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Po loupeži šel na pivo 

/Višňové/ Scénu jak z akčního amerického filmu zažili občané obce 
Višňové. V úterý 19. července odpoledne totiž přepadli lupiči tamní 
poštu. Jeden žíznivý zloděj si bezprostředně po činu skočil do místní 
restaurace vzdálené 50 metrů od pošty na pivo a poté se strhla policejní 
honička zakončená zátahem v lese. Jak sdělil jeden místní občan, který 
nechtěl být jmenován, pravděpodobně tři zloději přijeli dvěma auty
a zaparkovali přímo před poštou. Poté jeden z nich s pistolí v ruce 
ohrožoval poštovní úřednici za přepážkou. Ta pod pohrůžkou násilí 
vydala lupiči hotovost čítající zhruba 60 tisíc korun. Zloděj pravděpo-
dobně vlivem horka nebo stresu si i s lupem skočil na pivo do místní 
restaurace v nedalekém sousedství. Duchapřítomný majitel restaurace 
si všiml podezřelého asi 25tiletého mladíka silnější postavy a podle 
jeho slov upozornil policii. Ta zmíněného zloděje zadržela ještě v obci. 
Následovala honička po zbývajících dvou pachatelích, jimž se podařilo 
ujet jedním z automobilů. Dohrou bylo pročesávání lesa i s policejními 
psovody. „Případ šetříme, ale nebudeme zveřejňovat ukradenou částku. 
Důležité je, že nikdo nebyl zraněn. Šetření je v počáteční fázi a jakmile 
to situace umožní, budeme informovat veřejnost,“ sdělila k případu 
policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.           /mask/

/Miroslav/ Čtvrtek byl pro ob-
čany města Miroslavi ve znamení 
násilného trestného činu. Již od 
časného rána týmy brněnských 
kriminalistů prohledávaly dům 
na ulici Malinovského, který 
patří místní podnikatelce. Asi ve 
dvě hodiny ráno tu byl zastřelen 
sedmapadesátiletý muž z Prahy, 
druh majitelky domu. Ten zřejmě 
vyrušil zloděje a ti po něm začali 
střílet. Byl na místě mrtvý. Maji-
telka domu - podnikatelka vlast-
nící síť benzínových čerpacích 
stanic a autodopravu především 
s naftou a benzínem - vyvázla 
bez zranění.

„V domě se ráno střílelo. Je to 
hrozné, člověk a navíc podnikatel 
si dnes nemůže být jistý životem 
ani ve vlastním domě. Nevím ale, 
zda to mělo souvislost s podni-
katelskými aktivitami nebo šlo
o něco jiného,“ konstatoval jeden 
občan, který nechtěl být jmeno-
ván a jenž přihlížel za páskou, 
která vymezovala prostor určený 
jen pro policisty.

 Již na první pohled bylo pa-
trné, že pachatel velmi nešetrně 
vniknul do domu velkým proskle-
ným panelem vedle vchodových 
dveří. Kriminalisté obcházeli 
okolní domy a vyptávali se jejich 

obyvatel, zda nezpozorovali něco 
podezřelého nebo neobvyklého, 
co by jim mohlo pomoci s ob-
jasněním případu. Podle infor-
mací z brněnské kriminálky byl 
v okolí místa činu zaznamenán 
výskyt patrně Fordu tmavé barvy 

a kombi zatím nezjištěné značky. 
Policisté v této souvislosti žádají 
občany Miroslavi a okolí, kteří by 
mohli něco k pohybu těchto vozů 
sdělit, aby tak učinili na čísle 
974 622 021 nebo na lince 158.

„Trestný čin vraždy byl v Mi-

roslavi naposledy zaznamenám 
koncem šedesátých let,“ sdělila 
tisková mluvčí znojemské poli-
cie Lenka Drahokoupilová. Není 
proto divu, že spoustu miroslavá-
ků tento brutální případ doslova 
šokoval.               /mask/ 

Miroslavské občany šokovala vražda

Dětské a kojenecké zboží Jana Ukropová
Ráj dětí, nám. TGM 44

Moravský Krumlov, tel.: 515 324 235
Ráj dětí a maminek, Přímětice - budova 
AZ marketu, Znojmo, tel.: 775 744 448

LETNÍ AKCE
Golfový kočárek 

Kendy
Původní cena 1.259,-  

nyní jen 849,-

Postýlka skládací 
Camping

Původní cena 1.990,- 
nyní 1.590,-

/Moravský Krumlov/ V roce
2003 byl nově otevřen Dům s pečo-
vatelskou službou v Moravském 
Krumlově. Za dva roky provozu 
se jeho obyvatelé již zabydleli a 
vedení s týmem pracovníků se 
snažilo život v domě co nejvíce 
zpříjemnit. „Pochopitelně jako 
v každé novostavbě, tak i zde, se 
nějaké nedostatky vyskytly. Ať 
už šlo o popraskání omítek, nebo 
nám zatékalo v určité části stře-
chy, ale po reklamacích vždycky 
firma, která dům postavila, vyšla 
maximálně vstříc a vše opravila. 
V letošním roce nám dokonce na-
třela všech 74 balkonů, což je pro 
nás velká úspora. Menších závad 
bylo více, ale vždy byly opraveny
k naší spokojenosti,“ uvedla ve-
doucí Irena Kočí.

V DPS je 74 bytů, z toho 58 
jednopokojových, 16 dvoupoko-
jových a 12 bytů je pro zdravotně 

postižené. Obsazenost vlastních 
bytů pro důchodce je maximální 
od samého začátku, i když už se 
zde spousta nájemníků vyměnila. 
Pořadník zájemců o bydlení je 
velký, takže nehrozí, že by byty 
byly dlouhodobě neobsazeny. 
K dispozici je i apartmán, který je 
využíván návštěvami nájemníků
i turisty a je pro Dům s pečovatel-
skou službou po finanční stránce 
velkým přínosem.

Organizace života a péče je 
na vysoké úrovni. Pro obyvatele 
jsou zajišťovány různé kulturní 
a společenské akce a samozřej-
mostí je pečovatelská služba. 
Tuto zajišťuje Centrum sociál-
ních služeb. Podařilo se navázat 
spolupráci se základní a umě-
leckou školou, i společenskými 
organizacemi, které mají různá 
vystoupení k svátkům a výročím. 
Zpestřením jsou besedy s umělci. 

Ve spolupráci s Naší kapelou jsou 
pořádány jednou za tři měsíce 
posezení. Římskokatolický kněz 
dochází za méně pohyblivými
sloužit mše přímo do DPS.

„Jsem spokojená až nad míru. 
Já jsem si ani nepředstavovala, že 
se takto jednou v důchodě budu 
mít,“ pochvalovala si jedna z oby-
vatelek DPS Helena Veselá.

„Co nás trápí a s čím se potýká-
me je to, že se nemyslelo na větší 
společenskou místnost. Protože 
v domě bydlí 92 obyvatel, kteří 
jsou samostatní a je u nich zájem 
o kulturní akce, ale kapacita sálu 
nám to nedovoluje. Proto v sou-
časné době děláme projekt na 
rozšíření této společenské míst-
nosti. Pokud se dostane finanční 
položka na tuto akci do rozpočtu 
na příští rok, budeme rádi. Hodlá-
me také rozšiřovat sociální služby 
a to o respitní péči. To znamená, 

že všichni, kdo se chtějí starat
o své seniory doma, mívají obdo-
bí, kdy by potřebovali, aby tuto 
péči převzal někdo jiný. Ve staré 
školce bychom rádi provozovali 
tuto službu tak, aby si lidé mohli 
odjet na dovolenou, vymalovat 
nebo mohou sami onemocnět. 
Svého seniora nám svěří do péče 
a my se o něj po tuto dobu posta-
ráme. Je tu možnost postarat se
i o matky v tísni,“ doplnila ve-
doucí DPS Irena Kočí.

„Jsem tady už druhým rokem a 
jsem moc spokojený. Zlepšil se mi 
tu zdravotní stav. Vaří také dobře. 
Jen veliká škoda, že manželka 
tady není,“ uvedl k životě v domě 
jeden z obyvatel Josef Matouš. 

Není se proč divit slovům chvá-
ly, k dispozici je obchod a služby 
v podobě kadeřnictví, prádelny,
masáží a lékaře, a to přímo v hlav-
ní budově DPS.                  /mask/

Dům s pečovatelskou službou se zdárně rozvíjí

foto: mask

foto: mask            Místo loupežného přepadení

foto: mask



Vzhledem k tomu, že již víc jak 
dva roky není dořešen problém 
regionální dopravy, proběhlo 
nespočet jednání a zasedání roz-
kladových komisí, byla vydána 
určitá rozhodnutí, která byla opět 
zrušena, opětovně jsem interpelo-
vala ministra dopravy ČR Milana 
Šimonovského v této věci.

Opakovaně jsem se  na pana 
ministra obrátila ve věci zajišťo-
vání základní dopravní obsluž-
nosti na Znojemsku a Moravsko-
krumlovsku, kde od 01.07.2003 
do května 2005 byla doprava za-
jišťována vždy dvěma autobusy, 

když však pouze jednomu do-
pravci byly poskytovány dotace.

Ve svém rozhodnutí z prosince 
2004 ministr zrušil předchozí roz-
hodnutí odborného útvaru MD a 
konstatoval porušení správního řádu 
ze strany Krajského úřadu s tím, 

že „po posouzení individuálních 
okolností celého případu je toto 
pochybení Krajského úřadu natolik 
podstatné porušení správního řádu, 
které je v ostatních souvislostech 
důvodem pro zrušení rozhodnutí 

Krajského úřadu z důvodu jeho 
rozporu s právními předpisy“.

Následně pak opravdu odborný 
útvar v únoru rozhodnutí Kraj-
ského úřadu (o vydání licence) 
zrušil a ze strany obou účastníků 
byly podány rozklady. Ve svém 

rozhodnutí o těchto rozkladech 
pan ministr pak v dubnu 2005 
zcela změnil svůj postoj s tím, že 
správní řízení o přezkoumání roz-
hodnutí Krajského úřadu se zasta-
vuje s odůvodněním, že se nepro-
kázalo podezření na nezákonnost 
a odpadl tak důvod řízení.

Přitom stejné rozhodnutí (v pod-
statě se stejnou argumentací) již
jednou učinil také odborný útvar 
Ministerstva dopravy v září 2004
a bylo panem ministrem  zrušeno.

V této souvislosti jsem položila 
tyto otázky:

Jaké nové skutečnosti se od 
prosince 2004 v případu objevi-
ly? Z jakého konkrétního důvodu 
pan ministr zcela změnil svůj ná-
zor? Zabývala se tímto případem 
opakovaně stejná rozkladová ko-
mise ministra, nebo byla účelově 
vytvořena nová?

Je dle názoru pana ministra 
stav, kdy je základní dopravní 
obslužnost zajišťována na jedné 
lince duplicitně dvěma autobusy 
jedoucími za sebou s tím, že 
státem (resp. krajem) je podpo-
rován pouze jeden dopravce, za 
stav v souladu se zákonem? Po-
dotýkám, že tento konkrétní stav 
trval na Znojemsku a Moravsko- 
krumlovsku téměř 2 roky.

Provedlo MD kontrolu postupu 
Krajského úřadu JMK ve vztahu 
k fi nancování a zákonnosti uza-

vírání smluv o závazku veřejné 
služby? – Několikrát k tomu bylo 
konkrétně vyzýváno.

Je panu ministrovi známo, že
v současné době požaduje doprav-
ce náhradu škody ve výši přes 100
mil. Kč a že se obrací se svojí stíž-
ností také na Evropskou komisi?

Učiní MD nějaká opatření, aby 
se podobný případ neopakoval 
v jiných regionech? Spory kolem 
základní dopravní obslužnosti se 
vyskytly např. také v Ústeckém 
kraji.

Na moji ústní interpelaci mi 
pan ministr odpověděl, že: „nedo-
kázal z mé otázky, z mého názvu 
interpelace vydedukovat, o který 
problém se jedná. Určitě by se 
dokázal na to připravit, protože 
právní stanoviska MD nedělá 
ministr, ale dělá to speciální útvar 
- rozkladová komise. Určitě je 
tento případ mimořádně složitý, 
protože bylo podáno celkem 34 
těchto odvolání a rozkladů v této 
kauze. Myslí si, že je tato kauza 
nad síly debaty zde bez možnosti 
odborné přípravy. Je mi samozřej-
mě připraven odpovědět písemně, 
jak mi konečně již odpovídal.“

Trochu mne zarazilo, že si pan 
ministr přesně pamatuje počet od-
volání a  rozkladů, že si pamatuje 
svoji dřívější odpověď na moji 
interpelaci podanou zhruba před 
rokem, když z názvu nedovedl 
vydedukovat, o co se vlastně 
jedná. Ale budiž, po třech týd-
nech jistě obdržím fundovanou 
odpověď.

Pro jistotu jsem požádala o pí-
semné vyjádření k této několika-
leté kauze i pana premiéra Jiřího 
Paroubka.

RNDr. Marta Bayerová,
poslankyně PS PČR

/Moravský Krumlov/ Na 25. 
řádném zasedání zastupitelstva 
města Moravský Krumlov za-
stupitelé odsouhlasili variantu 
kanalizačního výtlaku pro obce 
Rokytná a Polánka. V předložené 
studii byly zpracovány dvě mož-
né varianty řešení odkanalizování 
těchto obcí. Jedna již jmenovaná
a schválená - kanalizační výtlak 
do čistírny odpadních vod na Zá-
mecké v Moravském Krumlově
a druhá, vybudování samostatných
čistíren odpadních vod. 

„Projektant doporučil ve vy-
pracované studii variantu výtlaku 
s přečerpávací stanicí. Ta je, dá 
se říci, o něco dražší, ale pokud 
porovnáme provozní náklady na 
čistírny, například obsluhu, tak 
věřím tomu, že do pěti let budou 
náklady srovnány, takže je tato 
varianta výhodnější. I dnešní 
trend je, že pokud to jde, je lepší 
svést kanalizaci do větších čis-
tíren. Navíc naše stávající není 
kapacitně plně využita, a to je 

také jeden z důvodů, pustit odpad
do čistírny na Zámecké,“ sdělil
starosta Bartoloměj Pitlach.

Současný stav je takový, že
na základě rozhodnutí zastupi-
telstva bylo vypsáno výběrové 
řízení na projektanta pro územní 
řízení. „Tento týden bylo oteví-
rání obálek a komisí byl vybrán 
projektant, který na projektu bude 
pracovat do konce září, kdy musí 
být projekt dokončen. Dalším 
procesem je schvalování a vy-
jadřování veškerých dotčených 
orgánů. Je nutné si uvědomit, že 
tato záležitost není vyřízena ze 
dne na den, ale je to záležitost 
na několik měsíců. Je lépe mít 
investici dobře připravenou, tím
se lépe dosáhne na dotační pe-
níze. Nechci slibovat termín zahá-
jení výstavby, ale rok 2007 - 2008 
může být reálný. I takto je pro 
město prioritou havarijní stav 
kanalizace vnitřního města, a tam
bychom chtěli začít v roce 2007,“ 
doplnil Bartoloměj Pitlach.   /mask/

Polánka a Rokytná budou
mít novou kanalizaci

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů • Rolety

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

Nyní k žaluziím do každého plastového 
okna a eurookna SÍŤ PROTI HMYZU

ZDARMA
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

  •  montáž
    •  servis
      •  opravy

TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142

mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

sekční • rolovací • výklopná • křídlová

Wüstenrot
Finanční a úvěrové poradenství

Miroslava Vávrová
Hlína 44, 664 91 Ivančice

Tel.: 724 085 834

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

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

AKCE
NA SRPEN

Skelná vata ISOVER RIO 16 cm
132,- Kč/m2 

Lepenka V60 S30
379,- Kč/10m2 

Taška KB Blok s PÚ
17,90 Kč/ks 

Dlažba zámková 6 cm přírodní
235,- Kč/m2 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 
Dále nabízíme široký sortiment stavebního materiálu 

Těšíme se na Vaši návštěvu

GARÁŽOVÁ VRATA

NOVÉ DĚTSKÉ
POJIŠTĚNÍ
„LVÍČEK“

(do 31. srpna 2005 dárek)

VÝHODNÉ POVINNÉ RUČENÍ GENERALI
A DALŠÍ POJIŠTĚNÍ GENERALI

UZAVÍRÁNÍ HYPOTÉKY HVB BANK
(do 30. září 2002 bez poplatku)

VOLEJTE IHNED
Krontorádová J., tel.: 603 532 242

ANTONÍN SAVARA
ZEMNÍ PRÁCE

PROVÁDÍME:
•  veškeré výkopové práce
•  terénní úpravy
•  demoliční práce
•  pokládka zámkové dlažby

U stadionu 4, 664 12 Oslavany
mobil: 775 305 000, 608 740 034

JCB 3 CX UNC 060

akce platí do 31. srpna 2005

Ve škole i o prázdninách
/Oslavany/ Ani o prázdninách neutichá ruch na základní škole 

v Oslavanech. Přes letošní prázdniny tu totiž pokračuje další etapa její 
rekonstrukce. Vedení školy společně se zřizovatelem, jímž je město, by 
společně chtěli dosáhnout toho, aby nově budovaný pro školu zásadní 
stavební objekt, byl hotov do prvního září. Je jím spojovací koridor 
mezi oběma budovami školy, mezi starou budovou pro první stupeň
a novou budovou druhého stupně. Stavební práce by měly být dokonče-
ny ještě do začátku školního roku tak, aby spojovací koridor mohl být 
využíván dětmi a učiteli, kteří přecházejí mezi jednotlivými budovami. 
V letošním roce mimo spojovacího krčku je realizováno také venkovní 
sociální zařízení pro sportovní areál, který by měl vyrůst na doposud 
nevyužité části školního pozemku, a to v příštím roce. Na tuto akci má 
již město zpracovanou projektovou dokumentaci, ale zatím se realizace 
odsunula z důvodu nedostatku fi nančních prostředků.                /mask/

Epopej další rok v Krumlově

/Moravský Krumlov/ Muchova Slovanská epopej zůstane i v roce 
2006 nainstalovaná v Rytířském sále krumlovského zámku. Rozhodlo 
se tak po podpisu smlouvy mezi městem Moravský Krumlov a Galerií 
hlavního města Prahy. „Zastupitelstvo mě pověřilo jako starostu města 
podpisem smlouvy. Před tímto aktem probíhala čtrnáctidenní jednání, 
kde jsme se dohodli na podmínkách se současným majitelem. V těchto 
dnech je smlouva již podepsaná. Jel jsem ji podepsat do Prahy v Galerii 
hlavního města s novým ředitelem Karlem Srpem, a podepsanou jsem 
ji dovezl do Moravského Krumlova. Takže Slovanská epopej bude 
nadále na zámku u nás v Moravském Krumlově,“ upřesnil starosta 
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.                                    /jak/ 

Dopravní situace na Moravskokrumlovsku

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,

DVEŘÍ,
NÁBYTKU

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

AUTOPLYN  Čadek Jaroslav
ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE
snížení cen až o 6.000 Kč

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

 Vídeňská 119, Brno  •  tel.: 547 137 235, 608 728 884
www.autolpg.cz  •  jaroslav.cadek@tiscali.cz

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

Sportovní
obchod Msport

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

AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60%

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

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

foto: jak



/Miroslav/ Přes první červen-
cový víkend byl uzavřen celý 
střed města Miroslavi. Místní 
občané i projíždějící řidiči si užili 
dopravního omezení způsobené-
ho pokládkou nového asfaltového 
povrchu. „ Provádíme konečnou 
povrchovou úpravu obalovanou 
směsí Mastyx, jenž je kvalitnější 
a má delší životnost, na již třech 
dokončených etapách. Práce dělá-
me dvěma fi nišery, z důvodu pra-
covní teploty. Práce by se měly 
stihnout za sobotu, pokud bude 
dobré počasí,“ uvedl Pavel Zpě-
váček, stavbyvedoucí z fi rmy Sra-
bag, k nezvykle velkému ruchu
ve středu města. 

