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

/Region/ V polovině prázdnin 
byla poměrem 57:11 Senátem 
schválena novela Atomového zá-
kona. Toto stručné oznámení před-
stavuje úsilí více než dvou let 
práce předsednictva Energoregi-
onu 2020 a senátorů z regionu JE 
Dukovany. Velká čtyřka v podání 
Milana Špačka za okres Znojmo, 
Tomáše Julínka za Brno - venkov, 
Pavla Janaty za okres Třebíč a 
předkladatelky této novely Jitky 
Seidlové se opravdu činila. 

Na to, jaký dopad bude mít tato 
skutečnost na obce v okolí EDU 
a jaký bude další schvalovací 
postup, jsme se zeptali jednoho 
senátora Milana Špačka. „Nám 
se v senátu podařilo připravit
a schválit novelu atomového 
zákona, po které volali hlavně
starostové obcí, které jsou v blíz-
kosti atomových elektráren. 
V okruhu 20 kilometrů od EDU 
je takzvaná zóna havarijního 
plánování. V této zóně mají obce, 
které se zde nacházejí, celou řadu 
povinností a úkolů, které jsou ná-
ročné nejenom na čas a nasazení, 
ale také na obecní finance. Tato 

novela, projde-li v senátním znění 
sněmovnou, zaručuje trvalý a sta-
bilní příjem financí do obecních 
rozpočtů, z kterého lze zaplatit 
všechny úkoly uložené zákonem 
a navíc dává dobrý základ pro fi-
nancování rozvoje obcí“, vysvět-
lil senátor Milan Špaček. 

Přijetí tohoto zákona obcím 
otevírá možnosti podstatně zlep-
šit životní prostředí a podmínky 
v obcích vybudováním potřebné 
infrastruktury, nehledě na snížení 
vysoké míry nezaměstnanosti. 
Zóna havarijního plánování v oko-
lí JED, kde žije 100 000 obyva-
tel, čítá 140 obcí, z toho na okre-
se Znojmo je dotčeno 60 obcí.

Pravidelný příspěvek se vypo-
čítá podle velikosti katastru obce, 
to znamená 10 haléřů na metr 
čtvereční na území obce. Napří-
klad Višňové dostane bezmála 
dva miliony korun. „Projednávání
tohoto zákona v Senátu byla samo-
zřejmě provázena nevůlí ČEZU a 
protiargumentací ze strany tohoto 
kolosu. Získávání podpory pro 
přijetí tohoto návrhu zákona spo-
čívalo v přesvědčování kolegů 
senátorů, jejichž volební okrsky 
nejsou dotčeny tímto zákonem. 
Spolupracoval jsem velmi úzce 
se senátorem Pavlem Janatou 
z Třebíče a se senátorem Jiřím 

Brýdlem ze Svitav. Rozdělili 
jsme úkoly a při každé příležitosti 
jsme trpělivě přesvědčovali o 
tom, co tento zákon přinese pro 
obce a města, a že se v důsledku 
jedná o prospěch všech. Další 
velmi významnou práci pro při-
jetí tohoto zákona odvedla jeho 
spoluautorka senátorka Jitka 
Seidlová a samozřejmě senátor 
Tomáš Julínek, který je z Ivan-
čic,“ doplnil Milan Špaček. 

„Ke schválení novely zákona 
je třeba, aby prošla poslaneckou 
sněmovnou. Nezbývá než počkat 
na rozhodnutí sněmovny, kde je 
poněkud jiné názorové složení 
jejich členů i jiné odpovědnosti,“ 
komentoval situaci tiskový mluv-
čí EDU Petr Spilka. „Všechny 
podstatné informace a argumenty 
jsme předali senátorům s dů-
věrou, že tito je postoupí svým 
kolegům poslancům a zástupci 
Energoregionu 2020 se budou 
moci věnovat především problé-
mům v místě svého působení. 
Schválením novely atomového 
zákona v Senátu byl tak nastar-
tován legislativní proces, který, 
jak věříme, bude i nadále úspěšný 
a přinese do obecních pokladen 
v dotčených územích finanční 
prostředky. Senátoři prokázali, že 
mají zkušenosti z komunální po-

litiky a že jim osud obcí a jejich 
obyvatel není lhostejný. Rozhodli
moudře a spravedlivě ve prospěch 
těch, kteří je zvolili, bez ohledu
na nátlak, který na ně byl vyvíjen 
profesionálními lobbysty, navíc 
bez ohledu na politickou pří-
slušnost,“ uvedl za Energoregion 
2020 jednatel Bedřich Mozor.

