý večer budou k tanci a poslechu hrát skupina Orfeus
a Duo Crocodilles Františka Jagoše. Další velmi příjemnou zvláštností
pro návštěvníky je skutečnost, že degustace meruňkových pálenek
probíhá zcela zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v městském
kulturním a informačním centru, tel:. 515 333 538.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Za štěpánovskou homolí
Vesnici Štěpánov u Tulešic zná
dnes jen hrstka místních znalců a
historiků. Tato osada neměla dost
štěstí a ztratila se ve víru bouřlivých událostí středověku. Možná
jen náhoda rozhodla, že sousední
Vémyslice, Tulešice či Dobřínsko
zcela samozřejmě patří do našeho
života, zatímco Štěpánov pomalu
mizí v nepaměti. Cílem dnešní
výpravy je tiché zákoutí na soutoku řeky Rokytné a Dolnodubňanského potoka. Bujný prales bezového křoví a kopřiv zde ukrývá
pozůstatky středověké vesnice,
která neměla to štěstí.
Na místo se nejlépe dostanete
od Oulehlova mlýna. Tuto nápadnou samotu najdete u mostu, kde
silnice z Vémyslic do Tulešic překonává řeku Rokytnou. Od mlýna
jděte po silnici ještě směrem na
Tulešice. Asi po 50 m odbočte
vpravo na polní cestu, která vás
přivede k mostku přes dolnodubňanský potok. Zde bývala ve
středověku vesnice Štěpánov.
Místo je to velmi příhodné,
kryté před větry, obklopené svahy
s úrodnou půdou na spraši. Pře-

níž po potoku. Zde je v křovinách
a kopřivách ukryta poměrně mohutná hráz, která z celého údolí
vytvořila hluboký rybník a z Homole nepřístupnou vodní tvrz.
Pokud by byl rybník případnými
dobyvateli vypuštěn, ještě několik týdnů by byla pevnost chráněna vrstvou rybničního bahna.
Podívejme se detailně na samotnou hráz. Stavba hráze je dobře zřetelná v korytě potoka, který
zde snad při povodni vyhloubil
průrvu. Hráz je zde asi 10 metrů
vysoká. Těleso hráze je nasypáno
ze sprašové hlíny, pravděpodobně
těžené v hliníku na místě blízkého včelína. Vnitřní strana hráze
je chráněna před ničivým působením vln napuštěného rybníka
silnou vrstvou nasucho kladených
plochých kamenů. Na východním
okraji je koruna hráze asi o dva
metry snížená. Býval zde přepad
pro odtok přebytečné vody včetně
případné povodňové vlny. Kvůli
odolnosti je přepad vysekán ve
skále. Na kolmé skalní ploše na
okraji přepadu si povšimněte
otvoru vysekaného do skály. Zde

Na pahorku „Homole“ stávala štěpánovská tvrz

jdete-li mostek přes potok, jistě
si povšimnete pahorku, který jako
ostrov vystupuje ze dna údolí.
Obyvatelé Tulešic nazývají tento
pahorek „Homole“. Zde bývala
tvrz - sídlo místního feudála,
středověkého správce či vlastníka
vesnice Štěpánova. Toto tvrziště
(místo bývalé tvrze) nebylo dosud v odborné literatuře zaznamenáno. Místní však dobře vědí
k čemu tento pahorek sloužil.
Při výstupu na vrchol „Homole“
si povšimněte dvou terasovitých
stupňů, zbytků středověkého opevnění. Terénní stupně byly jistě
opevněny dřevěnou palisádou,
která se však nemohla do dnešních dnů dochovat.
Nejdůležitější prvek opevnění
je ale třeba hledat asi o sto metrů

byl asi usazen trám dřevěného
zařízení na regulaci odtoku.
O existenci Štěpánovských
rybníků se nám dochovaly i písemné zprávy. Když z nařízení císaře Josefa II. podávala vrchnost
kolem roku 1775 přiznání příjmů
za účelem zdanění, uvedl majitel
čermákovického panství mezi
svými výnosy také 16 kop kaprů
(1 kopa = 60 kusů) z rybníka nad
Štěpánovem a 3 kopy těchto ryb
z rybníka pod Štěpánovem. Tento
záznam dokládá pouze existenci
rybníků, samotná vesnice již byla
desítky či stovky let zaniklá.
Rybník, jehož hráz jsme si
popsali výše, byl zřejmě tou
větší horní nádrží. Hráz menšího
rybníka je méně nápadná. Pozorný návštěvník ji může najít asi

Protržená hráz horního štěpánovského rybníka. Výšku hráze (téměř 10
metrů) můžete porovnat s postavou stojící na vrcholu.

o 200 m níže na samém soutoku
potoka a řeky Rokytné u náhonu
na Kuchyňkův mlýn. Hráz je asi
dva metry vysoká. Bývalý dolní
rybník může být mnohem mladší,
možná byl postaven až po zániku
Štěpánova. Svým účelem asi
souvisí se soustavou mlýnů na
řece Rokytné. Do tělesa hráze je
důmyslně vkomponováno křížení
Dolnodubňanského potoka a náhonu na Kuchyňkův mlýn. Technické řešení připomíná mimoúrovňovou křižovatku a umožňuje
jak bezpečný odchod povodňové
vlny z potoka do řeky, tak i napájení náhonu z řeky i z rybníka.
Jméno zaniklé vesnice nám
do dnešních dnů uchovaly názvy
polních tratí. Tak v katastru Tulešic nacházíme jména „U dolního

horního rybníka.
Čilý ruch na tomto dnes opuštěném místě připomíná i blízký
pomístní název „U krumlovské
stezky“. Tato dnes zaniklá komunikace vedla z Tulešic do Krumlova
a jistě Štěpánovem procházela.
Při pátrání po historii zaniklého Štěpánova jsme narazili na
podstatné komplikace. Především
v našem regionu jsou dvě středověké vesnice tohoto jména, shodou okolností obě během doby
zašly. Druhá obec byla kdysi
mezi Miroslaví, Našiměřicemi
a Knínicemi v blízkosti dnešního
kamenolomu, kde se dosud jedna
polní trať jmenuje „Štěpánov“.
Obě lokality nebyly donedávna
historiky rozlišovány a u většiny
listin je i dnes obtížné spolehlivě