„Jsme rádi, že probíhají ko-
nečné práce na první, druhé a 

třetí etapě silničního průtahu 
městem Miroslaví. Došlo k od-
frézování přebytečného asfalto-
vého povrchu u parkovacích stání 
tak, aby se tam dalo parkovat 
v průběhu výstavby. Na dnešek 
jsme uzavřeli střed města z dů-
vodu pokládky nového povrchu 
s tím, že po víkendu již bude 
plně provozuschopný. Nájezdy, 
výjezdy a boční ulice se budou 
dělat v následujících dnech. Co 
se týká dopravního omezení, tak 
v prvé řadě bude otevřen úsek 
od bývalé Fruty až po mateřskou 
školku na ulici Husova. Naopak 
bude uzavřena část od školky 
k Evangelickému hřbitovu, kde 
se začne odkrývat povrch dlažeb-
ních kostek. Tím vznikne úplná 

uzávěra města od obce Hostěra-
dice po dobu letních prázdnin,“ 
doplnil situaci současného stavu 
ve městě místostarosta Roman 
Volf. Jak dále poznamenal, uzá-
věra z Hostěradic byla vybrána 
záměrně na prázdniny z pragma-
tických důvodů, tedy v době, kdy
nejezdí školní autobusy.

Na Hostěradice a Znojmo bu-
dou vedeny dvě náhradní ob-
jízdné trasy. Harmonogram prací
je naplánován tak, aby na po-
čátku září byl spuštěn normální 
provoz. Zároveň budou opravo-
vány silnice na ulicích Česká, 
Václavov a Rybniční, aby se i zde
mohl položit nový asfalt.      /mask/
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
 za cenu 4-komorového

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

... s námi hravě postavíte i pyramidu

“Levnější, měsíc co měsíc”
Porotherm 24 P+D, 240x372x238 mm, nosné zdivo 36,90 Kč/ks
Tondach taška Brněnka 14    14,70 Kč/ks
Bitagit Hydrobit S35 (IPA)    36,90 Kč/m2

Bitagit Al Radon S40     73,00 Kč/m2

Dlažba schodovka Taurus 73SC, I.j., venkovní  297,00 Kč/m2  !!! 
Dlažba Chlumčany Taurus 73S, II.j. venkovní  185,00 Kč/m2

... a řada dalších skvělých cen na: fasádní polystyren, Tondach,
Francouská 14, taška KM Beta, palubovka, ...

Akce je platná od 1. do 6. srpna, nebo do vyprodání zásob.

Rozvoz vozidlem IVECO o nosnosti 6.200 kg.

Oprava mostu za čtvrt milionu

/Ivančice/ V současné době probíhá oprava mostu v lokalitě Réna
v Ivančicích. Předmětem stavebních prací je jednak mostovka a železné
ochranné prvky, například zábradlí. Celkové náklady na opravu pře-
sahují 250 tisíc korun. Tyto práce jsou pouze první částí rekonstrukce 
mostu. Další pokračování je v plánu na příští rok. „Hlavním důvodem 
oprav mostu je především jeho dezolátní stav. Z našeho pohledu je 
potřeba tuto komunikaci přes řeku Jihlavu udržovat jak pro pěší, tak
i vozidla, aby sloužila především obyvatelům Ivančic a návštěvníkům 
parku, ale i pro rekreační oblast,“ sdělil starosta města Adam.     /jak/

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

LETNÍ SLEVY UHLÍ

Letní cement 235Kč/q při paletovém odběru. 
AKCE: slinutá dlažba TAURUS 30/30, 20/20 od 185Kč/m2

BAZÉNOVÁ CHEMIE
MODRÝ ŠÍP, TRIPLEX, CHLOR ŠOK,

KŘEMIČITÝ PÍSEK - 174 Kč/25kg

BAZÉNOVÁ CHEMIEBETONOVÉ ZBOŽÍ
KB blok

V Miroslavi dokončili povrch a uzavřeli silnici na Znojmo V Ivančicích hořelo uhlí
/Ivančice/ Počátkem prázdnin hořelo uhlí. Nikoli ovšem v kamnech, 

ale na návěsu tahače. Stalo se tak v areálu ZZN v Ivančicích. V časných 
ranních hodinách 4. července byl operačnímu středisku HZS ohlášen 
požár uhlí. Na místo vyjely tři jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů. Ty na místě zjistily, že z třínápravového návěsu zakrytého 
plachtou vychází hustý kouř. V té době bylo na návěsu uloženo 30 
tun uhelných briket určených k další přepravě. Hasiči k likvidaci 
požáru doutnajících a prohořívajících briket postupně nasadili tři 
vodní proudy. Požár se jim podařilo zlikvidovat za zhruba půl hodiny. 
Možnou příčinou vzniku požáru bylo samovznícení briket. Protože 
návěs byl zaparkován v těsné blízkosti skladu s větším množstvím 
papírových sešitů, musel dopravce a majitel na výzvu odvézt návěs
na místo vhodné k vyložení briket.                                              /mask/

Zrekonstruovaná kašna 
má špatnou fi ltraci

/Ivančice/ V průběhu měsíce července mohli občané a návštěv-
níci Ivančic vidět probíhající pravidelnou údržbu kašny na náměstí
Palackého. Jedná se o vymytí, vyčištění a aplikaci bazénové chemie do 
vodního koloběhu. Bohužel ani tato opatření nestačí a nezabrání tomu, 
aby po čase byla voda v kašně opět zelená od řas. Pravděpodobným dů-
vodem je nedostatečná fi ltrace ve vodním oběhovém systému. V sou-
časné době nainstalované fi ltrační kartuše zřejmě neumí dostatečně 
vodu průběžně čistit. Možným řešením by byla výměna za kvalitnější 
pískovou, ta ale bude stát nemalé fi nanční prostředky. Položme si otáz-
ku, proč nebylo s touto variantou počítáno již v projektu rekonstrukce 
kašny? Od čeho jsou odborníci?                          /mask/

Sprejeři řádí v Krumlově
/Moravský Krumlov/ V průběhu měsíce července se v Moravském 

Krumlově nebývale rozmohlo vandalství v podobě sprejery vulgárně 
postříkaných fasád domů. Nové obrazce se objevily především na 
majetku města. Šlo o základní školu Ivančická, budovu v horním 
zámeckém parku a zemědělské učiliště. „Já tady tuto nešťastnou akci 
odsuzuji. Máme poničeny naše budovy a odstranění nás stojí nemalé 
peníze. Kresby nejsou jen na škole, ale i na budově v horním zámec-
kém parku, kde je navíc velká devastace a Správa majetku města 
tam neustále mění zámky. Ale to, co je na škole, to je vrchol,“ sdělil 
k šířícímu se vandalismu starosta města Bartoloměj Pitlach. Podobné 
obrazce jako na zdi školy se shodou okolností objevily i na internátu 
zemědělského učiliště, kde byly navíc i hákové kříže. „Myslím si, že 
obrazce, které se tam objevily, jsou hnus a sprosťárna. Nepřeji si nic 
jiného, než aby byli tito výtečníci dopadeni a potrestáni. Nechal bych 
je to rukama vyčistit,“ dodal starosta města Bartoloměj Pitlach. Není 
známo, zda rozmach tohoto nešvaru souvisí s prázdninami a s větším 
množstvím volného času, nebo je to msta například méně úspěšného 
žáka. Prozatím totiž nikdo nebyl dopaden. Městská policie případ zdo-
kumentovala a v současnosti celý případ šetří Policie ČR.        /mask/ 

Tvarovka
pro ztracené bednění:
150x190x390mm
190x190x390mm
290x190x390mm
390x190x390mm

MALTOVÉ SMĚSI
CEMIX, KNAUF, PROFI AM BAU 

Letní cement 235Kč/q při paletovém odběru. 

PLASTOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB

s pozinkovým roštem - 350 Kč/bm

Štípané tvarovky: 
155x190x390mm
195x190x390mm
295x190x390mm

 

foto: jak

foto: mask

foto: mask
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V době dávno minulé byl sta-
rostou Ivančic A. Hruška. Dneska 
již toto jméno mnohému nic ne-
řekne. Jen pozorný čtenář zjistí, 
že to byl přítel Alfonse Muchy, 
který se podílel i na zdárném 
působení tehdejšího ivančického  
Muzejního spolku a Městského 
muzea. V té době to byla jaksi 
prestiž i povinnost starat se o kul-
turu a zároveň i o historii města, 
kde jsme se narodili.

Uběhlo však mnoho let a 
situace se podstatně změnila. 
Muzeum je vytlačováno z města 
ven a přednost dostávají pře-
množené kancelářské síly, ztrácí 
se výstavní plochy a vypadá to, 
že navzdory 110-leté tradici se 
muzeum odstěhuje.

To, co se nepodařilo za časů, 
kdy se říkalo „Protentokrát“, to 
se stává takřka skutkem nyní, 
škrtem byrokratického pera a za-
klínadly „nejsou na to peníze“
a „není na to vyhovující budova“.

Nic nezmohla ani petice něko-
lika tisíc občanů Ivančic a okolí. 
Jakoby se zavřela voda nad tou 
demokracií zdola, zvolili si nás, 
tak ať už táhnou, bez ohledu na 
to, kdo koho zastupuje, bez ohle-
du na to, kdo je zrovna u vesla. 
Teď ještě není čas voleb a slibů.

Ne všem je to však jedno, jestli 
zde muzeum zůstane, nebo ne. I 
proto došlo znovu k ustavení Mu-
zejního spolku, který si vytkl za cíl
zachování tohoto neoddělitelného 
kusu historie v Ivančicích. Od 
října roku 2004 se Spolek snaží 
vyvíjet činnost, směřující k za-
chování muzea ve městě, do kte-
rého patří. Na svých schůzkách se 
starostou města, zástupcem kraje 
pro kulturu a dalšími zaintere-
sovanými zástupci kultury jsou 

však slyšet jen ona známá zaklí-
nadla, peníze-budova, budova-
-peníze. Nepomohl ani dopis na 
65 zastupitelů JmK. Takže, koho 
jsme si to zase zvolili? 

Proto se spolek snažil zjistit 
možnosti, kam by bylo možné 
muzeum umístit. Navrhoval býva-
lou synagogu, bývalou Hospo-
dářskou školu v Kounické ulici 
aj. Po několika jednáních, přes 
počáteční odpor i vedení města, 
zastoupené starostou, naznalo, 
že by synagoga byla vhodná, ale 
- statika je špatná, jsou nutné
vnitřní úpravy apod., takže nejmé-
ně deset let. Hospodářská škola? 
Absolutně nejde získat, je státu, 
nelze ji převést na město, koupě 
je fi nančně neúnosná. Jenže, stále
platí úsloví - důvěřuj, ale prověřuj.

A ejhle, na tom samém úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který údajně infor-
moval zástupce města o tom, že 
Hospodářská škola musí jít do výbě-
rového řízení (kdo dá víc v obálce),
bylo zástupci Muzejního spolku 
sděleno, že „je možné získat bu-
dovu bezúplatným převodem“. 
Co si o tom máme myslet? Chtějí 
zástupci města, kraje, kultury mu-
zeum nebo ne? Není nakonec Muzej-
ní spolek jenom obtížný hmyz?

Od prvních návrhů spolku 
uplynulo již půl roku a bohužel 
jsme se nechali ukolébat takřka 
pravidelným vysvětlováním, že i 
město hledá místo pro muzeum. 

Po zjištění, že je možné (ne 
jisté) budovu získat bezúplatným 
převodem, byli ihned informováni
zástupci kraje, kultury i okresního 
muzea, kteří si pro jistotu infor-
maci ověřili.

A znovu začíná kolotoč. V do-
bě, kdy je potřeba rychle jednat, 

zjišťujeme, že se musí vše ověřit, 
prověřit, shlédnout a že zastu-
pitelstvo JmK bude zasedat až 
v září. A na všechno jsou termíny,
a na všechno jsou potřeba peníze. 
A při tom v současnosti je muze-
um umístěno ve vyhovující budo-
vě, na atraktivním místě. Jenže ty 
peníze, ani případná nová budova 
nebude zadarmo.

Takže termíny utíkají a pro 
rozhodnutí o budově pro muze-
um může za chvíli být již pozdě. 
Dřívější řeči „zajistěte budovu
a budeme jednat“ jsou zase pryč. 
A přitom zveme občany na setká-
ní a diskutujeme s nimi o „Vizi“ 
v našem městě. Ale i vize je jen 

vize - taková asi nezávazná. Asi 
ještě pořád není čas voleb. Ale 
možná se ještě probudí zapome-
nuté, zasuté geny starosty Hruš-
ky. Vždyť dnešní starosta Adam 
by se mohl podívat do historie, 
třeba v muzeu, a určitou rodovou 
návaznost by tam jistě poznal. 
Jenže doba je asi jiná.

Ale ještě zbývá nejedna mož-
nost. Třeba se vrátit zpět do doby
„Národ sobě“. Korunku ke ko-
runce, jenže kde najít dnes me-
cenáše? A navíc by to znamenalo 
popřít 110 let historie a jak říká
lidové úsloví, znovu začít od 
Adama.     Za Muzejní spolek

v Ivančicích Jan Večeřa

STAROSTA - STAROSTA
REAKCE • NÁZORY • POLEMIKYObjížďka vede kukuřicí

/Jezeřany – Maršovice/ Přes období letních prázdnin je uzavřena 
silnice spojující obec Jezeřany-Maršovice s Moravským Krumlovem. 
Důvodem je oprava mostu nacházejícího se bezprostředně za obcí 
Jezeřany. Stavba byla vyvolána havarijním stavem mostního objektu, 
především koroze mostovky a hlavních nosníků. Následkem opravy je 
úplná uzavírka silnice. Protože vyznačená objízdná trasa je pro občany 
příliš dlouhá, vyřešili problém po svém a vytvořili si objížďku svou. 
Tato nelegální objížďka dlouhá zhruba 100 metrů vede bezprostředně 
v okolí stavby přes soukromé pole s kukuřicí. „Musím říct, že je tady 
velký provoz, především osobní automobily, ale vzácností není ani 
traktor nebo pěší. Těmto lidem nevadí ani složené palety materiálu
a klidně si vyjedou pruh v kukuřici trochu vedle. To ale není nejhorší. 
Trápí nás především krádeže dvoumetrových armovacích roksorů, 
které asi místní používají jako podpěru pro rajčata,“ sdělil jeden z pra-
covníků provádějící fi rmy, který nechtěl být jmenován.

„Touto černou objížďkou jezdí prakticky všichni. Nejhorší to je za 
deště. To si nikdo nedá říct a už jsme odsud několikrát vytahovali za-
padené auto traktorem,“ komentoval situaci místní občan Pavel Lauš. 
Tato černá objížďka byla před zahájením stavby také uvažována jako 
jedna z možných variant v podobě panelové cesty, ale pro svoji fi nanč-
ní náročnost a snad i stávající plynovod se nerealizovala. Ofi ciální 
objížďku respektuje snad jenom dopravce zajišťující linkovou dopravu 
osob a těžké nákladní automobily.

„Stávající objekt byl kompletně demolován. Volná šířka nového 
mostu bude 6,5 metrů a celková 8 metrů. Protože se jedná o komuni-
kaci mimo obec, nebude na mostě zřízen chodník, ale pouze zvýšené 
římsové obruby. Bezpečnost proti pádu vozidel nebo chodců z mostu 
zajistí zábradelní svodidlo, které bude ukončeno dlouhým náběhem,“ 
uvedl za investora Zdeněk Komůrka, vedoucí oblasti SÚS Znojmo. 

Jak uvedl MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy: „Obdrželi jsme 
žádost o povolení úplné uzavírky silnice, o niž požádal dodavatel 

prací. S podmínkami 
obsaženými ve vy-
daných rozhodnutích 
souhlasil žadatel, obec 
Jezeřany - Maršovice 
a provozovatel veřej-
né linkové dopravy 
osob, což byla napří-
klad objízdná trasa,
realizace v roce 2005, 
termín výstavby, zpro-
voznění pozemní komu-
nikace od 1. září 2005.“
Jediní kdo s opravami 
nesouhlasí, jsou předev-
ším řidiči z Jezeřan - 
Maršovic a tak si udělali
svoji vlastní objížďku.

Opravy začnou na podzim

/Moravský Krumlov/ Celková rekonstrukce zámku v Moravském 
Krumlově by se měla zahájit na podzim letošního roku. Současný 
majitel, fi rma Incheba, požádal na základě projektu o dotaci ze struk-
turálních fondů. Projekt byl schválen a v tomto měsíci byly přiděleny 
peníze. „Se samotnou rekonstrukcí by se mělo začít letos na podzim. 
Podle informací, které mám, by se měla začít opravovat infrastruktura, 
to znamená veškeré sítě, tak jak je to v projektu. Tady bych chtěl po-
děkovat všem, kdo se podíleli na postupu schvalování, ať už se jedná
o zaměstnance městského úřadu nebo ostatní. Zde je nutno říci, že ani 
ne do roka od koupě zámku je už vyřízené stavební povolení a může 
se začít stavět. I když nejsme majiteli, je pro nás zámek stále nejvý-
znamnější dominantou a do budoucna snad i turistickým cílem,“ sdělil
k rekonstrukci zámku starosta města Bartoloměj Pitlach.           /mask/

Ivančice
AUTOBAZAR

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.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Mercedes-Benz 320 CDI
r.v. 2000, cena 499.000 Kč
diesel, aut. klima, aut. převod., 
8x airbag, ABS, počítač, alu kola

Mazda MX5 1,9i
r.v. 1996, cena 149.000 Kč
benzín, dobrý stav, 1. majitel, 
rádio, centrál, el. okna, tón. skla

Opel Corsa 1.2i
r.v. 1996, cena 79.000 Kč
dobrý stav, rádio, spotřebitelský 
úvěr, třídveřový

Mercedes-Benz 124
r.v. 1988, cena 40.000 Kč
bez TP, koupeno v D, německé 
doklady - odhláška

Opel Vectra combi 1,8i
r.v. 1993, cena 79.000 Kč
střešní okno, spotřebitelský 
úvěr

Opel Vectra combi 1,9DTI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, alu 
kola, centrál, CD přehrávač

Fiat Tipo 2,0 iE
r.v. 1990, cena 27.000 Kč
benzín, spotřebitel. úvěr, CD pře-
hrávač, centrál, el. střešní okno

Fiat Punto 1,2 SX 55
r.v. 1996, cena 82.000 Kč
benzín, dobrý stav, 1. majitel, 
rádio, centrál, el. tónov. okna

Toyota Avensis 2,0 D4D 
r.v. 2004, cena 449.000 Kč
klima, 8x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sed. a el. zrc., centrál dálk.

Škoda Octavia 1,9 TDI CR
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, imob., el. 
okna a zrc., počítač, centrál

Škoda Favorit
r.v. 1990, cena 35.000 Kč
benzín, stav dobrý

Škoda Favorit
r.v. 1990, cena 30.000 Kč
rádio, centrál, tažné zařízení

Renault Scénic 1,9 DCI
r.v. 2001, cena 235.000 Kč
nafta, klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
počítač, centrál dálkový, tón. skla

Renault Mégane 1,9 DTI
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
nafta, klima, 4x airbag, ABS, el. okna,
centrál dálkový, tón. skla

Opel Omega 2,0i
r.v. 1989, cena 37.000 Kč
benzín,  ABS, střešní šíbr man., 
posilovač, centrál dálkový

Mercedes Benz 300 
r.v. 1997, cena 299.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc, temp, poč., centr.

Suzuki Vitara 2,0i
r.v. 1997, cena 189.000 Kč
2x airbag, ABS, centrál, rádio, el.
okna, posilovač, celoplechová

Suzuki Vitara Grand 2,0i
r.v. 1997, cena 155.000 Kč
2x airbag, ABS, centrál, rádio, el.
okna a zrc., tažné, centrál

Škoda Felicia 1,3i
r.v. 2000, cena 125.000 Kč
klima, airbag řidiče, ABS, CD 
přehr., alarm, alu kola, tažné

Škoda Felicia 1,3 GLXi
r.v. 1995, cena 45.000 Kč
rádio, centrál, alu ola, otáčko-
měr, spotřebitelský úvěr

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 210.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál imo-
bilizér, počítač, zámek páky

Volkswagen Golf 2,0
r.v. 2000, cena 249.000 Kč
combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

Seat Toledo1,9 TDI
r.v. 2001, cena 265.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, el. okna
a vyhř. zrc., centrál, imobil.

Toyota MR2 1,8i
r.v. 2000, cena 369.000 Kč
klima, airbag, ABS, pevná střecha, 
el. okna a zrc., centrál dálk., tón. skla

Suzuki Vitara 1,6 16V
r.v. 1998, cena 189.000 Kč
el. př. okna, centrál, posilovač, po-
hon 4x4, rádio, otáčkoměr

VW Golf 1,4 16V
r.v. 1998, cena 155.000 Kč
4x airbag, orig. rádio, ABS, imobil., 
tón. skla, dobrý stav

Ford Aerostar XL 3,0
r.v. 1989, cena 45.000 Kč
rádio, tažné zařízení, koupeno v 
USA, dobrý stav

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2005, cena 249.000 Kč
NOVÉ AUTO, různé barvy, 1x
airbag, centrál, imobilizér, tón. skla 

Multicar valník
r.v. 1982, cena 32.000 Kč
valník, dvoumístná, cena bez DPH
dobrý stav

VW Transporter 1.9 TD
r.v. 1994, cena 155.000 Kč
rádio, centrál, alu kola, tažné, alarm
dobrý stav

Lublin 2,4 DIESEL skříň
r.v. 1997, cena 65.000 Kč
Objem skříně: 9,3 m3, leasing, 
koupeno v CZ, cena bez DPH

Volkswagen Golf 1,6
r.v. 1994, cena 86.000 Kč
rádio, imobil., posilovač, zámekřa-
dící páky

Volvo V40 combi 1,9TD
r.v. 1997, cena 189.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, kůže, el. 
okna a zrc., alu kola, centrál

Volvo 480 1,8 Turbo
r.v. 1990, cena 29.000 Kč
centrál, alu kola, el. okna a zrc., 
tón. skla, + 4 zimní kola

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 335.000 Kč
aut. klima, aut. převod., 4x airbag, 
ABS, ASR, el. okna  a zrc., počít. 

Audi A6 2,5 TDI automat
r.v. 1996, cena 149.000 Kč
aut. klima, aut. převod., airbag 
řidiče, el. okna a zrc., alu kola

text a foto: jak

foto: abé
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Zeptali jsme se: prof. Pavla Krbálka a MUDr. Miroslava Svobody

Ve středu 13. července byla 
vernisáží zahájena společná 
výstava děl malíře Miroslava 
Svobody a sochaře Pavla Krbálka 
v galerii Knížecího domu Mo-
ravský Krumlov. Po zahájení, o 
které se postarala místostarostka 
Moravského Krumlova Marie 
Valachová, každý z umělců sdělil 
přítomným pár slov o svém díle. 
Na vernisáži byla představena i 
společná díla obou umělců, spo-
lečný projekt učitel a žák. Jedná 
se o čtyři obrazy. Dalším počinem 
je věnování výtěžku z prodeje ob-
razu Štěstí Miroslava Svobody
na provoz ambulance, kterou zří-
dila Charita Znojmo pro oběti 
domácího násilí. Při této příle-
žitosti jsme požádali umělce o 
rozhovor. 

Pane profesore Krbálku, co by 
jste nám řekl o Vašich umělec-
kých začátcích? 

V Miroslavi byla kovárna mých 

předků. Vyučil jsem se tady ková-
řem a to mně provází do dnešního 
dne a vybudovalo mě to obrovské 
zázemí k přístupu jednak k téma-
tům, k jejich výběru a k realizaci 
všech soch. 

Jakou používáte techniku? 
Charakterizujte svoji současnou 
uměleckou tvorbu. Je něčím spe-
cifická, odlišuje od ostatních?

Je to dost složité, techniky a 
postupy. Na počátku je myšlenka 
kterou chci znázornit. Každá 
myšlenka a každé téma má svůj 
materiál, který je nejlépe vhodný 
k vyjádření. Potom je to ještě 
forma, to znamená, jestli to bude 
realistická forma, čili viděná, 
převzatá z přírody, a nebo forma 
abstraktní. Jestliže se námět 
propracuje, přistoupí se k tomu, 
aby se dílo realizovalo. 

Co významného Vás inspiruje 
ve Vaší umělecké práci? 

Každý nový den přináší něco 

významného, pokud ho člověk 
neprospí, neproběhá po úřadech 
a zbytečnostech. Opravdu přináší 
všechny možnosti, aby vznikla 
socha, obraz a nebo to, co bych 
těm druhým rád předvedl. 

Prozraďte nám, co nového 
plánujete do budoucna?

Je to u mě takové trochu roz-
třepené. Mám tři ateliéry, proto 
mluvme o tom v Miroslavi. Není 
možné měnit, kde se člověk na-
rodil. Místo, kde se narodil, ho 
provází celý život. Může změnit 
státní příslušnost, politickou pří-
slušnost, může změnit řeč, ale to, 
kde jsem se narodil, nikoli. A je 
to překvapivé, že pokud má člo-
věk již více let, tak ho to k tomu 
místu více táhne. Protože jsem 
tady dlouho nebyl a Miroslav 
jsem velmi zanedbal, tu Miroslav, 
kde jsem se narodil, ve které 
žilo sedm kovářských generací 
předků, tak bych byl velice rád, 

abych mohl realizovat závěr své 
umělecké dráhy a sochařského 
života právě zde. Mám rozpraco-
vaný koncept, že by v Miroslavi 
vznikl triptych větších soch. Tyto 
by charakterizovaly jednak život 
ve městě a jednak to, co bych 
rád Miroslavi sdělil. Prvotní rea-
lizace jsou sochy Radost a Péče. 
V současné době vzniká socha 
Společně. Společně je slovo, kte-
ré vyslovil Confucius, když byl 
tázán, zda zná jedno slovo, které 
je pro celý život. Tento triptych 
bude Společně, Péče, Radost. 

Co Vám zvedne sebevědomí?
Já bych řekl, že spíš radost. 

Radost z ukončeného díla, ze 
setkání, z poznání, z myšlenky. 
Jestliže toto vytvoří sochu, tak 
to je ono. 

Patří k Vám něco, co by do 
Vás nikdo neřekl?

Nemám rád matematiku, proto-
že ta mi opravdu nikdy nešla. 

Máte nějaké koníčky, je něco 
jiného, čemu by jste se rád 
věnoval? 

Koníček? Jako podkovář, vždy 
jsem měl velkou radost vyběh-
nout z kovárny a prohlížet si 
koně. Takže koníček je koníček. 

Jak prožijete zbytek letních 
prázdnin? 

Já mám vždy prázdniny, když 
přeběhnu z jednoho atelieru do 
druhého. Jedním z nich je Praha 
a druhým švýcarský Lucern. Tam 
jsou nové problémy, nové příbě-
hy, nová setkání. Takže prázdniny 
začnou, když změním atelier.  

-------------------------------------
Pane doktore Svobodo, co Vy 

by jste nám řekl o Vašich umě-
leckých začátcích? 

Byl jsem v situaci, kdy jsem 
se postavil před obraz Poutníci 
z Emauz od Tiziana, který je 
v pařížském Louvru. Těžko se 
to definuje, ale byla to inspirační 
energie, která do mě vstoupila a 
od té doby mám pocit, že musím 

malovat. Definitivní krok pro mě 
byl, když jsem vstoupil do atelié-
ru Pavla Krbálka, a to byl takový 
nápor, že se tomu nedalo odolat, 
a Pavel se mi začal věnovat jako 
učitel. 

Povězte nám něco o Vaší tvor-
bě, je něčím specifická, odlišuje 
od ostatních?

Maluji olejem na desku nebo 
plátno. O tom jak definovat moji 
formu mluvit nebudu. Bylo by 
to moc zbytečných řečí. Ať si 
informaci z mého díla vezme 
divák, svoje obrazy nerad signuji 
a nechávám prostor pro to, aby se 
divák stal spoluautorem. 

Co významného Vás inspiruje 
ve Vaší umělecké práci? 

Lidi, příroda a souvztažnost 
vesmíru, souvztažnost fungování 
přírodních zákonů a také něco, 
pro co nejsou slova. To je pro mě 
taková inspirace, to co je za hmo-
tou, to je to nejdůležitější. 

Co nového teď plánujete?
Do budoucna bych rád vytvořil 

projekt, kdy bych spojil svá umě-
lecká díla s hudbou. Další projekt 
je práce na delší čas. Rád bych 
pracoval na posílení vlivu ženy, 
vlivu ženské energie. Nejen pro 
to, aby se zvýšila prestiž ženy 
ve společnosti jako matky, jako 
kreativity, jako symbolu míru 
a lásky, ale i tím způsobem, 
aby i ten princip ženy vstoupil 

k nám k mužům. Protože žena a 
její princip nikdy neválčí. Naše 
civilizace je v krizi a potřebuje 
posílit tento vliv. To si dávám za 
velký úkol. 

Co Vám zvedne sebevědomí?
Sebevědomí se mi zvedne tím, 

když něco udělám a vím, že to 
má význam. Je to takový vnitřní 
pocit, který známe z dobře vyko-
nané práce. 

Patří k Vám něco, co by do 
Vás nikdo neřekl?

Jsem lenošný. Nemyji štětce, 
takže můj velký učitel se zlobí, 
moje žena se zlobí, že jsem ne-
pořádník. 

Čemu jinému se věnujete, 
když zrovna nemalujete?

Mám koníčka ve své práci, ne-
boť se zabývám duchovní terapií 
a to bych rád dál rozvíjel. Další 
věcí je výroba vína. Věnuji se 
vinařství a přednáškové činnosti.
Rád bych se věnoval horské
turistice. Chtěl bych více chodit 
po horách, to jsem dřív dělával
a to mi schází. 

Jak prožijete zbytek letních 
prázdnin? 

Právě skončila jedna část do-
volené, ve které jsem se věnoval 
přípravě na vernisáž zde v Mo-
ravském Krumlově. Na konci 
prázdnin si ještě zajedeme s rodi-
nou na Riviéru k odpočinku. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Chtěl bych touto cestou rea-
govat na článek, který se objevil 
v Zrcadle číslo 13. „O zamyšlení 
nad investicemi v Moravském 
Krumlově“ a pod kterým jsou 
podepsaní zastupitelé pan Trefil, 
Procházka a paní Kudrová.

Nutno říci, že co se týká kon-
krétně bazénu, k tomu jsem se 
vyjadřoval v tom samém čísle,
a opakuji, jsou věci v havarijním 
stavu, které jsou pro nás důležité, 
což je například kanalizace ve 
městě, kterou je potřeba udělat. O 
bazénu se rozhodovalo v zastupi-
telstvu a tito lidé tam hlasují také. 
Byly k tomu velké připomínky, 
nevím přesně jak hlasovali oni, 
ale opakuji: prioritou je teď mo-
mentálně kanalizace.

Co se týká kanalizace Polánky 
a Rokytné, v těchto částech města 
je věc již v řízení. Není pravdou, 
že nejsou zpracovány ani studie. 
Pracuje se na projektu pro územní 
řízení, studie byla zastupitelstvem 
již schválena a odsouhlasena. Čili 
i tito zastupitelé ji odsouhlasili. 
Takže není pravdou, že se tu nic 
nedělá. Co se týká kanalizace 
vnitřního města a částí, které uvá-
dějí, je všechno zahrnuto v pro-
jektu Dyje II., a je na to zpra-
covaná projektová dokumentace
pro stavební povolení. Proto ne-
vím, proč jsou občané uváděni 
v nějaký omyl ohledně těchto 
záležitostí. Nic není možno udě-
lat za tři dny.

Chtěl bych se zeptat těchto za-
stupitelů, s čím přišli oni, s jakým 
nápadem nebo zlepšením? Zatím 

je to pouze o tom, že od těchto 
zastupitelů jsme neustále kritizo-
váni a špiněni, a ono to nepřidá 
nic k rozvoji města a práci, a to 
nejenom mě, ale i všem pracov-
níkům úřadu, kteří se o tyto zále-
žitosti starají. Pokud se budeme 
neustále zabývat vyšetřováním, 
a zjistí se, že není co vyšetřovat, 
tak se tady opravdu nic neudělá
a to je špatné.