Jak v létě nejlépe využít volný čas? Samozřejmě u vody. Koupání,
plavání a vodní sporty patří v letním období k nejatraktivnějším.
Ovšem koupání má i své rizikové faktory.
Jedním z nich je kvalita vody ve vodních nádržích a přehradách.
V některých případech se v nich nedá koupat pro jejich znečištění.
Kontakt s vodou neznámého původu a kvality přináší řadu nebezpečí
pro zdraví - především infekce. K přenosu nákazy může dojít zejména
nechtěným vypitím vody při plavání nebo inhalací vodního aerosolu.
Vstupní branou infekce do lidského organismu také mohou být sliznice, kůže a případně i dýchací trakt. Ve volné přírodě je v letním období
častý výskyt fytoplanktonu - řas a sinic. Pokud je fytoplanktonu ve
vodě větší množství, vytvoří se v ní tzv. vegetační zákal. I když zákal
ve vodě může mít různé příčiny a nemusí nutně znamenat vyšší množství fytoplanktonu. Vždy ale svědčí o snížené kvalitě vody. Z hlediska
vlivu na lidské zdraví jsou nebezpečné především sinice. Některé mají
schopnost vystoupat k hladině a hromadit se na ní jako zelená kaše
nebo jako částečky, podobné drobnému jehličí nebo zelené krupici.
Takovému jevu se říká vodní květ. Nejčastěji se vodní květy sinic
vyskytují koncem léta. Sinice obsahují látky, které způsobují alergie.
U koupajícího člověka se podle toho, jak je citlivý a jak dlouho pobývá
ve vodě mohou objevit vyrážky, nebo zarudlé oči. Sinice také mohou
produkovat různé toxiny - jedovaté látky. Podle druhu a množství
toxinů, které se dostanou do těla, se také liší projevy. Od střevních
a žaludečních potíží, přes bolest hlavy až po vážnější jaterní problémy.
Pokud sinice netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. U alergiků se však mohou vyskytnout různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek.
Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě. Pokud dojde k náhodnému
polknutí vodního květu, může dojít i k vážnému poškození zdraví.
Je zřejmé, že možná zdravotní rizika rekreačního koupání na těchto
znečištěných vodních plochách se řídí přírodními pravidly intenzivního biologického života ve vodě, včetně výrazných vlivů klimatických,
měnících se tepelných a světelných podmínek. Vodní plochy jsou
bohaté na biologický materiál, který je typický u rybníků. Voda může
být znečištěna krmením ryb, splachy z pozemků i přítokem znečištěné
vody. Možné znečištění vody může být i mikroorganizmy, které mohou
způsobit různá infekční a parazitární onemocnění. Pro snížení rizika
je dobré si pro koupání dobře vybrat rybník, který není bohatý na
fytoplankton, voda je průhledná a bez zápachu. Relativně bezpečné
jsou rekreační rybníky bez hospodářské činnosti, umělá koupaliště
v přírodě napájená pitnou, podzemní nebo kontrolovanou povrchovou
vodou, kde je základní hygienické vybavení. Tato koupaliště jsou také
kontrolována hygienickými stanicemi.

foto: mask

Čtvercový otvor vysekaný do skály sloužil k usazení trámu

Vrstva kamení zpevňovala hlinité těleso hráze rybníka

Nebezpečné koupání

Štěpánova“ a „U velkého Štěpánova“, v Dobřínském katastru „Díly
u Štěpánova“. Zdá se, že jména
„dolní“ a „velký“ Štěpánov označovala již výše popsané rybníky.
Jiné názvy těchto rybníků „Nad
Štěpánovem“ a „Pod Štěpánovem“
z výše zmíněných hospodářských
záznamů z 18. století nám mohou
pomoci upřesnit polohu zaniklé
vsi. Středověký Štěpánov s velkou
pravděpodobností ležel mezi oběma rybníky. Zbytkem zaniklého
stavení je snad poměrně rozsáhlá
a částečně do terasy uspořádaná
hromada kamení na pravém
břehu potoka asi 50 m pod hrází

rozlišit, které vsi se záznam týká.
V historických pramenech je
poprvé Štěpánov na Moravskokrumlovsku jmenován k roku
1376, naposledy pak roku 1509,
kdy již je uváděn jako pustý.
Za těchto okolností nemá velký
význam pouštět se do úvah, kdy
a proč osada zanikla. Samotné
zpustošení a dočasné zanikání
sídel patřilo k poměrně častým
událostem ve vývoji středověkých
osad. Je možná lepší položit si
otázku, proč nebyla daná vesnice
obnovena?
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

Na možná zdravotní rizika představující koupání především pro děti
jsme se zeptali dětské lékařky MUDr. Dany Kohoutkové: „Prázdniny
se neobejdou bez koupání v koupalištích, přehradách, řekách, mořích
a bazénech. Zde je potřeba zvýšeného dozoru pro předškolní děti a ty,
které neumějí plavat. Velmi vážné úrazy vznikají při skocích do vody
- většinou jde o poranění páteře. Dalším rizikovým faktorem je utonutí.
Horko znamená větší zátěž i pro zdravého jedince. V době tepla jsou
nebezpečné skoky do vody bez předchozího osmělení, které má trvat
nejméně třicet až šedesát vteřin. Jestliže dorazíte na koupaliště po delší
chůzi a střemhlav skočíte do vody, která je mnohem chladnější než
vzduch, může dojít k selhání oběhového systému, k zástavě srdce a následnému utonutí. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru právě malé
děti. To i v případě, že se nachází v přímém zorném poli dospělých.“
Jako houby po dešti se na zahradách objevují bazény. Je to jedna
z možností, jak se v parném létě osvěžit a nechat děti vydovádět i naučit plavat. I v těchto bazénech však hrozí utonutí a to nejen při koupání.
Velké nebezpečí představuje bazén především pro velmi malé děti.
Řešením jsou ohrádky umístěné okolo bazénu, které se dají jednoduše
nainstalovat a až dítě doroste, i odstranit.
K šokujícímu závěru dospěli vědci, kteří podrobili pečlivému zkoumání údaje o smrtelných nehodách dětí při koupání. Zjistili, že na devět
z deseti utonulých dohlížely při jejich pobytu ve vodě dospělé osoby.
Vycházeli přitom ze statistik z let 2000 a 2001, které evidovaly 496
případů tragických utonutí chlapců a děvčat ve věku od jednoho do
čtrnácti let. V 88 procentech se malé oběti nacházely v přímém zorném
poli dohlížejících. Z nich 55 procent připustilo, že jejich pozornost
nebyla soustavná, ale souběžně se zabývali dalšími činnostmi. S jinými lidmi v tragickém momentě komunikovalo osmatřicet procent
dospělých, osmnáct procent si četlo, sedmnáct procent jedlo a jedenáct
procent telefonovalo. Vědci v tomto směru publikovali i čtyři důležitá
upozornění, jimiž by se měli řídit všichni dospělí, v první řadě pak rodiče. Zamezit zbytečným úmrtím dětí má podle nich přítomnost dobře
plavajících lidí, kteří nespustí oči z malých milovníků vody, dále oplocení, především veřejných bazénů, povinné nošení záchranných vest
všemi neplavci a konečně výuka plavání, která by měla být dokončena
nejpozději do osmého roku dítěte.
/mask/
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

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

prodám
•• Mitsubischi Galant 2,0 GLSi, r.v.
89, STK 05/06, el. výbava, zelená
metal., stav. volant, centrál, 5 dv., nový
rozvod. řemen, servo, rádio, naj. 202
tis. km, 30 000 Kč. Tel.: 776 225 900.
•• Mitsubischi Galant 1,8 GLS, el.
výbava, stříbrná metal., servo, stav.
volant, centrál, naj. 120 tis. km, nové
rozvody, spojka, rádio, 50.000 Kč.
Tel.: 723 531 049.
•• Peugeot 405 1,9 GLT, r.v. 93, šedá
metal, ABS, servo, taž. zař., 70.000
Kč. Tel.: 515 330 999, 720 523 069.
•• Peugeot 306, 1,4 i, r.v. 2000, 5
dveří, nový model, stříbrná metal.,
čirá optika, ABS, klima, 2x airbag, 2x
el., servo, taž. zař., dálk. centrál, tón.
okna, mlhovky, 155.000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 604 484 923.
•• Š Felicie combi 1,9 D, r.v. 96, bez
koroze a vad, 65.000 Kč, možná dohoda. Tel.: 608 509 176.
•• Š Felicia combi, r.v. 95, naj. 160
tis. km, mírná koroze, spolehlivá, litá
kola 14“ + plechy zimní, 55.000 Kč.
Tel.: 608 451 639.
•• Š 105, bílá barva, dobrý stav, STK
do 06/06, 2. majitel, autorádio, zahrádka, letní+zimní pneu, nová baterie, 6.500 Kč. Tel.: 723 222 569.
•• Š 136 L Favorit, r.v. 89, celkové
opravy, STK 2 roky, naj. 12 tis. km,
GO motoru, nové dveře, oprava spodku, nové tlumiče, brzdy, náplně, nutno
vidět. Tel.: 602 978 657 po celý den.
•• Š 120 L, naj. 90 tis. km, dobrý stav,
koroze prahu, STK, 6.000 Kč. Tel.:
777 714 432.
•• Š 120 v dobrém stavu, LPG, ZP, LP,
tažné zařízení. Tel.: 777 151 880.
•• Pick-up 135 LX, 1993, naj. 90 tis. km,
6,9 l/km, natural, autorádio, nové zadní
dveře, zadní sklo černé, alarm, 60.000
Kč. Tel.: 515 338 174, 603 863 470.
•• Š Favorit, r.v. 89, dobrý stav, nové
brzdy, STK 9/06, cena: 19.000 Kč.
tel.: 732 235 693, po 13. hodině.
•• karavan, r.v. 85, STK 04/06,
hmotnost 550kg, barva bílá, 220V,
plyn. vařič, dřez, lednička, stanový
přístřešek, 40.000 Kč. Rouchovany.
Tel.: 605 559 743.
•• obytný přívěs, vlastní výroba, STK
2009. Tel.: 606 103 765.
•• motorku jawa pioner, jawa mustang,
jawa 90 kross a 250 čz, levně. Tel.:
775 628 042.
•• moto Jawa 250, černá barva, 5.000
Kč. Tel.: 723 531 049.
•• malý motocykl (50ccm) PUCH N
50 SL, paprsková kola, přední kotoučová brzda, kapotáž. STK do 12/06,
7.900 Kč. Tel.: 603 157 265.
•• levně na ND osobní auto Lancia
Delta 1,6 po čelní havárii. SMS na
tel.: 776 366 374.
•• nové př. blatníky na Š 105, 120 a
starší typ, autozahrádku s uzavíracím
vakem, disky na 13“ aj. díly, levně.
Tel.: 607 131 715.
•• letní gumy Semperit Sport 205/15,
mírně jeté, cena doh. Tel.: 604 796 467.
•• motor Š 120, cena dohodou. Tel.:
515 324 502.
•• 2 ks zánovních pneu Matador
165/13 MP 12, 800 Kč/ks, 2 ks jetých
pneu Barum,vzorek 3 mm,vh. na vlek
apod., 150 Kč/ks. Tel.: 606 507 088.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD 2+1 a větší v MK se zahradou
a dvorem i k menším opravám, nebo
vyměním za byt 3+1 na Sídlišti + doplatek. Tel.: 606 279 394, kdykoli.
•• byt v OV 2+1 v MK. Tel.: 515
323 864.
•• garáž v Ivančicích, Oslavanech,
nebo k pronajmutí. Tel.: 606 585 715.
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, parkování uvnitř objektu.

Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu. Výměra 1432 m2. Nutné
opravy, 420 tis. Kč. Tel.: 515 322 101,
602 755 265.
•• vilku na okraji Prahy, nová, platba
hotově. Tel.: 604 555 729.
•• RD 2+1 v Dolních Dubňanech,
530.000 Kč. Tel.: 515 323 912.
•• RD 2+1 v MK. Ihned k bydlení,
cena: 1 mil. Kč. Tel.: 603 841 167.
•• RD v Rybníkách (4 km od MK),
3+1, dílna, chlév, dvorek, zahrada.
Klidné prostředí, nutné úpravy,
450.000 Kč, možná domluva, spěchá.
Tel.: 721 478 160.
•• RD se zahradou, 3+1, podsklep.,
garáž, plyn. topení, nový rozvod
vody, nebo vyměním za byt 2+1 v OV
v Ivančicích, Oslavanech + doplatek.
Tel.: 607 646 867.
•• byt 2+1 v OV, Ivančice. Nabídněte
cenu, velmi spěchá. Tel.: 736 433 786.
•• DB 2+1 v MK, Sídliště, telefon,
HBO. Na slunném místě, klid. Tel.:
605 215 160.
•• DB 3+1 s nulovou anoncí v MK na
Sídlišti, 6. patro, volný od září, cena
dohodou, rychlé jednání možnost slevy. Tel.: 515 322 915, 603 157 669.
•• DB 3+1 v MK, 6. patro, výtah,
sklep. koje. Tel.: 602 524 278.
•• družstevní garsonku v MK, vnitřní
úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• stavební pozemky v Ivančicích
1.000 m2 i více. Tel.: 604 920 012.
•• stavební místo v Rybníkách 1700
m2, veškeré IS na pozemku. Tel.: 605
370 932.
•• stavební místo v Horních Dubňanech, vlastní studna, sklep, přípojka
vody a plynu u pozemku, 55.000 Kč.
Tel.: 515 322 231.
•• orná půda v kú Dobelice, 1944 m2,
8 Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/
m2. Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 v Ivančicích. Tel.: 775
275 075.
•• dva dospělí s 15ti-letou dcerou,
hledají podnájem v Ivančicích 2+1
nebo 2+kk do 6.000 Kč/měs. vč. inkasa. Tel.: 775 907 109.
•• levný podnájem bytu 1+1 v Ivančicích, Oslavanech. Tel.: 607 187 893.
•• Pronajmu chatu na Vranovské
přehradě, termín: 3.7. - 10.7., 7.8. 14.8., 28.8. - 4.9., teplá voda, sprcha,
splachovací WC, plyn. kamna, příjezd k chatě, posezení na terase, velké ohniště, blízko pláže a restaurace.
Cena za osobu 120 Kč/den. Tel.: 515
322 308, 732 416 141 po 16.00 hod.

Stavba - zahrada

prodám
•• 2 palety cihel Supertherm, 115 P+B,
cena dohodou. Tel.: 736 484 495.
•• 3 m zámkové dlažby, 150 Kč/m.
Tel.: 723 207 861.
•• deskové plechové 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. hod.
•• stropní versalitové desky 60x60,
100 m2, 100 Kč/m2. 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.

Vybavení domácnosti

prodám
•• starší kuch. linku 1,80 bez dřezu,
levně. Tel.: 546 423 349.
•• sedací soupravu, nerozkládací, 2
křesla, vše zachovalé, 2.000 Kč. Tel.:
723 444 261.
•• kuch. linku, d.150 cm, vč. dřezu,
2.000 Kč; sprchový plechový kout i
s baterií, 1.000 Kč. Tel.: 723 428 899.

•• sedací soupravu, černá koženka
3+2, 3.000 Kč, velmi pěkná. Tel.: 606
585 715.
•• 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

prodám
•• MT Nokia -TP volání bez paušálu + 2
spec. tarify již od 1-3 Kč/min. na všechny sítě, neomez. kredit, zázn. zdarma,
nabij., návod. Tel.: 608 887 613.
•• MT Nokia 8210, odblok. na všechny sítě, náhradní kryty, nabíječka, zachovalý, 1.500 Kč. Tel.: 604 796 467.
•• 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.
•• pračku mini-romo nerez; roztahovací stůl; šicí stroj skříňový zn. Lada
s motorkem; mrazák 60 l; dámský
dubeňák. Tel.: 732 153 409.