V zmíněném článku jsou také 
zavádějící informace o rekon-
strukci skládky Lerch. Akce se 
jmenuje Rekultivace skládky
a už to je uváděný omyl. Pravdou 
je, že jsme získali 60% dotaci, 
20% vlastní zdroje a 20% jsme 
si vzali půjčku, která je rozdělena 
na několik let, takže město příliš 
nezatěžuje. Jedná se každý rok 
o zhruba 1 milion korun. Tito 
zastupitelé přišli s tím, že by se 
rekultivace mohla udělat za 5 mi-
lionů korun. Celou tuto záležitostí 
se zabývali odborníci, posuzoval 
ji státní fond životního prostředí. 
Tento fond by nikdy nedal peníze 
na něco, co by nebylo dokonale 
připraveno nebo dokonce předra-
ženo. Navíc tu byla dvakrát kon-
trola a neshledala žádné mrhání 
finančními prostředky. Tvrzení 
zastupitelů v této otázce je zavá-
dějící. Rekultivace skládky není 
zbytečná. Tuto záležitost jsme 
konzultovali s ministerstvem ži-
votního prostředí, protože EU 
v dohledné době skládky a kana-
lizace, které nebudou vyřešeny, 
budou penalizovat. Stejně by 
se musely udělat a to možná za 

méně výhodných podmínek, než 
jsme měli my. Byl by špatný 
hospodář ten, který by nevyužil 
příležitosti, pokud se mu nabízí, 
využít finanční prostředky, ať je 
to na cokoli. Třeba i na bazén, 
ale to nemůžeme mít otevřenou 
skládku.

To samé s regenerací a ne 
s rekonstrukcí zámeckého par-
ku. I tuto záležitost posuzovali 
odborníci a projektanti. Bylo po-
třeba regeneraci zahájit, protože 
v parku byla spousta nemocných 
stromů a náletů. Naše TaZS ne-
stačí všechno provést. Opět se 
podařilo sehnat peníze, konkrétně 
80% dotace. Regenerace bude 
dokončena v příštím roce a zdroje 
města se budou splácet více let, 
takže nás nezatíží. Proto je tato 
informace zastupitelů zavádějící. 
K uvedené větě, že získat půjč-
ky bude obtížné je vysvětlení 
následující. Neříkám půjčky, ale 
dotace. Je to stále složitější a kdo 
se stará ten má. Nám se podařilo 
získat peníze. Není pravdou, jak 
píší, že město zastavilo téměř 
všechen majetek a ručit za půjčky 
není čím. Není to pravda a tito za-
stupitelé si to mohou sami ověřit 
a divím se, že tak neučinili. Je to 
klamání obyvatel města a s tímto 
nemohu souhlasit. Víme dobře, 
co máme zastaveno a kdybychom 
žádali o úvěr nebo půjčku banka 
nám nedělá problém. Dluhovou 
službu máme dobrou.

Další konkrétní věcí před spuš-
těním je kruhový objezd. Do pod-
zimu budou dokončena všechna 
řízení a když to půjde dobře, SÚS 
začne nejpozději na podzim, nebo 

nejpozději v příštím roce na jaře 
s pracemi. Podíl města zatím není 
znám, ale město nebude zatíženo 
přeložkami některých sítí. Kon-
krétně Vodárenská společnost bu-
de dělat přeložku vody na vlastní 
náklady. Prozatímní zprávy jsou 
takové, že město bude pravdě-
podobně financovat přeložku ve-
řejného osvětlení v částce zhruba 
50 tisíc.

Takže není pravda, že se nic 
nedělá. Například neustále dis-
kutované kabiny na hřišti TJ. 
Podařilo se získat 1,5 milionu 
z ministerstva financí. Jsou tady 
i jiné investice. Dům s pečovatel-
skou službou, kde jsou obyvatelé 
spokojeni. Byty na Zachráněné, 
byť jenom 54 z plánovaných 110, 
ale zájem o byty tu není tak velký. 
Je to i spousta drobnějších akcí. 
Každý milion, který se sežene, je 
dobrý. Nechť si občané sami udě-
lají obraz o tom, co se udělalo. 

To, že se některé věci do dneška 
nepodařily, není jen naše zásluha. 
Nechť se tito zastupitelé podívají 
sami na sebe, například při schva-
lování čehokoli, včetně rozpočtu. 
Co oni udělali pro město, s čím 
přišli? Dnes je všechno o peně-
zích a chtěl bych se zeptat, kolik 
sehnali tito zastupitelé peněz?

Nikdy jsem se nebránil, když 
někdo přišel s dobrým nápadem. 
Můžeme diskutovat, ale ne špinit 
a házet si klacky pod nohy. Možná 
to je i brzká předvolební kampaň 
a přeji si jen, aby to nevyvrcholilo 
v další špinění a letáky. Věřím ve 
zdravý úsudek občanů města. 

Bartoloměj Pitlach, starosta 
města Moravský Krumlov

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY • REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Reakce na článek v Zrcadle číslo 13. 

Městská policie Moravský 
Krumlov po optimalizaci

/Moravský Krumlov/ V loňském roce byla provedena optimalizace 
počtu strážníků Městské policie v Moravském Krumlově s cílem ušetřit 
finance městské pokladně, ale současně zachovat stejný bezpečnostní 
standard ve městě. Jak se osvědčilo zeštíhlení stavu po půl roce fungo-
vání jsme se zeptali místostarostky a velitelky MP Marie Valachové.

„Optimalizace byla pečlivě zvážena a od ledna 2005 byl snížen počet 
strážníků na sedm. V současné době je ve výkonu služby 6 strážníků, 
jedna žena je na mateřské dovolené. Celkové náklady na MěP v roce 
2005 budou sníženy přibližně o 2,3 milionu korun, což není zanedba-
telnou částkou v rozpočtu města. Současný stav strážníků odpovídá po-
třebám města a je srovnatelný s celorepublikovým průměrem v počtu 
strážníků na počet obyvatel. Městská policie stejně jako v minulých 
letech plní funkci zajišťování bezpečnosti občanů, ochrany jejich ma-
jetku a dbá na dodržování pořádku ve městě v návaznosti na platnou 
legislativu a obecně závazné vyhlášky města Moravský Krumlov. 
Činnost MěP je koordinována v rámci spolupráce s PČR. Mimořádné 
situace jsou předem konzultovány s velitelem PČR. Spolupráce obou 
složek vykazuje velmi dobré výsledky.

Městská policie se aktivně podílí na spolupráci při zajišťování
různých kulturních, sportovních a společenských akcí. Velmi úzká a 
dobrá spolupráce je v oblasti práce s dětmi a mládeží. Mimořádnou 
pozornost věnovala MěP akcím, kde dochází k většímu shromáždění 
občanů. Těmito akcemi byly například Vozatajské závody, kde bylo 
nutno věnovat zvýšenou péči zajištění silničního provozu při průjezdu 
koňských spřežení. Další mimořádnou slavnostní akcí bylo vystoupení 
několika desítek pěveckých souborů na Klášterním náměstí. Zvláštní 
pozornost si vyžádal i festival nezávislé kultury KRÁKOR. Všechny 
jmenované akce proběhly bez oznámení porušování veřejného pořád-
ku a nebylo přijato žádné oznámení o narušování občanského soužití 
a rušení nočního klidu. V měsíci červnu se MěP aktivně zapojila při 
oslavách Dne dětí nejen v Moravském Krumlově, ale i v Polánce, 
Vémyslicích, Rybníkách a Dukovanech. Za profesionální předvedení 
ukázek z práce městské policie a práce se služebním psem se dostalo 
strážníkům nejen poděkování od organizátorů těchto akcí, ale nejvyšší 
odměnou byly dopisy a obrázky dětí.

Od počátku roku řešili strážníci MěP 323 případů týkajících se poru-
šování dopravních předpisů, přestupky za nepovolený zábor veřejného 
prostranství, znečišťování veřejných ploch černými skládkami, což 
je téměř srovnatelné s loňským rokem, ovšem s polovičním počtem 
strážníků v letošním roce. Na blokových pokutách bylo vybráno k 30. 
červnu 2005 celkem 10.400 korun ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo 
za celý rok uloženo 12.600 korun. Mimo jiné se MěP podílela i na vybí-
rání poplatků ze záboru veřejného prostranství, na nichž jsou umístěny 
reklamní tabule místních podnikatelů. 

 Po výčtu činnosti, kterou jsem nastínila, jsem si vědoma i nedo-
statků, které se v práci strážníků objevují. To co by se například dalo 
zlepšit v práci, je vybírání pokut za psy. Také nás trápí psí útulek. Ten 
je v Příměticích a díky nezodpovědným občanům, kteří nechají volně 
pobíhat psy, za ně v útulku platíme nemalé peníze. Také bych ráda do 
konce roku snížila úhradu za telefony alespoň o 25%. Pokud někteří 
z občanů mají připomínky k práci městské policie po nově zavedeném 
modelu, nebo náměty jak práci zlepšit nebo zefektivnit, mohou se na 
mě obrátit. Právě tyto připomínky jsou pro mně cenné. Jsem přesvěd-
čena, že se nám bude společně postupně dařit odstraňovat co nejvíce 
nedostatků v práci městské policie.“                                            /mask/

foto: mask                 zleva: prof. Pavel Krbálek, paní Marie Valachová, MUDr. Miroslav Svoboda
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!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059
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VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

SUPER CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Řadový koncový RD 4+1 Osla-
vany, zastavěná plocha 113 m2, 
zahrada 394 m2, garáž, dílna, 
veškeré IS. Velmi dobrý stav. 

Cena: informace v RK 

Zděná chata Ivančice, lokalita Stří-
brský mlýn, ZP 20 m2, pozemek 
ve svahu 315 m2, IS: el., vl. septik,
voda před chatou, topení - TP. 
Dobrý technický stav. 
Cena: 260 tis. Kč

Pronájem 2 obch. prostor v Ivanči-
cích v př. cihl. domu na ulici 
Josefa Vávry. 1. OP - 32 m2, soc.
záz., výlohy, cena: 7.000 Kč/měs.
2. OP - 55 m2, soc. záz. výlohy, 
cena: 12.000 Kč/měs. 

Cihlový byt v OV 2+1 v krásném 
prostředí v obci Ivančice, ulice
Jana Blahoslava, 4.p./4, CP 56 m2,
3x lodžie, možno vybudování 
garáže.
Cena: 890 tis. Kč

Nadstandardně kompletně zaříze-
ná NOVOSTAVBA RD 4+1 Kuřim,
Za Sv. Jánem, ZP 91 m2, zahrada
119 m2, terasa s markýzou,
parkovácí stání, volný dohodou.
Cena: 3,3 mil.Kč

Koncový RD 7+1 (2x 3+1) Zbraslav, 
cca 29 km od Brna, kolaudace
v r. 1983, ZP 107 m2, zahr. 464 m2,
dvůr, dvougaráž + garáž v pří-
stavku, sklep, dílna. 
Cena: 2,7 mil.Kč

DB 3+1
Moravský Krumlov, 

Sídliště, 1.p./4,
CP 87 m2, rozměry 

pokojů: 25+18+10 m2, 
balkon, parkování. 
Cena: 670 tis. Kč 

Komerční objekt Zbýšov u Brna,
CP 1.000 m2, kanceláře, dílna, 
sklady, 4x soc. vybavení atd., dvůr,
vjezd pro nákl. vozy, výborný stav,
pro podnikání i s bydlením. 
Cena: 3,98 mil. Kč 

Řadový rodinný dům 4+1 v obci 
Nové Bránice, celk. pl. 1.774 m2, 
zahrada 1.208 m2, se zděnou 
chatkou, garáž.

Cena: 1,4 mil. Kč

RD 4+1 v obci Rosice s možností 
půdní vestavby, po rekonstrukci, 
zastavěná plocha + dvůr 181 m2, 
zahrada 780 m2.

Cena: 2,38 mil. Kč

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

DB 1+1
Ivančice,

ul. Majora Nováka,
CP 36 m2, 3.p./7,

nová lodžie, 
udržovaný byt. 

Cena: 530 tis. Kč

Pronájem komer. prostor v Brně
na Dukelské tř., průjezd, parko-
vání, nákl. výtah, CP 382,5 m2

+ suterén. Pronájem OP 30 m2, př.,
výloha, soc. záh., 10.000 Kč/měs. 
Cena: 900 Kč/m2/rok + energie

 
   

 
   

 
   

SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, tel.: 533 383 333
DOHLEDOVÉ CENTRUM: služba 24 hodin denně, tel.: 533 383 383
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Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
projekt na PC

kalkulace
montáž u zákazníka 

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

KUCHYŃSKÉ LINKY NIKA LZE PROJEKTOVAT SEKTOROVĚ - INFORMACE NA PRODEJNĚ

Nika Standard 260
Barva: oranžová olše
šířka 260 cm
dřevěná dvířka
14.860,-

8.940,-
Nika Standard 260

Barva: javor nida
šířka 260 cmNika Standard 260

Barva: tmavá jabloň
šířka 260 cm Nika Standard 260

Barva: medová olše, šířka 260 cm

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

TI, KTEŘÍ S NÁMI

JIŽ CESTOVALI, NEMUSÍ ČÍST DÁL,

PROTOŽE VĚDÍ, ŽE: STOP

•  nabízíme nejširší výběr pojištěných cestovních kanceláří v regionu

•  cena u nás zakoupeného zájezdu je stejná, jako v katalogu vybrané CK

•  poskytujeme stejné slevy a bonusy jako cestovní kanceláře, které zastupujeme

•  zajistíme kompletní servis od rezervace, vyplnění cestovních smluv po vyřízení

   plateb, případně storna i změnu termínů

•  pravidelně aktualizujeme Last minute

•  u nás uplatníte příspěvek na dovolenou od Vašeho zaměstnavatele

•  zjistíme vhodné spojení k místu odjezdu zájezdového autobusu

•  u nás zakoupíte samostatné letenky do celého světa

•  nabízíme pobyty (letecké z Brna, autobusové z Brna, Znojma, Třebíče, Mikulova)

•  zajistíme lázeňské pobyty, termální koupání a poznávací zájezdy od 1 - 20 dní

•  Vaše dotazy na místě zodpovíme a kávu Vám zdarma uvaříme

NEUTRÁCEJTE ČAS A PENÍZE OBJÍŽDĚNÍM 

JEDNOTLIVÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ,

PŘIJĎTE K NÁM



/Region/ Začátek letních prázd-
nin nebyl pro milovníky slunce 
a koupání zatím příliš příznivý. 
Četné dešťové přeháňky a nízké 
teploty přály spíše výletům, ryba-
ření nebo houbaření.

Stav vodních ploch vhodných 
ke koupání na severu znojemské-
ho okresu je zatím příznivý, což 
je způsobeno právě výkyvy poča-
sí. Kvalitu vody ve vodních nádr-
žích a přehradách v letním období 
určuje výskyt fytoplanktonu, řas a 
sinic. Přítomnost vodního květu 
svědčí o snížené kvalitě vody.

Jednou z největších vodních 
ploch je Výrovická přehradní 
nádrž. Stav a kvalita vody je tu 
na velmi dobré úrovni, stejně 
tak jako na přehradní nádrži 
Horní Dunajovice. Dvě oficiální 
koupaliště v tomto regionu jsou 
v Miroslavi a Olbramovicích. 
„Koupaliště je hlídané a s plav-
číkem. Návštěvníci zde sice platí 
vstupné, ale voda je upravovaná 
a pod dohledem hygienické sta-
nice,“ sdělil k provozu starosta 
Olbramovic Lubomír Čech.

Snad jediný rybník, kam se 
chodí lidé koupat, je v Morav-
ském Krumlově lokalita Vrabčí 
Hájek. Nutno ale dodat, že je tu 
intenzivní chov ryb a tomu od-
povídá i ne příliš dobrá kvalita 
vody. Dalším možným koupáním 
jsou betonová přírodní koupaliště 
a požární nádrže. Jednu z nejlep-
ších požárních nádrží mají patrně 
v Kadově. „Nádrž je natřena 
modrou bazénovou barvou. Rodi-
če dětí ji čistí a starají se vlastním 
nákladem o bazénovou chemii. 
Přitom je ale u vstupu do areálu 
velká cedule - Koupání na vlastní 
nebezpečí,“ uvedla starostka Ka-

dova Marie Vodičková.
Méně kvalitně upravená je 

požární nádrž ve Vedrovicích, 
ovšem i zde je voda čistá a koupá-
ní na vlastní nebezpečí. Betonové 
přírodní koupaliště mají v kem-
pu, který se nachází v přírodním 
areálu za obcí Vémyslice, v těsné 
blízkosti řeky Rokytné. Koupa-
liště o rozměrech 150x50 metrů
s hloubkou 0,5 m - 4 m a dětským 
bazénem je čištěno provozovate-
lem. Podobná situace, ovšem bez 
kempu, je v Tavíkovicích. Zde 
je voda také čistá, ovšem znovu 
s koupáním na vlastní nebezpečí.

„Já jezdím už několikátý rok 
s rodinou do Horních Dunajovic. 
Voda je tam čistá a dno písčité. 

Děti se mohou proběhnout i v le-
se. Zřejmě nejsme jediní, kterým 
se tu líbí, protože jakmile je teplo, 
je tu plno,“ uvedla Romana Pro-
cházková z Miroslavi.

Méně pestřejší situace s kou-
páním je v jižní části bývalého 
okresu Brno-Venkov. „U nás 
v Oslavanech se dá koupat pouze 
v lokalitě Na Lipně, což je velký 
jez na řece Oslavě. Toho využí-
vají především mladí. Dnes je tu 
řeka již relativně čistá. O jiných 
možnostech, kam jít k vodě, v na-
šem okolí nevím,“ upřesnil situa-
ci starosta Oslavan Vít Aldorf.