Vše pro děti

koupím
•• golfáč, polohovatelný, se stříškou.
Tel.: 732 785 559.
•• kdo daruje nebo levně prodá dřevěného houpacího koně? Tel.: 605
145 789.
prodám
•• béžová trojkomb., nafuk. kola,
záruka do 06, málo používaný, 3.000
Kč. Tel.: 732 630 253.
•• červenobílý dětský pokojík, psací
stůl, 2 válendy s ÚP. Tel.: 603 992 607.
•• velmi pěkné oblečení na miminko
(chlapečka), vel. 52-68, 20-50 Kč/ks;
mantinel, povlečení a rychlozavinovačku komplet, bleděmodrá barva. PC
1.000, nyní 500 Kč; knihy Nová doba
porodní, 150 Kč; Kojení, 50 Kč; novou
mateřskou podprsenku 80 C, 100 Kč,
vložky do podprsenky 3 krabice, 100
Kč. Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• pro nenáročnou maminku, kočár 4
kombinace + taška, pláštěnka, modrobílý potisk, zachovalý, 1.000 Kč. Tel.:
723 830 404.
•• kočár Sport lux, málo používaný,
trojkomb., po 1 dítěti, nafuk. kola,
překláp. rukojeť, kabela na přenášení, prací potahy, síťka, zimní fusak,
nastavení opěrky zad i nohou. PC
8.000 Kč, nyní 2.500 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 737 963 743.
•• koupací kyblík „Tummy Tub „,
vynikající pro mimina na koupání až
do 2 let, 650 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.
•• dětské kolo pro věk 4-6 let. PC 2.000,
nyní 1.000 Kč. Tel.: 606 328 491.

Zvířata

koupím
•• samce kakaříka. Tel.: 720 181 465.
•• ponyho, možno i problémový.
Bude v dobrých rukou, jako společník
k druhému. Levně, prosím nabídněte.
Tel.: 728 803 732.
•• fenku a psa čivavy dlouhosrsté,
bez PP, odběr konec července. Tel.:
728 029 879.
prodám
•• selata 80-95 kg, na dokrmení. Tel.:
602 849 776, večer.
•• bigl, štěňata s PP, výborný společník, vh. k dětem. Tel.: 605 432 773.
•• levně zakrslé králíčky, vh. k dětem, chovu; morčátka. SMS na tel.: 721 747 883.
•• 3 osmaky (2 mamky a jejich přítele), s akváriem, 300 Kč; morčátka tříbarevná, 2 samičky + 2 samce, ihned
k odběru, samce morčete s červenýma
očima, potkana (slečnu), bílý s červenýma očima. Tel.: 724 511 329.
•• štěňata sheltií (malá kolie), bez PP,

barva trikolor, očkovaná, odčervená.
Tel.: 728 842 674.
•• štěně jezevčíka dlouhosrst., trpasličího psa s PP, k odběru ihned, stáří 3
měs. Tel.: 724 192 361, 515 339 991.
•• šarpej, štěňata, písková barva, oba
rodiče k vidění, očkov., odčerv., výbavička, 5.500 Kč. Tel.: 723 403 186.
•• štěně labradorského retrívra světlé
barvy, čistokrevná bez PP, odběr zač.
srpna. Tel.: 731 472 724, 546 420 497.
•• kozu, kříženka, matka bílá, otec
kamerun, stáří 1 rok, strakatá, 1.000
Kč. Tel.: 723 403 186.
•• kakaříky c.c.žluté, andulky modré,
vše kroužkované. Tel.: 604 303 267.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732
562 498.
•• prase 150 kg, 32 Kč/kg. Tel.: 737
117 666.
daruji
•• koťata, odběr ihned, Ivančice. Tel.:
546 452 838 po 17 hod.
•• štěně pejska, kříženec kokršpaněla,
odběr od 30.6. Tel.: 728 236 767.
•• koťátko. Tel.: 605 904 681.
•• koťata. Tel.: 606 323 365.
•• koťata-kocourky. Tel.: 608 714 555.

Hobby

•• Hledám ctižádostivého tanečního
partnera na LAT a STT. Jsem 176
cm, 15 let. Trénink by probíhal v TK
Orion Oslavany. Začátečníka zaučím!
Pište na tel.: 732 179 504.
•• Mužstva zajímající se o okresní soutěž Brno-venkova ve futsale pro ročník
2005-2006 do 31.7.2005 z oblasti Brno-venkov a sousedících okresů, kteří
nemají futsaluvou soutěž se mohou
informovat nebo přihlásit u vedoucího
I. třídy OP p. Otruby, tel.: 731 564 225.
prodám
•• křídlové piano, 10.000 Kč. Tel.:
606 449 329.
•• sběrateli větší počet státních vyznamenání. Tel.: 546 423 960.
•• starší dvojmístný uzavřený kajak,
barva červeno-žlutá, 3.500 Kč. Tel.:
606 507 088.
•• končím se sbírkou kalendáříčků,
pivních tácků, cukříčků - prodám.
Tel.: 737 407 461.
•• horské kolo Olpran, černé, velmi
málo jeté, zadní nosič, blatníky, 1.000
Kč. Tel.: 737 963 743, 737 912 459.
•• pánské kolo Ifa, zlatavé barvy,
přehazovačka, dobrý stav. Tel.: 732
330 440.
•• jezdecký bičík černé barvy, nepouž.,
téměř nový, 250 Kč. tel.: 775 120 782.
•• golfové hole červené, červený
potah s obrázky, dvojkolečka, 800
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.

Služby

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

Různé

koupím
•• konopky. Tel.: 732 153 409.
•• kdo nechá za odvoz zbytky z jídelny, pravidelný odběr 2x týdně. Tel.:
515 330 999, 720 523 069.
prodám
•• 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. hod.
•• akvárium v. 40, d. 80, š. 35 i s
rybičkami, přísluš. a stolkem na míru,
cena dohodou, originální DVD filmy,
levně. Sim kartu Oskar, levně. Vypalovačku CD a DVD v jednom značky
LG, málo používanou, záruka 1 1/2 r.,

cena dohodou. Tel.: 775 628 042.
•• lázeňská kamna 100 l, 1.000 Kč;
el. ohřívač Tatramat r. 86 10 l, 500 Kč.
Tel.: 724 528 484.
•• klec na drobné savce (morčata, křečky, osmaky), š. 34, v. 30, d. 58 cm, nepoužívaná, 400 Kč. Tel.: 737 370 296.
•• magnetický rotoped, rok starý,
málo používaný, 1.500 Kč. Tel.: 737
885 459.
•• dřevěný dvoják (štafle) 2m vysoký.
Tel.: 515 336 601.
•• 2 ks dětských židlí, 100 Kč/ks;
akordeon pro začátečníka, barva perleť, 32 basů, 2.500 Kč; nový zavírač
dveří 300 Kč; mech. psací stroj se
širokým válcem Conzul, 300 Kč;
konopné lano prům. 25 mm, d. 50 m,
500 Kč; nová kapesní kalkulačka s
páskou Casio, 200 Kč; porcelánové
umyvadlo, bledě modré, 150 Kč. Tel.:
606 507 088.
•• dřevěný žebřík, dvoják, v. 2 m; vál
k Teře Vari se sedačkou, levně. Tel.:
515 336 601.
•• svařovací transformátor, vyr. Elektokov, levně. Tel.: 736 443 989.
•• větší množství sklenic Omnia, větší
i menší, šroubovací po 1-2 Kč/ks.
Tel.: 737 407 461.
•• 50 l skleněný demižon i s košem,
úplně nový + 1 náhr. obal. Tel.: 546
451 960 po 19 hod.
•• proso žluté 1kg/4Kč. Tel.: 723
428 899.
•• maringotku, d. 8,5m, vh. na chatu,
45.000 Kč. Tel.: 515 330 999, 720
523 069.
•• hřebenové stávky i s návodem na
tkaní ozdobných tkanic, 40 Kč/ks;
nové knihy Recepty podle zvěrokruhu, Milionářem v Čechách, Komisař
Rex zasahuje á 30 Kč/ks, i poštou.
Tel.: 737 407 461.
•• cirkulárku, 1.500 Kč; kamna Klubky, 700 Kč; ocelové pletivo d. 25 m, v.
160 cm, 500 Kč. Tel.: 732 656 993.
•• rané brambory, 10 Kč/kg, bez
chem. ošetření, ruční sběr. Tel.: 515
336 058, 776 593 725.

Seznámení

•• Hledám dívku, která v pátek 17.6.
cestovala vlakem z Brna do MK s vel-

kou černou kabelou a papírovou diesel taškou, oblečená do téže značky.
Zn: Na kafe! Tel.: 775 694 497.
•• 52 letá 165 cm z Ivančicka štíhlé postavy, hledá seznámení s mužem, který
umí nejenom pohladit, ale rozumí
i práci na zahrádce. Vlastní automobil
uvítám, není podmínkou. Prosím pouze SMS na tel.: 608 867 368.
•• vdova 49 let, hledá vhodný protějšek. Tel.: 568 645 724 večer.
•• vdova 69/170, silnější postavy,
hledá přítele nebo přítelkyni přiměřeného věku, pro volné chvíle. Tel.:
546 434 345.
•• seniora, důchodce nad 65/170,
hledá plnoštíhlá aktivní chalupářka,
vztah k zahradě, hospodářství, výletům, kamarádství, muzice. Auto
vítáno. Tel.: 737 407 461.
•• žena 46/170, silnější postavy, hledá
kamaráda. Pouze SMS na tel.: 776
019 159.

Zaměstnání

•• švadlena s praxí 20 let, hledá práci.
Ivančice a okolí. Tel.: 732 637 844.
•• přijmu kuchařku do restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• Přijmeme spolehlivého řidiče
pro MKD. Tel.: 604 541 014.
•• 2 studentky hledají brigádu na letní
prázdniny, jakoukoli. Tel.: 723 252 176.
•• Nová možnost výdělku, nový produkt italské firmy. Vysoké provize.
Tel:. 724 321 199.
•• 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.
•• Futsalová asociace Brno-venkov
příjme zájemce o placeného rozhodčího futsalu pro ročník 2005-2006
do 31.7.2005. Praxe z velkého
fotbalu nebo futsalu vítána, není
však podmínkou. Oblast náboru okr.
Brno-venkov i sousedící okresy.
Začátečníky proškolíme. Bližšší info
a přihlášky u vedoucího rozhodčích
p. Křípala, tel:. 607 891 417.

Sbor dobrovolných hasičů Dobřínsko pořádá dne 2. - 3. července

Tradiční pouť
sobota 2.7. od 16.30 hod. na fotbalovém hřišti Zbrojovka Brno
78 - Dobřínsko, od 20.00 hod. taneční zábava se skupinou STONE
(za deště v místním KD). Neděle 3.7. odpoledne zavádění pod májou,
od 20.00 hod. taneční zábava s dechovou hudbou DUBŇANKA.