Pěkné koupání je v Biskoup-
kách pod Templštýnem. Zde jsou
hned dva kempy, občerstvení, uby-

tování i bazén. Lepší vyhlídky 
nemají ani téměř desetitisícové 
Ivančice a okolí. Zde se koupe 
v Alexovicích nad splavem. 
Pokud chcete i občerstvení, je 
vhodná lokalita Skřipský mlýn, 
kde jsou i restaurace.

Obecně kvalita vody pro tento 
region v řekách Jihlavě a Oslavě 
je na dobré úrovni. O něco níže 
pod Ivančicemi v Moravských 
Bránicích a Dolních Kounicích 
je ovšem situace horší. V obou 
případech není v místě žádné 
vhodné koupání, takže občanům 
zbývá jen řeka Jihlava. V ní 
se ovšem koupe málokdo, a to 
především z důvodu nevyřešené 
kanalizace.                         /mask/
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Koně zachránil až jeřáb
/Dobelice/ Majitel koně sice nesdělil, jak se stalo, že jeho kůň uvíznul 
celou zadní částí a trupem v nezajištěné hydrantové skruži o průměru 
1,2 metru a hloubce téměř jeden a půl metru, nicméně obětaví hasiči 
mu koně zachránili. Stalo se tak v pátek 15. července ve večerních 
hodinách za obcí Dobelice. Na operační středisko Hasičského Zá-
chranného Sboru byl v tu dobu oznámen pád koně do skruže v poli 
padesát metrů od cesty. Na místo nejprve vyjela jednotka z Morav-
ského Krumlova. Po zjištění situace byl povolán autojeřáb ze Znojma. 
Majitel, který byl notně posilněn alkoholem, k záchraně svého oře nic 
nepodnikal. Ke zklidnění (pochopitelně koně) byl přivolán zvěrolékař. 
Po příjezdu jeřábu byl kůň uvázán přes hřbet a kolem předních nohou 
širokým popruhem a po několika nepodařených pokusech vytažen ven. 
Kůň i přes téměř tříhodinové drama se ihned postavil na všechny čtyři
a zdráv byl předán majiteli.                     /mask/

Jarmark byl v dobré pohodě

/Miroslav/ Třetí červencová sobota v Miroslavi patřila tradičnímu 
jarmarku u Floriána. Krásné slunečné počasí přilákalo velké množství 
návštěvníků na náměstí Svobody, kde probíhaly trhy. Velkým lákadlem 
byla pro malé i velké rekonstrukce bitvy z napoleonské doby, která se 
odehrála v zámeckém parku. Součástí slavnosti byla módní přehlídka
a soutěž požárního sportu. Pro milovníky dobrého vína byla připravena 
ochutnávka vín v zámeckém sklepě. Na letišti se pochlubili piloti svý-
mi stroji a leteckým uměním. Na stadionu FC Miroslav se odehrával 
fotbalový zápas pro sportovně založené fanoušky tohoto sportu. Večer 
se zámkem linuly tóny latinskoamerické hudby a o ukončení se postarala
tradiční zábava Velká letní noc v letním kině a slavnostní ohňostroj
v nočních hodinách. Jak je vidět, organizátoři mysleli na všechny žánro-
vé skupiny, malé i dříve narozené. Novodobá tradice pořádání této akce 
byla znovu započata před patnácti lety místními hasiči, jejichž patronem
je právě svatý Florián. Od něj má tato akce i svůj název. Každým ro-
kem je pro příchozí připraveno vždy něco nového. Již teď se můžeme 
těšit, co to bude příští rok.           /mask/

Stav vodních ploch zatím bez rizik

/Pohořelice/ Hasičský záchran-
ný sbor ČR z Pohořelic vypravil 
zásilku humanitární pomoci České
republiky záplavami postiženému
Rumunsku. Tuto pomoc z rozhod-
nutí vlády zajišťuje Ministerstvo 
vnitra ve spolupráci s Minister-
stvem zahraničních věcí a Sprá-
vou státních hmotných rezerv.

Pět speciálně označených ka-
mionů provázených vozidlem HZS
ČR bylo naloženo v pohořelickém 
skladu Správy státních hmotných 
rezerv. Devět elektrocentrál pro 
náhradní zdroje elektrické ener-
gie a 4,5 tisíce balíčků s potravi-

nami a hygienickými potřebami
v hodnotě pěti milionů korun tvo-
ří humanitární zásilku.

Tato kolona vyjela v polovině 
července směrem k hraničnímu 
přechodu Břeclav - dálnice. Od-
tud zamířila přes Slovensko do 
Rumunska a v těchto dnech je již 
na místě u potřebných. Zásilka je 
již druhou humanitární pomocí 
vodou sužovanému Rumunsku. 
Koncem června Česká republika 
v rámci pomoci při odstraňování 
následků  ničivých záplav této 
zemi poskytla pět mobilních úpra-
ven pitné vody.                  /mask/

Pomoc pro Rumunsko

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:

hang,
Naske,
Štipl,
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Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

21. 8. Johana - bude  nezávislá,  přímočará  a  bude  (1. díl 
tajenky).  Bude  mít  sklon  udržovat  pořádek  a  řád  ve  všem
svém  konání,  což  bude  pro  ni  rutinní  záležitost.  Na  vše,
co  bude  dělat,  se  dokáže  soustředit.  V  životě  si  bude  
muset  dávat  pozor  na  rovnováhu.
Z  nevhodných  příjmení  vybírám:  Gazdová,  Pacáková
Ze  vhodných  příjmení  vybírám:  Hudková,  Valčuková

27. 8. Otakar - Toto  jméno  se  pro  svou  smířlivost  a  míru-
milovnost  hodí  ke  každému  datu  narození.  Chlapec  
bude  mít  smysl  pro  humor  a  do  života  (2. díl tajenky).  
Stále  bude  něco  podnikat,  kutit  a  vymýšlet.  Ale  také  se  
dokáže  pěkně  vzteknout,  když  se  mu  něco  nepodaří.
Z  nevhodných  příjmení  vybírám:  Vachůrek,  Daněk,  Elzner
Ze  vhodných  příjmení  vybírám:  Ivoniak,  Rozoň,  Zabořil

foto: mask

foto: mask

foto: HZS JmK
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V Padochově hody jinak 
TJ Sokol Padochov uspořádá v sobotu 13. srpna 2005 Rozmarýnové 

hody. Po loňské malé návštěvnosti se rozhodl výbor TJ společně se 
stárky k těmto změnám: Pro zvýšení atraktivnosti bude v letošním roce 
10 krojovaných párů. Tyto dvojice stárků a stárkových budou společně 
se Sivickou kapelou zvát občany Padochova až v odpoledních hodi-
nách. Vlastní hody budou zahájeny v 18 hodin pod májí na Sokolovně 
a budou pokračovat bez přestávky do ranních hodin. Další změnou 
bude to, že stárci nebudou zavádět (mimo rodinných příslušníků) 
ostatní návštěvníky k tanci. Tuto změnu si vyžádali sami občané, kteří 
nemají rádi, když je někdo k něčemu nutí. Kdo si chce zatancovat, si 
zatancuje dle svého rozhodnutí.

Vážení čtenáři Zrcadla, organizování takovéto akce není jednoduchou
a levnou záležitostí. K zachování těchto krásných tradic potřebujeme 
především Vás a Vaší podporu. Dovoluji si Vás jménem pořadatelů
a stárků pozvat na tyto Rozmarýnové hody do Padochova, do krásného 
prostředí „pod kaštany“ a tím si zpříjemnit život v tomto „uspěcha-
ném“ světě. Těšíme se na Vaši návštěvu.         Za TJ Sokol Miloš Růža

Fotografie a batika ukazují
na krásy kolem nás

/Moravský Krumlov/ Na šedesát fotografií a batika jsou až do konce 
srpna k vidění na chodbách městského úřadu v Moravském Krumlově. 
Fotografie zaznamenávají přírodní scenérie z Miroslavských kopců, 
z Moravskokrumlovských slepenců, z říčky Křepičky a jejího okolí. 
Záběry jsou i z řeky Oslavy a Jihlavy. „Náměty jsem čerpal z toulek 
přírodou, při psaní seriálu a knihy, která ještě zatím na svou premiéru 
před veřejností čeká. Při toulání těmito kraji jsem si všiml zajímavých 
scenérií, o kterých si myslím, že by měly být zaznamenány,“ prozradil 
autor fotografií Martin Sklenář z Miroslavi.

Fotografie doplňují ukázky z tvorby mladé nadějné módní návrhářky
Jany Paličkové. „Na nápad společné výstavy přišel Martin. Snažila 
jsem se i barevně sladit vystavované batiky s fotografiemi a náladou, 
která ze snímků je cítit. Barvami žiji a každodenně přemýšlím nad no-
vými kombinacemi barev. Já osobně preferuji zemitější tóny. Společná 
výstava není poslední. I když už batikuji více než devět let, je stále co 
objevovat. Na té další už můžu představit třeba i celé oděvy. Zatím
o tom přemýšlíme,“ zhodnotila výstavu Jana Paličková

„Tato výstava je mou premiérou, už dnes ale připravuji výstavu dal-
ší, která bude věnovaná portrétům a uměleckým aktům. I když výstava 
není prodejní, překvapil mě zájem o fotografie, takže do budoucna 
uvažuji o větších formátech. Ve fotografii mi velmi pomáhá můj 
učitel Josef Kristián. Určitě bych neměl s poděkováním zapomenout
na místostarostku Moravského Krumlova Marii Valachovou a Městské 
kulturní středisko Moravský Krumlov, kteří nám opravdu pomohli 
s uspořádáním této vernisáže a celé výstavy,“ prozradil fotograf. Kro-
mě krajin, portrétů a aktů jsou i jiná témata, která mladý fotograf teprve 
objevuje: „Mým snem je nafotit zajímavé obrázky lidové architektury. 
Lákají mě i hrady a zámky,“ dodal Martin Sklenář.                       /abé/

Kulturní programy
SRPEN 2005

Martin Sklenář a Městské kulturní středisko
Moravský Krumlov pořádá výstavu fotografií

BAREVNÉ PROMĚNY PŘÍRODY 
MORAVSKOKRUMLOVSKA

Městský úřad - 1. patro. Výstava potrvá do 31. srpna.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 6. 8. ve 20.00 STAR WARS: EPIZODA III.
• ne 7.8. v 18.00 POMSTA SITHŮ
  Akční sci-fi USA
• so 13. 8. ve 20.00 TLUMOČNICE
• ne 14. 8. v 18.00 Thriller VB a USA, titulky  
• so 20. 8. ve 20.00 ŘADA NEŠŤASTNÝCH NÁHOD
  Dobrodruž. komedie USA
• ne 21. 8. v 18.00 VÁLKA  SVĚTŮ   
  Thriller, sci-fi USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 3. 8. ve 20.30 PROKLETÍ
  Thriller, horror USA
• ne 7. 8. ve 20.30 OCHRÁNCE
  Akční film Kanada, USA
• stř 10. 8. ve 20.30 KOUSEK NEBE
  Romantický film ČR
• so 13. 8. v 18.00 RYCHLÝ STRIPES
  Anim. komedie USA
• stř 17. 8. ve 20.30 SNOWBOARDISTA
  Akční film Francie, Švýcarsko
• ne 21.8. ve 20.30 ONG BAK
  Akční, dobr. film Thajsko
• stř 24. 8. ve 2030 SAHARA
  Dobr. komedie USA, Španělsko 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 7.8. v 19.00 KRUH  2
  Horor USA,  titulky
• ne 14.8. v 19.00 ROBOTI
  Animovaný film USA
• ne 21.8. v 19.00 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
  Historický film Itálie a SRN, titulky
• ne 28.8. v 19.00 TLUMOČNICE 
  Thriller VB a USA, titulky  

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538 
• pá 5.8. ve 20.30 TLUMOČNICE   
  Thriller VB a USA, titulky  
• so 6.8. ve 20.30 KAMEŇÁK 3   
  Komedie ČR
• stř 10.8. ve 20.30 VÁLKA  SVĚTŮ   
  Thriller, sci-fi USA
• pá 12.8. ve 20.30 ZOSTANE TO MEDZI NAMI  
  Film SR, ČR
• so 13.8. ve 20.30 ŽIVOT  POD  VODOU  
  Dobr. komedie USA 
• pá 19.8. ve 20.30 KORSICKÝ  PŘÍPAD  
  Komedie Francie
• so 20.8. ve 20.30 ROMÁN  PRO  ŽENY  
  Romantická komedie ČR
• pá 26.8. ve 20.30 NENÁVIST   
  Thriller USA, Jap., Něm. 
• so 27.8. ve 20.30 ÚŽASŇÁKOVI   
  Animovaný dobrodružný film USA  
• ne 28.8. ve 20.30 MADAGASCAR   
  Animovaná komedie USA  

Změna programů vyhrazena.

Peklo Rouchovany pořádá v sobotu 6.srpna od 20.00 hodin

HEAVY METALOVÝ SVÁTEK
Skladby z nového CD  představí skupina Ocelot,

jako host vystoupí Hellfire z Jihlavy. Vstupné 50 Kč.

Peklo Rouchovany a TJ Sokol Rouchovany pořádá v sobotu 30. 8.
nohejbalový turnaj neregistrovaných trojic.

Prezentace ve 12.30 hodin, začátek ve 13.00 hodin. Po celý
den krbové grilované speciality. Ceny od pivovaru Hostan.

Organizátoři rozhledny V. Menšíka na Hlíně zvou všechny
 příznivce této stavby k setkání, které se uskuteční v neděli

18. září ve 13.00 hodin na místě budoucí rozhledny.
V tento den bude možno vidět základy a betonový sokl, 

k dispozici budou pohlednice, pamětní razítka
a přehled výstavby rozhledny.

SPK Petrovice Vás srdečně zve na příjemné posezení
a taneční zábavu se skupinou 

PAROHÁČI
V sobotu 6. srpna od 20.00 hodin na hřišti v Petrovicích

(při nepřízni počasí v KD) Vstupné 50 Kč.
Občerstvení zajištěno - makrely, uzená cigára, domácí klobásy.

Rybáři prověřují znalosti

/Horní Dunajovice/ Po celoročním snažení a nabývání zkušeností 
v rybářském kroužku nyní prověřují své vědomosti mladí školáci 
Petrova cechu z Ivančic na údolní nádrži v Horních Dunajovicích. Tý-
denní soustředění, které probíhá v těchto dnech, je pro patnáct chlapců 
opravdovou zkouškou, ale i zábavou. „Je to již druhý ročník a naší mlá-
deži se tu moc líbí. Zorganizoval jsem toto soustředění, aby ukončilo 
celoroční snažení a prověřilo, co se kluci naučili. Na této přehradě totiž 
můžeme vyzkoušet všechny běžné rybářské techniky formou hry. Kluci
soutěží v úspěšnosti rybolovu systémem chyť a pusť, přitom míra 
ryby se sčítá. Celé soustředění je pojato trochu netradičně,“ prozradil 
hlavní vedoucí Miloš Konečný, hospodář místní rybářské organizace 
z Ivančic. Doplňkovou soutěží je například i seřízení udice. „Jsem 
druhý. Největší, co jsem zatím chytil, byl bolen s mírou 49 centimetrů. 
Musíme sice poslouchat, ale je to tu dobré. Po domově se mi nestýská,“
uvedl jeden z chlapců Jaroslav Růžička. Všichni mladí rybáři mají 
zákaz mobilních telefonů a elektronických her. Na ně stejně nezbývá 
čas. Chytání ryb, koupání, opékání špekáčků, stezka odvahy ale i sběr 
odpadků zaměstná každého. „Velmi vstříc nám vyšel starosta Horních 
Dunajovic Ladislav Březina a hrázný Pavel Plánka. My zase na oplátku 
organizujeme úklid kolem celé přehrady, vyměňujeme pytle na odpadky
a staráme se o rybářské stanoviště. Poděkování také patří restauraci
U Brázdů z Višňového, kteří se nám starají o teplé jídlo,“ doplnil Miloš 
Konečný. Kluci poté prozradili, že největší úlovek, samozřejmě mimo 
soutěž, má právě jejich vedoucí, a to sumce o váze 93 kilo, a že noci 
jsou tajemné, protože tu straší zastřelený hajný ve vypálené hájence 
„Starý kvartýr“ a po hladině se prohánějí obrovské ryby.           /mask/

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 29. - 31. 7. - Ivančická pouť
• Do 2.10. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky.
Výstava v Památníku A. Muchy, kterou zapůjčilo Židovské muzeum v Praze, 
pořádá Muzeum Brněnska.

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 
• 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. 

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 prázd-
niny výtvarnou, literární a fotografickou soutěž MOJE PRÁZDNINOVÉ 
ZVÍŘE. Své práce zasílejte do 31.8. 2005 na adresu: DDM Mor. Krumlov, 
náměstí TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov.

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

• Výstava P. Krbálka - sochy a MUDr. Svobody - malba, Galerie Knížecí 
dům. Otevřeno: Po-pá: 9-12, 13-15.30, Ne: 14 -16.
• Výstava fotografií Martina Sklenáře a batiky Jany Paličkové, MěÚ, 1.pa-
tro. Výstava potrvá do konce srpna.
• 13.8. ve 20.00 hod. - Peter Dvorský a jeho hosté - zájezd do Jaroměřic n. Rokytnou, 
cena 300, 150 + dopr. 100 Kč.
Připravujeme: 3.9. - Zájezd do Českého Krumlova. Divadelní představení 
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král, otáčivé hlediště.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 6.8. - Letní cena SSK Miroslav - střelecké závody na střelnici ve Štěpánově.
Pořádá SSK Miroslav.
• 20. a  21.8 - Hody v Kašenci (v neděli slavnostní mše u kapličky). Pořádají  
Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 22. - 26.8. - Příměstský tábor na chatě u koupaliště s tematikou „Ostrov 
pokladů“, každý den od 8.30 do 17.30 hod. Pořádá DDM.
• Připravujeme: • 3.9. - Oslava 100 let národní házené v Miroslavi, večer  od 
20 hod. taneční zábava v KD. • 9. – 11.8. - Tradiční krojované hody.

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
• 13.8. od 14.00 hod - Vandrobraní - festival country, trampské a folkové 
hudby. Zámecký park, hrají: Maranta, Haluza, Poloband, Jehelci, Pavel Jim 
Macháček, Blueband Gratis, Kati, Hejkalové a další.
• 20.8. od 17.00 hod. - Regionfest - festival rockové hudby, Zámecký park.
• 27.8. od 14.00 hod. - Rozloučení s prázdninami - Dětské odpoledne. Zahrád-
ka Dělnického domu. Dětské hry, soutěže, opékání špekáčků u táboráku.
- k tanci a poslechu hraje TREMOLO.

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
• 6.8. - K pramenům říčky Balinky. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.09 hodin do 
Vys. Popovic, chůze cca 10 km. Vede J.Flíček
• 20.8. - Vycházka do Moravského Krumlova a po Rokytné do Ivančic. Od-
jezd vlakem z Ivančic v 8.04 do M. Krumlova, chůze cca 12 km, vede J.Flíček.

foto: abé

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

expedice speculum

Dnes se vydáme do údolí 
řeky Rokytné mezi obce Ta-
víkovice a Přešovice, kde se 
uprostřed říčního údolí nachází 
kopec s názvem Cibuluška. Po-
kusíme se odhalit, co se skrývá 
pod tímto poetickým a trochu 
tajemným jménem.

Pomístní jména jsou význam-
ným pramenem k poznání regi-
onální historie. V názvech pol-
ních a lesních tratí, kopců, cest, 
potoků a dalších míst v krajině 
je často skryta informace o 
historii někdy i velmi vzdálené. 
Tato jména si předávaly gene-
race našich předků. Některá 
jména jsou značně pozměněná, 
to když se z povědomí místních 
vytratil původní význam.

Při pátrání po významu zá-

hadného jména Cibuluška se 
musíme vypravit až do ranného 
středověku, do starých listin 
z 11. a 12. století, které nám 
zaznamenaly existenci vesnice 
jménem Sovolusky. Pravděpo-
dobně již ve 12.-13. století ves 
zanikla. Jméno Sovolusky bylo 

za těch 700-800 let ústního pře-
dávání zkomoleno do podoby 
pomístního jména Cibuluška. 

Sovolusky patřily k nejstar-
ším vesnicím ve zdejším kraji. 
Poprvé jsou zmíněny r. 1046 
v majetku Staroboleslavské ka-
pituly (psáno Zonolusii). Mezi 
léty 1125-1128 byla ves daro-
vána znojemským knížetem 
Konrádem benediktinskému 
klášteru v Třebíči (psáno Zovo-
luski). Třebíčtí řeholníci Sovo-
lusky vlastnili jen krátce, proto-
že roku 1131 je ves připomínána 
v majetku znojemského kostela 
(psáno Souolusci). V dalším 
období již nemáme žádných 
dokladů - vesnice zanikla. K 
roku 1376 je zmíněn již jen 
sovoluský mlýn, připomínaný 

ještě r. 1498. Dnes se tento 
mlýn nazývá Vilímův.

Neobvyklé jméno Sovolusky 
bývá vykládáno jako posměšný 
název, narážející na zvyk oby-
vatel vesnice jíst sovy (louskat 
= jíst). 

Sovolusky vznikly pravdě-

podobně v 11. století na staré 
obchodní cestě vedoucí seve-
rojižním směrem snad z Ko-
nešína do Znojma, v místech, 
kde komunikace protínala údolí 
řeky Rokytné. Lokalita jménem 
Cibuluška má tvar protáhlého 
hřbetu, který velmi zvolna 
stoupá ze dna údolí k náhorní 
plošině. Taková poloha byla 
příhodná pro vozovou cestu. 
Terén Cibulušky je rozbrázděn 
soustavou mnoha úvozů starých 
cest. Obchodní cesta ztratila 
význam asi současně s koncem 
vesnice. Později byla využívána 
nejspíš jen jako přístupová ko-
munikace k mlýnu.

Podívejme se nyní, jaké stopy
po zaniklé vsi můžeme na Cibu-

lušce najít. Předně je třeba po-
znamenat, že najít pozůstatky 
takto starých osad je velmi ne-
snadné. Přesná poloha Sovolusk 
je neznámá a ani my jsme zbyt-
ky vesnických domů nenašli. 

První slibné místo bylo v 
poloze „U křížných cest“. Je to 
křižovatka pěti lesních cest 0,7 
km severovýchodně od vrcholu 
Cibulušky (kóta 418 m). Na 
místo nás upozornil p. Dobeš 
z Přeskač. Zde se podle místní 
tradice měly nacházet zaniklé 
Sovolusky. My jsme však při 
pátrání nebyli úspěšní.

Druhé pravděpodobné místo 
je v okolí Sovoluského (Vilí-
mova) mlýna. Předpokládáme, 
že mlýn mohl být součástí zá-
stavby zaniklé vesnice. Poloha 
mlýna je klimaticky příznivá 
k založení vesnice. Ani zde 
jsme však pozůstatky středově-
kých staveb nenašli.

Samotný Vilímův mlýn je dnes
moderní rekreační zařízení, 

vybudované nově od základů, 
pouze respektuje půdorys bý-
valého mlýna. Z technických 
staveb patřících k mlýnu se do-
choval rozbořený jez a přilehlá 
část náhonu. K jezu se dosta-
nete po cestě kolem bývalého 
pionýrského tábora.

A jak se nejlépe dostanete 
na Cibulušku? Z Tavíkovic po 
silnici směrem na Dobronice. 
Po 0,7 km odbočte doprava na 
asfaltovou lesní cestu, která 
vede přímo k Vilímovu mlýnu. 
Od tohoto rekreačního objektu 
stoupá lesní cesta přímo na 
hřbet Cibulušky. 

Z Přešovic se vydejte po 
polní cestě podél přešovického 
potoka směrem k lesu. Na okra-

ji lesa stojí za pozornost kamen-
ný most, poměrně velká stavba 
z kamenů kladených nasucho. 
Na Cibulušku je možné vystou-
pat od kamenného mostu přímo 
do svahu. Lokalita je rozsáhlá 
(přes 50 hektarů). Doporuču-
jeme turistickou mapu 1:50000 
Třebíčsko.

Cibuluška nám tentokrát 
své tajemství nevydala. Pokud 
jako místní znalci nebo úspěšní 
nálezci zjistíte polohu zaniklé 
obce, napište nám. Přispějete 
významně do mozaiky regio-
nální historie. Pokud stejně jako 
my nebudete úspěšní, jistě vás 
potěší krása zdejší divoké pří-
rody. V červenci a v srpnu jsou 
lesy na Cibulušce provoněné 
růžovými květy bramboříku. 

Na závěr chceme poděko-
vat panu Dobešovi z Přeskač 
za mnoho cenných informací 
k historii zdejšího kraje.

Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice, M. Krumlov

Cibuluška aneb tam, kde jedli sovy

Úzká boční výpust náhonu na Vilímův mlýn

Vilímův mlýn stojí na místě původního Sovoluského mlýna

Karmelská pouť
/Oslavany/ V Oslavanech se třetí červencový víkend uskutečnila již 

po 298 tradiční Karmelská pouť. Počasí návštěvníkům dvoudenního 
programu přálo a i přes značně vysoké letní teploty jich během víkendu 
přišlo na kulturní akce do zámku kolem 2.800. Doprovodný kulturní 
program začal v sobotu otevřením všech zámeckých výstav a zaháje-
ním prohlídek s průvodci. Prohlídky vedly původní starobylou částí 
zámku a dále pak rekonstruovanými salonky a zámeckým pivovarem. 
V zámecké kapli zazněly ukázky z muzikálů v podání MORAVIAN 
VOICES. Nádherně laděné hlasy vystupujících interpretek prostou-

pily celou kaplí a oslovily srdce snad každého z posluchačů. Interiér 
ozdobila vernisáž obrazů a dřevořezeb, která probíhala až do nedělního 
podvečera. Večer nebyla porušena oslavanská tradiční dešťová nadílka 
při Letním karnevalu, který probíhal tentokrát v zámeckém parku, kde 
hrála skupina Relax. Pršelo však jen krátce po půlnoci a nemělo to 
žádný vliv na značnou účast návštěvníků. Na zahrádce v Dělnickém 
domě probíhala taneční zábava se skupinou Dynamic a dobrá hudba 
zde přispěla k příjemné zábavě posluchačů i tanečníků. O pouťové 
neděli byla otevřena vinárna s dobrým vínem a skvělým celodenním 
cimbálovým vystoupením. V zámecké aleji na tržišti lidových řeme-
sel si mohli návštěvníci zakoupit mnoho výrobků, které vytvořily 
„zlaté české a pilné ruce“, což mnozí z nich dosyta využili. Nedělní 
dopolední program v zámeckém parku zcela zaplnila dechová kapela 
Doubravěnka, jejíž program byl doplněn tanečním vystoupením kro-
jového kroužku z Ketkovic. Odpoledne v parku bylo v duchu country 
a folku a to v podání kapely Duha. V zámecké zahradě probíhala po 
celou neděli výstava drobného zvířectva, kam mířily kroky především 
rodin s malými dětmi, které se s radostí seznamovaly s vystavenými 
zvířátky. Součástí zábavy bylo tradiční utkání Starých pánů v kopané 
na stadionu TJ Oslavany. „Podle mně, ta pravá pouťová atmosféra pro-
běhla ve slavnostně vyzdobeném  kostele sv. Mikuláše, kde byla slou-
žena tradiční pouťová mše. Sešlo se tu opravdu hodně jak mladých, 
tak i starších občanů, kteří asi chápou pouť v trošičku jiném pojetí
a bývají také více slavnostněji naladěni než ti, kteří pouze prochází 
mezi pouťovými atrakcemi. Myslím si, že naše pouť se vydařila,“ sdě-
lila k průběhu místní občanka Jana Nováčková.                          /mask/

Na meruňkách padl rekord

/Miroslav/ Na již šestém ročníku miroslavského meruňkobraní, které
se konalo v pátek 15. července opět padl rekord. Pouhé čtyři meruňkové
knedlíky chyběly vítězi Kamilu Hamerskému, aby pokořil magickou 
hranici 100 knedlíků. Obhájce z loňského roku a letošní vítěz snědl 
v časovém limitu 20 minut 96 meruňkových knedlíků. Tak jako loni 
i v letošním roce vyhrál titul Knedlíkový král Kamil Hamerský. Tato 
soutěž proběhla pod jeho taktovkou a zcela zaslouženě s velkým od-
stupem od soupeřů. Na druhém místě se umístil Jaromír Rafaj se 76 
kousky a místní borec Ludvík Vlček se umístil se 64 knedlíky na třetím 
místě. „Je to v pohodě, klidně bych si ještě dal bramborový salát,“ pro-
hlásil vítěz Kamil Hamerský po klání. „Jsem ráda, že manžel soutěž 
vyhrál. Před soutěží trénuje a nejraději má těstoviny,“ ocenila svého 
muže manželka Dagmar Hamerská. Další část večera byla ve znamení 
vyhlášení vítězů soutěže Meruňka roku a Meruňkovice roku. Nejvyšší 
ocenění za nejkrásnější meruňku si odnesl Robert Salát z Miroslavi. 
Nejlépe vypálenou meruňkovici měla letos rodina Turkova. Pohár a ba-
toh ve tvaru opice převzala Veronika Turková. Po soutěžní části večera 
nastala volná zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Orfeus Přemysla 
Forsta a Duo Crocodilles Františka Jagoše.         /mask/

Pouťové foto Luděk Krobot 

Kamenný most u Přešovic

foto:mask
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záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění interiérů osobních i náklad-
ních vozidel. Čištění koberců a čalou-
něného nábytku. Ivančice: Ivacar
- u autobazaru. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• moped Stadion S11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350 pérák, Velorex aj. I ne-
kompl. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• závěs na traktor, rozteč 35 cm, také 
spodní závěs. Tel.: 515 336 058, 776 
593 725.
•• víko klikové skříně motoru PF 62. 
Tel.: 515 323 098, večer.
prodám
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm. 
modrá metal., STK 08/05, závěs. 
zař., rádio Sony s CD, + zimní pneu, 
spolehlivý, 58 tis. Kč, sleva možná. 
Tel.: 603 265 504.
•• Opel Tigra 1,4 16V, r.v. 97, černá, 
naj. 110 tis. km, udržovaný, velmi 
pěkný, vh. pro tuning, 139.000 Kč. 
Tel.: 608 446 868 nebo SMS. 
•• Opel Vectra 1,7D, hatback, r.v. 91, 
TP, cena dohodou. Tel.: 606 192 519.
•• Opel Ascona 1,8 na ND, levně. 
Tel.: 515 336 073.  
•• Peugeot 309 D, r.v. 89, stř. okno + 
4 ks zimních kol. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 606 823 896.   
•• Citroen BX 19, r.v. 89, přehrávač, 
stř. okno, katalyzátor, taž. zař., STK 
1/07. Tel.: 515 273 072, 605 534 539. 
•• Š 120 L, r.v. 87 na ND, TP v depo-
zitu, 5.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
515 320 755.
•• Š 120 M, r.v.87, STK 06, najeto 150 
tis. km, mírná koroze, 5.000 Kč. Tel.:
606 893 588.
•• Š Favorit 136 L naj. 120.000 km, 
nové náplně, pneu, 28.000 Kč. Tel.: 
777 714 432.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, STK 2/6, 
stav dobrý, autorádio, zimní pneu, 
22.000 Kč. Tel.: 546 452 741.
•• Š Felicie combi 1.9D, r.v. 96, bez koro-
ze, spěchá, 60.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Forman, různé ND, pohon LPG, cena 
dohodou Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• VAZ 2107, r.v. 89, STK do 5/07, 
bílá barva, dobrý stav, 12.000 Kč. 
Tel.: 724 150 811.
•• karavan, r.v. 85, STK 04/06, hm. 
550kg, barva bílá, 220V, plyn. vařič, 
dřez, lednička, stan. přístřešek, 40.000 
Kč. Rouchovany.  Tel.: 605 559 743.
•• motocykl Jawa 350, typ 638, r.v. 
86, STK 9/06, dobrý stav, přestavba 
nádrže, nové tlumiče, řetěz, 14.000 
Kč. Tel.: 776 725 124.
•• Jawa 350/634 červená r.v. 81, dob-
rý stav, 10.000 Kč. Tel.: 732 943 663.
•• vozík Mountfield, plech., foto 
e-mail, jen SMS. Tel.: 607 642 399.
•• pneu Goodyear 185x65 R14. Tel.: 
515 252 294.
•• 4 ks obutých disků (zimní) orig. 
Opel, vel. 13“,4x100, 800 Kč. Tel.: 
775 268 287.
•• autobaterie Varta 12V, 71Ah, plo-
ché kontakty - Ford, stáří 1,5 r., 500 
Kč. Tel.: 775 268 287.
•• 2 ks nových pneu Matador 165/13 
MP 12, Kč 800/ks; 2 ks jetých pneu 
Barum 165/13, vzorek 4 mm, Kč 150/
ks. Tel.: 606 507 088.
•• 4ks plech. disků (orig. VW golf 2)
5,5J x 13, 4/100/57 obuté do pneu 
175/70 (cca. 90%), 3500 Kč. Tel.: 
608 456 919.
•• ARO 10,4, plně funkční, koroze 
karoserie, platné doklady + STK. 
Tel.: 602 778 460. 
•• motoristickou přilbu na malý mo-
tocykl, 300 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• komplet nové kolo Felicie, ráfek 
4,5Jx13HET38, plášť Matador MP8 165 
na 70 R13, 1.000 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• LPG ze Š Octavia, 1500 Kč. Tel.:
775 618 029.
•• 4 komplet nejetá kola, 2 zimní, 2 let-
ní, rozm. 6,40 x 15. Tel.: 515 336 073.
•• vál k Teře, Vari, velmi levně. Tel.:
515 336 601.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD na Moravskokrumlovsku, ale-
spoň 3+1 se zahradou do 1 mil. k ce-
loročnímu bydlení. Tel.: 736 171 897.
•• 200 - 300 m2 pozemku vh. na po-
stavení 2 ks stavebních buněk v okolí 
MK. Tel.: 737 884 165.
prodám
•• RD 2+1 v D.Dubňanech, vh. na 
chalupu i k trvalému bydlení, 520.000 
Kč. Tel.: 515 322 231.
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 3+1, WC, voda, elektřina, to-
pení na TP, část. podsklepen, velká 
zahrada a dvůr, průjezd, stodola, 
hosp. budovy, stodola, parkování 
uvnitř objektu. Vše oploceno, soukro-
mí. Možnost napojení plynu. Výměra 
1432 m2. Nutné úpravy, 430 tis. Kč. 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 2+1 v MK, 940.000 Kč. Tel.: 
603 841 167.
•• RD 1+1 v Miroslavi, zahrada 350 
m2, sklep, vodovod, el., plyn, nutno 
dokončit soc. zař. Tel.: 602524278.
•• DB 2+1 v MK, Sídliště, 480 tis. Kč. 
Tel.: 604 739 720.
•• byt 2+1 v MK, vnitřní úpravy. Tel.: 
603 841 167.
•• družstevní garsonku na Sídlišti v MK, 
vnitřní úpravy. Tel.: 605 370 932.
•• velký byt 4+1 v MK v OV. Možno i 
s garáží. Tel.: 515 323 912.
•• DB 4+1 na sídlišti v MK. Tel: 515 
323 539, 732 655 255
•• stavební místo v Rybníkách 1700 
m2, veškeré IS na pozemku. Tel.: 605 
370 932.
pronajmu
•• zrekonstruovaný dům v Medlicích, 
okr. ZN. Tel.: 515 339 256, večer.
•• část RD 4+1 s přísluš. a zahradou 
v Pršticích u Brna. Tel.: 546 413 169.
•• dlouhodobě, zařízený cihlový byt 
2+1 v MK. Tel.: 731 275 612.
hledám pronájem
•• 2+1 v MK. Tel.: 728 249 364.
•• 1+1 v Ivančicích. Tel.: 775 275 075.
•• byt 1+14 Ivančice, Oslavany. Tel.:
723 359 518.
vyměním
•• 2+1 v OV cihlový za 1+1 v OV 
v Ivančicích + doplatek, nejvyšší 
nabídce. Tel.: 605 145 789.
•• 2+1 v OV v Oslavanech po rekon-
str. za větší byt v OV nebo RD v Osla-
vanech (doplatek). Tel.: 602 717 627.