SPK Petrovice pořádá v sobotu 6.8. od 9.00 hod. na hřišti v Petrovicích
X. ročník tradičního turnaje v nohejbalu 3 členných mužstev

Mucha Cup

Závazné přihlášky včetně startovného do 3. srpna! Startovné 350 Kč
(v ceně je občerstvení a vstupné na večerní zábavu). Občerstvení:
makrely, uzená cigára, domácí klobásy. Přihlášky na tel.: 515 323
657, 603 714 841.

Peklo Rouchovany pořádá v pátek 15. července od 20.00 hodin

ROCKOVOU ZÁBAVU

Vystoupí Vanderoy, Cayman. Slosovatelné vstupné 50 Kč.

Akademie se vydařila

/Miroslav/ Minulý páteční podvečer patřil v Miroslavi dětem ze
základní a mateřské školy. Letos se tam totiž uskutečnil již 12. ročník
školní akademie, která se koná vždy koncem června jako vyvrcholení
školního roku. Školní akademii zahájily nejmladší děti z mateřské školky Husova a poté se svým programem přišly jednotlivé ročníky školy.
Na akademii nacvičují učitelé s žáky 1. až 9. ročníku minimálně měsíc
dopředu, a nejčastěji se vyskytují taneční vystoupení, aerobic, break
dance, ztvárnění různých tanců, které jsou prokládány zpěvem, divadelními scénkami, hrou na nástroje. Hymnou akademie je píseň Nám
se na tom světě líbí, kdy všichni účinkující na pódiu zpívají společně,
často se přidávají i návštěvníci v hledišti. Těch byla letos rekordní
účast, přes 1000. Každý rok se snaží pořadatelé vymyslet nějaké překvapení, letos se o ně postarala letecká škola z letiště Aircon. /mask/
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Ferrari vyhrálo závod GT Jihomoravská reprezentace vyhrála olympiádu
O uplynulém víkendu se na Masarykově okruhu uskutečnily automobilové závody MATADOR GT Challange. Hlavním závodem se
stal tříhodinový souboj vozů GT. Na startu se objevily vozy značek
Maserati, Ferrari, Lamborghini, Lister a další. Celého seriálu se účastní i modřický Jan Vonka, který startuje s vozem Porsche ve slabší
třídě GT2. V domácím závodě se ve třídě GT1 představil Robert
Šenkýř, který jel s vozem Saleen v týmu Graham Nash Motorsport.
S nástrahami závodu, který byl poznamenán i deštěm, se nejlépe vypořádala dvojice Pedro Lamy /Por/ a Gabriele Gardel /Švýc/, která
se svým vozem Ferrari 550 Maranello ujela 83 kol. Na druhém místě skončil Andrea Bertolini /I/ a Karl Wendlinger, kteří měli téměř
minutovou ztrátu na vítěze. Třetí místo získal Jaime Melo /Bra/ s Jean
-Philippe Bellocem /F/ na voze Ferrari 575 Maranello. Robert Šenkýř,
který jel s Italem Pirrim a Britem Hookerem, dojel na třináctém místě
se ztrátou šesti kol na vítěze. Na čtvrtém místě v GT2 a patnáctém celkově dokončil Jan Vonka s Mauro Casadeim /I/, kteří jeli s nejstarším
vozem startovního pole. „Na mokré dráze to bylo hodně obtížné, ale ze
získaných bodů ve třídě mám radost,“ uvedl Vonka.

Foto: Květoslav Adam

Jan Vonka s Italem Casadeim na startu

Česká Pojišťovna Škoda Octavia Cup pokračoval v Brně dalším kláním a očekávalo se, zda někdo dokáže porazit letošního suveréna poháru Jiřího Janáka, který zvítězil ve všech čtyřech odjetých závodech.
Ten opět zářil již v kvalifikaci a nikoho nenechal na pochybách, kdo
bude stát na pole position. V sobotním odpoledním závodě se žádné
překvapení nekonalo a Janák si připsal pátý letošní triumf. Druhé místo
vybojoval Jan Kopecký, který si odskočil z automobilových soutěží.
Třetí dojel Jupa před Dostálem a Bohuslavem. V neděli se radoval
Kopecký, který zvítězil před Jupou a Janákem. Na čtvrtém místě dojel
Brejla před Jandíkem. I po hodinách v průběhu závodu se na šesté místo v cíli probojoval Michal Matějovský.
Sobotní tříhodinový vytrvalostní závod českého šampionátu se stal
jednoznačnou záležitostí Antonína Charouze, který se za volantem
vozu AMG Mercedes CLK DTM střídal s Adamem Lackem a Michalem Vorbou. Tato posádka zvítězila s náskokem čtyř okruhů na Porsche
rakušanů Schunka a Hornaka. Na třetím místě dojel Studenič s Vencem
/Porsche/. Třídu do 2000 vyhrála dvojice Maděryč, Rosina /Audi A4/
z Bohemia Racing Teamu. Jiří Skula a Adam Kout /Internet Expres
Prima Team/ si se Škodou Fabia vybojovali prvenství ve třídě do 1400.
Nedělní sprinterský závod na třináct kol ovládl opět Charouz s Mercedesem před Rosinou /Audi/ a Studeničem /Porsche/.
/Ctibor Adam/