Stavba - zahrada
koupím
•• lesnické pletivo 100 - 200 m. Tel.: 
515 252 294.
•• černý klingerit, stačí trocha, prosím 
spěchá. Tel.: 724 511 329.
•• ruční zahradní vál o průměru cca 
0,5 m. Tel.: 723 950 271.
•• balkon. dveře (skládací stěna), 
zdvojené, v. 240, d. 270, z modřínu, 
žaluzie, 5.000 Kč, 2 ks možno i jed-
notlivě; okno zdvojené 150x150, cena 
dohodou. Tel.: 546 423 857.
prodám
•• stropní versalitové desky 60x60, 
100 m2, 100 Kč/m2. Při rychlém jed-
nání 5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• tvárnice Calofrit 585x295x200 mm,
250 ks á 30 Kč. Tel.: 724 273 814. 
•• zasklená okenní křídla. Tel.: 515 
252 294.
•• el. motor 3 kW, 1480 ot/min, 3 st. 
řemenice, 2.500 Kč; motor 370 W, 910 
ot./min, 500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• el. průtok. ohřívač, vh. pro chatu, dílnu, 
500 Kč. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• plechová vrátka, zánovní, 210x130, 
levně. Tel.: 515 323 902.
•• okno jednokřídlové, zdvojené 
150x100, provedené jako ventilačka. 
Za cenu materiálu. Tel.: 515 323 902.
•• starší dřevěná vrata, v horní části 
proskl., š. 240 cm, v. 255 cm, osazená
dveřmi 80x200 cm. Tel.: 608 109 672.
•• 15 ks ocelových masivních sloupků 
na plot, 100 Kč/ks. Tel.: 737 974 174.
•• buňku po celk. opravě, vh. jako 

zahradní domek. Tel.: 606 585 896.  
•• vchod. dveře panelákové, hnědé, L, 
starší, 200 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• stavební rozvaděč, nově zrenovo-
vaný, 4.000 Kč. Tel.: 605 726 794.
•• 12 ks kary sítí o síle 4 mm, oko 
15 x 15 cm, 2.000 Kč; 11 m vaty na 
zateplení podkroví, tloušťka 16 cm, 
1.000 Kč, 15 m vaty o tloušťce 5 cm, 
250 Kč. Tel.: 605 726 794.
•• oleandry plnokvěté, malé i velké. 
Různé barvy. Tel.: 515 322 891.
•• silné sazenice velkoplodých jahod 
Karmen, 2,50 Kč/ks, nad 50 ks 2 Kč. 
Tel.: 546 451 132.
•• sazenice banánovníku, 1 ks - 100 
Kč. Tel.: 720 181 465.

Vybavení domácnosti
koupím
•• starou kuchyň. panelák. linku (příp. 
jen spodní část). Tel.: 723 950 271.
prodám
•• kuch. robot Eta, nepoužívaný, 300 
Kč; kuch. linka d. 150 s jednou pro-
sklenou skříňkou; dřez vlevo, starší, 
na chatu, 500 Kč. Tel.: 546 423 857.
•• starší obývákovou stěnu, možno 
i po jednotlivých dílech, zachovalá, 
levně. Tel.: 737 010 701.

Elektro a elektronika
koupím
•• plně funkční do notebocku (486 
DX),PCMCIA síťovou kartu -16 bitů 
a 16 MB operační pamětí. Tel.: 776 
291 894 .
prodám
•• MT Nokia 3310, funkční + nabíj., 
cena bez SIM 1.000 Kč se SIM T-Mo-
bile 1.200 Kč. Tel.: 777 045 367.
•• MT LG C1100 - stříbrné véčko, 
koupeno 03/05, velký barevný dis-
pley, MMS, polyf. vyzvánění, 3.000 
Kč. Tel.: 604 443 019.
•• BTV, cena dohodou. Tel.: 777 045 367.
•• el. strojek na broušení řetěz. pil, ne-
použitý, velmi levně.Tel.: 515 336 601.
•• bojler 160 l, elektricky, vh. na cha-
tu, 1.000 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• 3 ks akumulačních kamen Fikot
herm 4,5 kW a 1 ks 3 kW, velmi lev-
ně, 300 Kč. Tel.: 546 413 169.
•• fax Panasonic KXFP 343, stáří 3 
měs., velmi málo použ. PC 4.600 Kč, 
nyní 3.000 Kč. Tel.: 602 850 868.
•• diaprojektor Pentacon, cena doho-
dou. Tel.: 546 434 490.
•• šuplíkový mrazák 120 l v dobrém 
stavu, levně. Tel.: 737 010 701.

Vše pro děti
prodám
•• kočárek, 4-komb., přehaz. rukojeť, 
modrobéžová kostka, dobrý stav, 
1.800 Kč. Tel.: 737 306 858 odpol.
•• pěkné oblečení na miminko, 
chlapečka, vel.: 52-68, 20-50 Kč/ks; 
set bleděmodré barvy do postýlky, 
rychlozavinovačku a povlečení. PC 
1.200, nyní 600 Kč; knihy Nová doba 
porodní, 150 Kč; Kojení, 50 Kč; vlož-
ky do podprsenky 3 krabice za 100 
Kč. Ivančice. Tel.: 607 890 076.  
•• letní + zimní oblečení i obuv na 3 
letou holčičku, 20-50 Kč/ks, Ivančice. 
Tel.: 607 890 076.
•• plast. houpacího koně zn. Chicco, 
dá se použít jako odrážedlo, 500 Kč. 
Tel.: 603 225 674.
•• nabízím téměř novou vaničku
a nový nočník. Vše za 100 Kč. Tel.: 
604 360 394.
•• dvě stejné autosedačky po dvojča-
tech, málo používané, na 9-18 kg, PC 
2.000 Kč, nyní 800 Kč za jednu. Tel.: 
546 434 103.
•• školní aktovku s motivem Malé moř-
ské víly, 300 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• odsávačku kombinovanou s for-
movačem bradavek, kvalitní Harmo-
ny Medela, koupeno 05/05, záruka
2 r., 1x použitá, 700 Kč, Ivančice. 
Tel.: 777 620 583.
•• kočár 3-kombinaci, modrošedý 
+ fusak, kabela, nánožník, síťka na 
hmyz, po 1 dítěti, 1.900 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 776 684 637

•• Daruji nenáročné mamince zacho-
valý kočárek, 3-kombinaci, zelené 
barvy. Tel.: 605 109 063.

Zvířata
koupím
•• samce kakaříka do 300 Kč. Tel.: 
720 181 465.
•• párek chůviček, i jednotlivě. Tel.: 
720 181 465.
•• kdo daruje, nebo levně prodá štěně 
jorkšírského teriéra, nebo jiné také 
malého vzrůstu? Předem děkuji. Tel.: 
515 321 153.
•• kdo daruje, nebo levně prodá věci 
na poníka? Možno i starší, poškozené. 
SMS na tel.: 721 747 883.
•• darujte, nebo levně prodejte (klid-
ně starší) kobylku haflinga, není pod-
mínkou, ale menšího vzrůstu, mám 
krmení, ale nemám na koupi. Bude 
v dobrých rukou. Studuji, mám dost 
času, volný výběh. Tel.: 724 511 329.
prodám
•• selata o váze 20 kg, 4 prasničky,  65 
Kč/kg; selata 85% divočák, proužko-
vaná, malá, pro zpestření, 800 Kč/ks. 
Tel.: 777 877 631.
•• kůzle. Tel.: 723 344 193.
•• králíky chovné, 150 Kč/ks. Pora-
žené, čertvé i mražené, 80 Kč/kg čisté 
váhy. Kvalitní a zdravý chov. Tel.: 
515 336 058, 737 778 268.
•• selata, 60 Kč/kg. Tel.: 732 605 832.
•• roční slepičky, 100 Kč. Tel.: 546 
437 269, kdykoli.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• bílá selata na vykrmení o váze 20-25 
kg, pouze prasničky, 60 Kč/kg; selata 
85% divočák, 2 měs., proužkovaní, vh. 
na výkrm, ochočení, jako dobrý dárek, 
700 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• činčilu, stáří 1 rok + klec, 400 Kč. 
Tel.: 723 546 824.
•• tříletý ponny hřebeček bez PP, 110 
kvh, atraktivně zbarvený, tm. hnědák 
s hvězdou, čtyřmi podkolenkami, 
strakatou zádí a ocasem, zdravý, není 
zlý, vh. na vození dětí, jako společ-
ník, na vypásání, při rychlém jednání 
4.000 Kč. Tel.: 777 877 631. 
•• středoasijský pastev. pes, poslední 
3 čistokrev. fenky bez PP, po rodičích 
s PP. Očkov., odčerv., odběr ihned, 
stáří 2,5 měs., barva šedobílá, skvělí 
hlídači, 3.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• bernský salaš. pes, zadám pěkná 
štěňátka bez PP, 3 pejsci a 4 fenky, k vi-
dění oba rodiče. Budou očkov. a odčerv., 
odběr po 20.8., skvělý psi do rodiny a na 
zahradu, 4.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata jezevčíka dlouhosrstého tr-
pasličího, bez PP 2000. Tel.: 515 338 
455, 608 464 870.
•• středního knírače, černého, stáří 10 
let, dobrý hlídač. Tel.: 515 323 902.
•• středoasijský pastevec. pes, krásné 
fenky, bez PP, po rodičích s PP, šedobí-
lé, skvělí hlídači, očkov., odčerv., odběr 
ihned, 3.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• čistokrevná štěňata fenky zlatého 
retrívra, očkov., odčerv., bez PP, rodi-
če s PP. Odběr od 1.8. Tel.: 605 155 
805, sms: 608 402 304.
•• štěňata srnčích ratlíků, černé s pále-
ním, odběr od 3.8. Tel.: 731 067 305.
•• štěňata bieglů s PP, výborný společ-
ník, vh. k dětem. Tel.: 605 432 773.
•• pudl střední, černý, štěňata s PP, 
očkov., odčerv., čipovaná, europas, 
odběr ihned. Tel.: 721 676 858.
•• štěňata Gordon setrů, bez PP, po 
pracovně a exteriér. vynikajících rodi-
čích, k nahlédnutí. Tel.:777 229 925.
•• pejska a fenku Čivavy dlouhosrsté 
bez PP odběr koncem července. Tel.: 
728 029 879.
•• kavkazský ovčák, super štěňata  
odběr možný ihned. Tel.: 607 504 232.
•• štěňata Bíglů bez PP, barva triko-
lor, očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
•• štěňata Westíků bez PP, očkov. a 
odčerv.; štěňata Pražských krysaříků 
bez PP, barva černá s pálením, očkov., 
odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata knírače malého, pepř a sůl, 

ihned. Tel.: 546 425 203, 777 238 322.
•• kočovný vůz s 28 včelstvy, 39x27,5, 
cena doh. Ivančice. Tel.: 546 451 570.
•• klec na drobné savce, š. 35 cm, d. 
58 cm, v. 29 cm, otvírání shora, nepo-
užívaná, 400 Kč. Tel.: 737 370 296.
daruji
•• dvouletou fenku anglického kokr-
španěla zlaté barvy. Zvyklá na dvůr
a děti. MK. Tel.: 515 321 153.
•• po dohodě přenechám 4 ks straši-
lek. Tel.: 602 519 500.
•• do dobrých rukou psa jezevčíka, 12 
let. Vážné důvody. Tel.: 737 971 640.

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

•• Nabízíme dubové ekobrikety a du-
bové odřezky s výraznou letní slevou.
Doprava zajištěna. Dále nabízíme 
mozaikové i klasické parkety. Vše 
přímo od výrobce. Tel.: 777 605 260.

Různé
•• kdo cestuje směr Brno - Slatina a 
nebaví ho jezdit autobusem? Sháním 
spolucestující Ivančice - Rosice atd. 
Tel.: 604 796 467.
•• hledám spolucestujícího na trase 
Polanka - Ivančice - Brno-Slatina. 
Kdo by měl zájem, můžete volat na 
tel.: 737 202 116.
prodám
•• rané brambory 6 Kč/kg, odrůda 
Adora a Impala. Tel.: 515 336 058, 
737 778 268.
•• pásovou pilu, 65 cm, kola a stojna 
litina, rám amat., 1. republika, pouze 
SMS. Tel.: 607 642 399.
•• cisternu na vodu, hliníková, ze 
starého mlékárenského vozu. Spěchá, 
cena dohodou. Tel.: 732 708 224.
•• obrazy krajin, aktů, malby olejem, 
obrázky z keramiky, ručně malované. 
Tel.: 604 303 267.
•• novou knihu Poslední vlak do 
Memphisu (cesta E.Presleyho ke slá-
vě), 200 Kč. Tel.: 720 181 465.
•• plast. kelímky 0,3 dc, krabice 2.400 
ks za 800 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• dám za odvoz 50 kusů videokazet, na 
každé dva filmy. MK. Tel.: 728 249 364.
•• balíkovanou slámu i volně. Tel.:
515 339 256, večer.
•• samonasávací čerpadlo 32SVA 22 
s motorem, nové, se slevou; starší kolo 
Favorit, levně. Tel.: 515 323 902.
•• oblek na motocykl, nepromokavý, 
nový, pro veterány, typ „šestidenní“. 
Tel.: 515 323 902.
•• starší zachov. 2-místný uzavřený 
kajak, bar. červená, žlutá, 3.500 Kč; 
akordeon pro začáteč., barva perleť, 
32 basů, 2.500 Kč. Tel.:606 507 088.
•• 2 ks dětských otočných židlí, 100 
Kč/ks; nový zavírač dveří (Brano) 
300 Kč; mechanický psací stroj se 
širokým válcem Conzul, v dobrém 
stavu, 300 Kč; konopné lano prům. 
25 mm, d. 50 m a 90 m, 10 Kč/m; 
porcelánové umyvadlo, bledě modré, 
150 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• sušárnu ovoce, možno i vidět, mobil-
ní, plech., 10 lísek. Tel.: 737 884 165.
•• šicí stroj Lada, typ 236, s přísluš., 
i na vyšívání, v leštěné skříňce, jako 
nový, možno vidět, 3.000 Kč. Tel.:
515 322 314.
•• kolo Lady 26; pánské kolo Favo-
rit s přehaz., za obě kola 1.000 Kč, 
v dobrém stavu. Tel.: 732 615 485.
•• okurky nakladačky i salátové 12 Kč/
kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• zavařovací sklenice omnia 0,7l, asi 
100 ks, 3 Kč/ks, demižony 10,20,25 l. 
Tel.: 732 615 485.
•• hever panenku 12 tun, 800 Kč. Tel.:
775 618 029.
•• vzduchovku Slavie d.L. 600 Kč; 
váha decimálka, symbol. cena. Tel.:

546 434 490.
•• velký řeznický štok s přísluš.; seč-
kovici na zelenou píci s motorem; ře-
začku na kopřivy; dvoukolovou káru; 
spínací skříňku na auto Golf II. řada. 
Tel.: 605 782 213.

Seznámení
•• úhledně hmotná 169/55 v ID, roz-
vedená, hledá kamaráda do nepohody 
s vyřešenou minulostí a fin. zajištěné-
ho. Tel.: 605 145 789.
•• sympatická rozv. blondýnka 35/172
hledá k vážnému seznámení milého 
přítele (35-40 let), který ví, co chce
a má svou úroveň. Tel.: 721 226 387.
•• rozv. 36/168, milá, blond, nekuř., 
hledá symp. muže do 45-ti let k váž-
nému seznámení. Tel.: 721 226 387.
•• osamělá žena hledá přítele od 60-
65 let. Tel.: 728 367 838.
•• žena 58kg/165 cm,  hledá přítele 
přiměřeného věku do 65 let. Tel.: 607 
844 435.
•• Hledám štíhlou ženu do 40 let pro 
trvalý vztah. Tel.: 603 938 541.
•• 32 let, 171/70 s vl. domem hledá štíh-
lou romanticu dívku všestr zájmů, co 
ráda chodí do společnosti a hl. vážnější 
vztah plný lásky Tel.: 606 580 773. 
•• muž 182/66/95 s vyřešenou minu-
-lostí, nekuřák, fin. zajištěn, hledá 
pohlednou ženu, ke které by se mohl 
přistěhovat. Tel.: 737 884 165.
•• muž 182/66/90 s vyřešenou minulos-
tí, fin. zajištěný, hledá šikovnou ženu po 
všech stránkách. Tel.: 737 884 165.
•• najde se žena pro 57 letého muže 
v ID, která má obdobné zdravotní 
problémy, byt a auto mám. Jen vážně. 
Tel.: 776 790 480.