Ve dnech 22. až 26. června se
konala v Brně Letní olympiáda pro dětí od 12. do 15. let.
V devatenácti disciplínách se
představilo na 4300 malých sportovců z celé České republiky.
Akce, kterou zorganizoval Český
olympijský výbor - komise pro
mládež, byla v pořadí již druhou.
První se konala před dvěma lety
v Litomyšli. Olympijský oheň na
stadioně Pod Palackého vrchem
zapaloval oštěpař Jan Železný,
nechyběla olympijská hymna, ke

které složil hudbu i text Ivan Hlas
a ani vlajka, která zavlála po dobu
čtyř dnů nad stadionem.
Mezi hosty a garanty sportovních disciplín byla Helena Suková (tenis), Filip Ospalý (triatlon),
Květoslav Svoboda (plavání), Jan
Železný (atletika), Šárka Kašpárková, Zuzka Hlavoňová (atletika)
a další. V jednotlivých disciplínách se utkali nejlepší sportovci
z krajů, kteří svým umístěním získali olympijské medaile a diplomy a body do celkového hodnoce-

ní krajů. Absolutním vítězem se
stala jihomoravská reprezentace.
Do širších nominací se probojovali také krumlovští atleti:
Kristýna Kudláčková a Jan Čepera, kteří bohužel neprošli tvrdým
sítem kvalifikačního závodu.
„Atletika byla na velmi vysoké
úrovni, jak po stránce organizační, tak sportovní. Jedním z nejzajímavějších výkonů byl český rekord v hodu kriketovým míčkem
o délce 91,78 metrů třináctiletého
borce z Moravskoslezského kraje.

Celou olympiádu provázel duch
olympismu, atmosféra a nadšení
se mohla přirovnat k velké olympiádě v Athénách. Setkala jsem se
se Šárkou Kašpárkovou a novopečenou maminkou Zuzkou Hlavoňovou a s předsedou Českého
olym. výboru panem Milanem
Jiráskem a s místopředsedou panem Dvořákem. Oba přislíbili
účast na podzimním vyhlášení
krumlovského sportovce roku“
sdělila své dojmy trenérka krumlovských atletů Zuzana Marková.

Kristýna Pálešová dvojnásobnou olympijskou vítězkou
Ve dnech 21.6. – 25.6. 2005 se
v Brně konala 2. letní Olympiáda
mládeže ČR. Jihomoravský kraj
ve sportovní gymnastice reprezentovalo družstvo ve složení
Kristýna Pálešová, Eva Verbová,
Vendula Ivičičová, Veronika
Šafránková a Veronika Šenková.
Předvedenými výkony na přeskoku (9,200 bodů), na bradlech
(9,750 bodů), na kladině (9,600
bodů), prostných (9,400 bodů)
a celkovou známkou 37,950 bodů
se Kristýna probojovala z prvního
místa do závodu „finále 24 nejlepších jednotlivkyň“. Do finále se
také probojovala Eva Verbová se
známkou 36,650 bodů. Kraje ale
mohly do finále nominovat pouze
dvě závodnice z každého kraje,
takže Vendula Ivičičová, i když
předvedla moc pěkný výkon, se
známkou 34,000 bodů, za kterou
získala 6. místo, musela jen povzbuzovat své týmové závodnice.
Zásluhou Kristýny (1. místo),
Evy (2.) a Venduly (6.) družstvo

JMK vyhrálo se ziskem 109,900
bodů před druhým Ústeckým krajem, který získal 104,550 bodů
a třetím Hlavním městem Prahou
(získalo 102,400 bodů). Ve finále
24 žen Kristýna Pálešová (JMK)
zvítězila se ziskem 37,500 bodů
před druhou Evou Verbovou (JMK)
36,850 bodů a třetí Annou Čadkovou (Hl. m. Praha) 34,900 bodů.
Kristýna ve finále zazářila na
bradlech, když za svoje cvičení
získala dokonce 9,800 bodů.
Kristýna se tak stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou LODM
2005. Děvčata tím také pomohla
Jihomoravskému kraji k celkovému vítězství s počtem bodů 493
před druhým Krajem Hl. m. Praha
(450 bodů) a třetím Moravskoslezským krajem (435 bodů).
Jihomoravský kraj získal tak
dva poháry, které do soutěže
věnoval Český olympijský výbor
jako hlavní garant této akce. Jeden
pohár byl věnován za uznání a výkony pro holky JMK a druhý pro

Favorité Tichý se Stixem
na bednu nevystoupili

Krásné sobotní ráno dne 28. května přivítalo 13 dvojic, hráče míčového
sedmiboje, kteří po celý den bojovali na tenisových kurtech v Moravském
Krumlově o „Velký pohár“, který věnoval hotel Epopej. Po urputném
souboji byly vítězům předány hodnotné ceny a třebíčským „Velký putovní pohár“, na kterém budou uvedena jejich jména. Pořadatelé děkují
sponzorům Hostan Znojmo, Hotel Epopej a víno Tichý Rybníky. Konečné
pořadí turnaje: 1. Hrůza - Jeremas, Třebíč, 2. Daněček - Vícena, Třebíč,
3. Novotný - Čepera, Moravský Krumlov, 4. Tichý - Stix, Rybníky, Moravský Krumlov.
Antonín Veselý

Reprezentantky Jihomoravského kraje: zleva Kristýna Pálešová, Vendula
Ivičičová, Eva Verbová, Veronika Šenková, Veronika Šafránková

kluky JMK. Za Český olympijský
výbor tyto poháry předávala
paní Věra Růžičková.
Kristýna Pálešová, Eva Verbová
Eva a Anna Čadková potvrdily
svoji reprezentační nominaci na
VIII. ročník letního Olympijského festivalu evropské mládeže
2005 – European Youth Olympic

Festival (EOYF) 2005, který se
uskuteční v italském regionu
Friuli Venezia Giulia na pobřeží
Jaderského moře, ve městě Lignano Sabbiadoro a jeho okolí
ve dnech 2. až 8. července 2005,
a na kterém děvčata budou reprezentovat Českou republiku. Věřme, že úspěšně.
(skm)

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

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 3. července od 9.00 hodin
neděle 31. července od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

VAŠE DOVOLENÁ ZAČÍNÁ
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
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