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

•• společnost R.S. přijme do nových 
poboček 3 ženy a 4 muže do vedou-
cích a managerských pozic. Info na 
tel.: 604 800 212.
•• Hledáte přivýdělek? Možnost vý-
běru z několika činností. Tel.: 721 610 
617, 608 811 693.
•• dom. práce se smlouvou. Info a přihláš-
ku zašlu za ofrank. obálku. Macháčková 
K., Nábřežní 18, Oslavany, 66412. Osla-
vanským doručím za sms s adresou.
•• Pohlídám děti, studentka 18 let. 
Chci si přivydělat, ale děti mám 
opravdu ráda. Tel.: 724 511 329.
•• přijmeme pracovníka údržby, vy-
učen obráběč kovů. Ivančicko. Tel.:
737 226 125.

•• Přijmeme spolehlivého řidiče
pro MKD. Tel.: 604 541 014.
•• 28-ti letá SŠ - OA, hledá jakou-
koliv práci na Moravskokrumlovsku, 
jen ranní směna. Znalost práce s PC 
-word, internet, psaní na stroji, praxe 
v oblasti personalistiky, ŘP sk. „B“. 
Tel.: 606 503 713.
•• česká firma přijme spoluprac. do 
kanceláře, 20-30 tis. Tel.: 723 249 338.
•• hledám jakoukoli práci, pomocné 
práce, brigády v okolí ZN, těžká manu-
ální práce mi nevadí. Tel.: 720 596 102.
•• přijmeme vyučenou kuchařku s pra-
xí do zavedené restaurace v Ivanči-
cích. Tel.: 728 264 272.
•• Tiskárna, a.s. Mor. Krumlov přijme 
uklízečku, info na tel.: 515 322 281.

Vzpomínáme
Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, 
upřímnost ve své duši.
Dne 5. srpna uplyne smutný rok, kdy 
nás opustil pan Josef Viklický, jed-
natel Spolku chovatelů v Ivančicích. 
Tichou vzpomínku věnuje manželka 
a dcery s rodinami. Při tomto výročí 
děkujeme panu Švábovi a členům 
hudby Polanka za důstojné hudební 
rozloučení. Vzpomeňte s námi. Děku-
je Jarmila Viklická. 
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Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
- sponzor jezdců TEAM 38 -

Vás zve na
ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005

neděle 31. července od 9.00 hodin
neděle 28. srpna od 9.00 hodin

v areálu bývalých kasáren Přibice.   

Mistrovský zásah hasičů 
/Miroslav/ V sobotu 16. července proběhla v Miroslavi pohárová 

soutěž a jedno z kol okresní ligy v požárním sportu. „Mistrovství 
v požárním útoku je královnou požárního sportu. Soutěže u nás v Mi-
roslavi organizujeme každým rokem a letos je to už sedmnáctý ročník. 
Tradičně tu bývá kolem 27 družstev, letos se jich zúčastnilo 23, počet 
účastníků záleží třeba na marodce. Jinak požární útok je nastartovaná 
mašina na základně, kde se nasává voda z vodního zdroje. Dále běh 
s hadicí na 95 metrů, kde na konci se musí vodním proudem trefit terče. 
Ženy mají kratší úsek 2B to znamená trať na 70 metrů. Vítěz si odnáší 
věcnou odměnu, a je tam i peněžitá částka,“ upřesnil k soutěži Václav 
Kondler, velitel dobrovolných hasičů z Miroslavi. V mužské části, do 
které se přihlásilo 18 mužstev, byl nejlepší tým ze Starého Lískovce. 
Trofej nejcennější v ženách, kterých bylo 5 družstev, si odvezl tým
z  Vítonic, který trať zvládl v nejlepším čase 21,16 sekund.       /mask/

Corser vládne superbike
Po devíti letech se na Masarykův okruh vrátilo mistrovství světa

Superbike. V pozici vedoucího jezdce přijel do Brna třiatřicetiletý 
Australan Troy Corser. Ten nenechal nikoho ze soupeřů na pochybách
o tom, kdo v letošní sezóně kráčí za světovým titulem. Již v kvalifikaci 
si vybojoval nejlepší postavení na startu před lońským mistrem světa 
Jamesem Toselandem z Británie. Domácí jezdci startovali z osmé
a deváté řady. V nedělním prvním závodě zvítězil Corser /Suzuki/ způ-
sobem start-cíl a připsal si jubilejní třicáté vítězství v kariéře. Tovární 
jezdci týmu Ducati Toseland a Francouz Regis Laconi rozjížděli závod 
na konci první desítky, ale během závodu se probojovávali dopředu
a jejich úsilí bylo korunováno druhým a třetím místem v cíli. Z do-
mácích jezdců dokončili závod Dražďák, Čihák a Trčka na 26. až 28. 
místě. Mrkývka odstoupil po dvou kolech pro poruchu řadící páky, 
Svoboda ho následoval o tři kola později. Ve druhé jízdě šel okamžitě 
do čela opět Corser. Závod byl ve třetím kole zastaven, když se po 
havárii jednoho z jezdců objevil olej na trati. Po krátké přestávce byl 
závod opět odstartován. Šest kol se ve vedení držel Corser, ale za ním 
se přibližoval Haga /Yamaha/. Ten se v sedmém kole dostal do čela
a poté si vybojoval menší náskok, který udržel až do cíle. S druhým 
místem se spokojil Corser. Z našich jezdců druhý závod dojeli jen Čihák
a Trčka na 23. a 24. místě, oba s kolem ztráty na vítěze.   /Ctibor Adam/

/Moravský Krumlov/ Počátkem
července proběhl v Moravském 
Krumlově již sedmnáctý ročník
memoriálu Jana Branče. Kvali-
fikační předkolo Zlaté podkovy, 
které zorganizoval Jezdecký Klub 
Moravský Krumlov, se uskutečnilo
na hřišti TJ a v lokalitě Střelnice.

Sportovní klání bylo zahájeno 
již v pátek drezurou, pokračovalo 
v sobotu maratónem a ukončil je 
nedělní parkur s doprovodnými 
ukázkami voltiže a westernu. I 
když závodníkům počasí příliš 
nepřálo, čemuž nasvědčoval i 
stav tratě, byl memoriál i divácky 
velmi přitažlivý. „Tyto závody 
jsou kompletní soutěží spřežení 
pony, jednospřeží, dvojspřeží a 
čtyřspřeží. Skládají se tří základ-
ních disciplín, drezúra, maratón 
a parkur. Drezůra se jezdí v ob-
délníku, ve kterém se hodnotí 
chod koně a ovládání. Maraton 
se skládá ze tří úseků, klusovka 
je dlouhá více jak šest kilometrů, 
v krokovce dlouhé kilometr se 
hodnotí krok koně, který nesmí 
přejít v klus a poslední je překáž-
ková část, což je sedm překážek, 
které jsou různě technicky nároč-
né. V parkuru jsou rozmístěné 
branky z kuželů v délce zhruba 
půl kilometru a branky jsou o 
dvacet centimetrů širší než je sto-

pa kol. Tímto musí vozataj projet 
pokud možno bez chyby. Vítězem 
se stane ten, který nasbírá nejmé-
ně trestných bodů v co nejlepším 
čase u všech disciplín,“ seznámil 
s pravidly rozhodčí Jan Schvartz
z Havlíčkova Brodu.

„Lidé se dobře baví, myslím, 
že jsou závody dobře udělané, 
jen bohužel počasí trochu ne-
přeje. Přesto je tu dobrá účast 
jak závodníků, tak diváků. Pro 
příští ročníky bych rád viděl větší 
podporu zastupitelů ve finančním 
zajištění těchto závodů,“ sdělil 
přihlížející Bartoloměj Pitlach, 
starosta Moravského Krumlova.

„Moc se mi to líbí, je to napína-
vé, chodím jsem každoročně. Jen 
mě mrzí, že přestali jezdit závod-

níci ze zahraničí, kteří tu bývali 
často. Zřejmě nejsou peníze na 
organizační zajištění, přitom akce 
dělá reklamu celému městu,“ sdě-
lil divák Josef Holátko.

„Kůň, se kterým závodím, je 
z kladrubského chovu a jmenuje 
se Favory Ramona, ale všichni 
mu říkáme Franta. Jezdím v ka-
tegorii jednospřežní. Drezůra 
dopadla dobře, dojeli jsme první.
Trať maratonu byla velmi ná-
ročná, hlavně z důvodu bahna, 
ale zvládli jsme ji úspěšně bez 
problémů. Teď se soustředíme na 
parkur. Tento memoriál jsou letos 
naše již čtvrté závody. Sezóna je 
zatím úspěšná, jedny závody jsme 
vyhráli,“ podělil se o své dojmy 
závodník Jan Exnar z Havlíčkova 
Brodu.                                   /jak/ 

Touha objevovat, překonávat, 
dobývat a bojovat mnohdy o svůj 
holý život. To je to, co nutí člově-
ka dosahovat stále extrémnějších 
cílů a vzdálenějších hranic. Je 
to nekončící boj o prvenství, ve 
kterém vítězství přináší vzrušení 
a uspokojení. Jedním z těchto 
adrenalinových sportů je rafting. 
Překonávání dravého proudu na 
rafftovém člunu ...

V nedávné minulosti byl vývoj 
raftových člunů zaměřen na vyso-
ce nosná plavidla s velkou průraz-
ností. Čluny tak mohly, bez velké 
dopředné rychlosti, projet i velice 
náročná místa. Nosnost a průraz-
nost byla na úkor ovladatelnosti
a manévrovací schopnosti.

Nejznámějším a asi nejproslu-
lejším plavidlem této éry je Matyl-
da. Je to člun složený z nafuko-
vacích rour, provazy a trámy 
svázanými k sobě. Po Matyldách 
přišlo období „invazních“ člunů, 
pro které se vžily označení Co-
lorado nebo Medúza. Tyto čluny 
jsou, na rozdíl od Matyldy, dobře 
ovladatelné, ale jejich parametry 
pro jízdu v extrémně divoké vodě 
a především samovylévací schop-
nost jsou nedostačující.

V současnosti se převážně 

používají celouzavřené rafty,
v jejichž konstrukci se setkaly 
oba žádoucí faktory předešlých 
typů. „Katamáránová“ konstrukce 
trupu zabezpečuje dobrou ovla-
datelnost a překvapivou stabi-
litu člunu. Dovnitř klenuté dno, 
s vylévacími otvory po stranách, 
umožňují odčerpávání vody ze 
člunu bez ohledu na směr jízdy. 
Na druhou stranu délka raftu, po-
hybující se okolo 4 - 5 metrů, má 
dostatečnou nosnost a průraznost. 
Při lokálním poškození raftu, jeho 
komorovitá konstrukce garantuje 
možnost dokončení plavby nebo  
bezpečné nouzové přistání.

Ovládání člunu závisí na sou-
hře posádky. Společné zasazení 
pádla do vody a synchronizovaný 
záběr jsou alfou i omegou jízdy
v peřejnatém terénu. Překonáním 
rychlosti vody se manévrovací 
schopnost zvyšuje. Pádlují-li 
protilehlé strany opačně (vpřed - 
vzad), dochází k přetáčení člunu.

Nelze zapomínat na bezpečnost 
posádky. Pádla, plovací vesty a hel-
my jsou nezbytnou součástí vyba-
vení každého raftového vodáka.
Pro rafting se používají pádla 
délek řádově dosahujících výšky 
postavy. Velikost vesty musí vždy 

odpovídat postavě jezdce. Pokud 
vesta dobře nesedí, může způso-
bit nemalé komplikace. Bezpeč-
nostní parametry raftových vest 
jsou dány evropskou normou. 
Minimální nosnost je 8 kg, dobrá 
vesta však překračuje tento limit 
i o několik kilo. Na helmu nejsou 
kladeny takové nároky, avšak měla
by dobře krýt čelo, uši a zátylek.

Každý „adrenalinový“ sport 
skrývá určitou míru rizika. Jedno 
s hlavních rizik na evropských 
ledovcových řekách je rychlé 
podchlazení plavajícího. Proto se 
standardně využívají neoprenové 
obleky, které výrazně snižují toto 
riziko. Dalším vhodným doplň-
kem, především na delší vodácké 
expedice, je Drybag (suchý vak), 
do kterého se uloží věci a potravi-
ny nezbytné k výpravě.

Než vyrazíte na rafting, je 
dobré se připravit i teoreticky. 
Nezbytná je znalost vodácké 
topografie a rozdělení obtížnosti 
vodních toků. Ty se dělí na dvě 
základní skupiny - ZW (klidná 
voda) a WW (divoká voda). 
Divoká voda se dále dělí na šest 
podskupin (označeno číselnou 
stupnicí I - VI). Při hodnocení je 
zohledněno několik aspektů jako 

je obtížnost splutí daného úseku 
nebo možnost záchrany v případě 
převržení. Zvládnout metodiku 
záchrany při převržení člunu je 
velice důležité a mnohdy na tom 
závisí i lidské životy.

Při každé vodácké výpravě 
je nezbytné si záchranu předem 

vyzkoušet a v kritických situa-
cích se řídit pokyny lodivoda 
(kormidelníka). V tomto případě
patří k nejpoužívanějším záchra-
ným pomůckám házecí pytlík, 
plovoucí nylonové lano smotané 
do oválného pytlíku z výrazného 
materiálu. Při hození pytlíku 

směrem k zachraňovanému se 
lano plynule odvíjí a po zachyce-
ní dopraví plovoucího ke břehu. 
Další nezbytná pomůcka je tak 
zvaná fliplajna, která slouží k 
opětovnému obrácení raftu palu-
bou vzhůru a to i v případě, že je 
obtížné dostat člun ke břehu. 

Rafting - adrenalinový sport

Memoriál Jana Branče již po sedmnácté

foto: jak

/Miroslav/ V sobotu 23. čer-
vence se na stadionu FC Miroslav 
odehrál již pátý ročník nohejbalo-
vého turnaje trojic. „V letošním 
roce se nám přihlásilo jen deset 
družstev, což zřejmě zapříčinilo 
počasí. Zvláštností a jedinečností 
turnaje je, že se hraje na trávě. 
Oproti jiným akcím, které jsou 
na asfaltovém povrchu nebo 
v halách na parketách. Soutěžící 
družstva jsou rozdělena do dvou 
základních skupin, ve kterých 
hraje každý s každým. Z každé 
skupiny postupují dva nejlepší 
týmy. Ve finále se hraje vyřazo-
vacím způsobem,“ sdělil hlavní 

organizátor Jaroslav Máca.
Nejmladšímu účastníkovi v letoš-

ním roce bylo šestnáct let, oproti 
nejstaršímu padesátiosmiletému 
Milanu Vyžrálkovi, který věnoval 
do soutěže putovní pohár. „Dnes 
tu soutěžím za tým AR Brno. 
Hraje se nám dobře, ale výsled-
kem je, že jsme nepostoupili mezi 
nejlepší čtyři. Jinak organizace 
turnaje je dobrá, jen počasí by 
mohlo více přát. Příští ročník, 
doufám, vyhrajeme,“ sdělil jeden 
ze soutěžících Libor Dostál.

Trofej nejcennější si odnesl tým
ve složení Radek Petryk, Lubo-
mír Pejchal, Karel Břínek.   /mask/

Nohejbal v Miroslavi

Do Brna v srpnu na motorky
   Mistrovství světa silničních motocyklů zavítá do Německa /31.7./ 

a poté je již na pořadu Gauloises Grand Prix České republiky, která se 
bude konat 26.-28. srpna na Masarykově okruhu v Brně.

   Ve třídě do 125 ccm je v čele průběžného pořadí Pasini z Itálie 
společně s maďarem Talmacsim, kteří získali shodně 100 bodů. Se 
ztrátou jediného bodu je za touto dvojicí Švýcar Thomas Lúthi, který 
startuje za český tým Elit Grand Prix. Český reprezentant Lukáš Pešek, 
který letos startuje na továrním stroji Derbi, určitě není s dosavadními 
výsledky spokojen. Letos bodoval pouze dvakrát a patří mu tak 21. 
pozice s osmi body. Další Čech, teprve patnáctiletý Karel Abrahám
ve své první sezóně v Grand Prix na body zatím ještě nedosáhl.

Ve dvěstěpadesátkách je na tom zatím nejlépe dvojnásobný šampion 
Daniel Pedrosa ze Španělska před Ceasy Stonerem /Aus/. Třetí je Ital 
Andrea Dovizioso. Radek Rous, člen Klub Racing Teamu Znojmo, 
který letos startuje za španělský tým Wúrth Honda BQR dokázal bodo-
vat ve třech závodech. Nejlépe dojel na Jerezu, kde dokončil závod na 
dvanáctém místě. Celkově figuruje na 20. místě se ziskem osmi bodů. 
Hned za ním v pořadí je Jakub Smrž se šesti body.

Třídě MotoGP kraluje italský fenomén Valentino Rossi, který z de-
víti závodů sedmkrát zvítězil a jednou si připsal druhé a třetí místo.
S neuvěřitelným náskokem 104 bodů kráčí se svojí Yamahou k sedmé-
mu titulu mistra světa. Na druhém místě je další Ital Marco Melandri 
/Honda/ se ziskem 107 b. Pouze o jeden bod za ním je Rossiho kolega 
Colin Edwards /USA/. Na dalších místech jsou piloti strojů Honda
v pořadí Biaggi /100 b/ Gibernau /95 b/ a Barros /90 b/, který již absol-
voval 250 závodů v Grand Prix.                                       /Ctibor Adam/
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