„Dopad pro Hostěradice bude 
jednoznačně pozitivní, protože 
se budeme pohybovat kolem 2,5 
milionů korun ročně, pokud bude 
ještě parlamentem schválen tento 
desetník za metr čtvereční. Tyto 
peníze, pokud by přišly v roce 
2006, bychom chtěli vložit do in-
frastruktury, například do výstav-
by sítí pro výstavbu rodinných 
domků. O těchto záležitostech 
ale rozhodne zastupitelstvo. Jsem
přesvědčen, že poslanci parla-
mentu by měli tento zákon schvá-
lit, pokud projde ještě vládou.
U poslanců předpokládám to, že 
i oni byli zvoleni lidmi těchto 
okresů. Zástupců v parlamentu za 
Znojmo, Třebíč, a Brno-venkov 
napříč politickými stranami je 
dost a peníze půjdou do oblastí 
jejich voličů,“ sdělil starosta Ho-
stěradic František Schneider. 

Stejně jako v senátu se dá oče-
kávat lobbyng zájmových skupin
i v parlamentu.             /mask/

Co přinese „atomový“ zákon regionu?

ilustrační foto: mask              Chladící věže jaderné elektrárny Dukovany
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Další byty zřejmě nebudou
/Moravský Krumlov/ Většinou hlasů přítomných zastupitelů v Mo-

ravském Krumlově bylo odsouhlaseno nepokračovat druhou etapou 
výstavby bytového domu s 54 byty v lokalitě Zachráněná. Důvodem 
k tomuto rozhodnutí byl průzkumem podložený nezájem ze strany 
obyvatel. V současné době je evidováno jen 8 zájemců. Původním zá-
měrem bylo postavit tři bytové domy. První již má své nájemníky, další 
se stavět nebudou. Na výstavbu druhého byla vyčleněna a deponována 
státní dotace ve výši 23 milionů. Tato dotace od Státního fondu rozvoje 
bydlení je podmíněna čerpáním do konce letošního září. Město odstou-
pí od smlouvy a o dotaci přijde, ale sankce za tento akt mu nehrozí.

„Nesouhlasím s tím, že není zájem o byty. Zájem by byl. Není zájem 
o drahé byty v našem městě,“ prohlásil v diskuzi k projednávanému 
bodu zastupitel Stanislav Trefil. „Tato výstavba bytových domů je zá-
ležitostí radniční jedenáctky,“ upřesnil Bořivoj Župa. „Celá záležitost 
se příliš dramatizuje,“ dodal Karel Vašíček. Zastupitelé živě diskutova-
li nejen o pokračování v další bytové výstavbě, ale i o ceně, za kterou 
se postavil první bytový dům, jehož výstavba ještě není uzavřena. 
Předmětem diskuze byl i obří poutač stavební firmy, který by měl být 
odstraněn do začátku září.                /mask/

Rozhodnutí o zastavení výstavby padlo na základě několik let 
starého průzkumu dvou externích firem, které k dotazům využily 
ankety otištěné v novinách. (O tom, proč k anketě nevyužily Zr-
cadla - jediného neinzertního periodika, které nejen krumlovští 
čtenáři najdou ve svých schránkách, můžeme jen polemizovat.) 
Obracíme se tedy na vás, občané, s možností neoficiální a ano-
nymní ankety dnes. Vaše odpovědi zašlete poštou, e-mailem, nebo 
faxem na adresu Zrcadla. (Kontakty uvedené v tiráži.) Otázky zní: 
Měli byste zájem o městský nájemní byt v lokalitě Zachráněná?
V jaké velikosti (1+1, 2+1, ...)? Jak vysoký by měl být „čistý“ nájem? 
Měli byste zájem o městskou parcelu pro stavbu vlastního rod. domku?

Za vaše názory předem děkujeme. Po zpracování budou předány 
krumlovským zastupitelům.            Redakce Zrcadla

/Znojmo/ V září letošního 
roku nastoupí studenti do prvního 
ročníku dvou bakalářských oborů 
nové soukromé vysoké školy ve 
Znojmě. Vysoká škola ekonomic-
ká Znojmo přijala pro svůj první 
školní rok již téměř devadesát 
studentů, několik volných míst 
nabízí ještě v posledním kole 
přijímacích pohovorů. To bude 
ukončeno v první polovině září.

Zřizovatelem školy je Ing. Pa-
vel Štohl. Oficiálním partnerem 
školy je město Znojmo, které fi-
nančně podporuje rozvoj školy. 
Za výhodných podmínek poskyt-

lo k využívání 
prostory pro 
výuky a za-
bezpečilo byt 
pro rektora 
školy. Výuka 
bude probí-
hat jednak 
v prostorách 
vzdělávacího 
střediska na 
Vác lavském 
náměstí, kde 
jsou 2 multi-

mediální jazykové učebny, 2 
počítačové a 2 pro výuku všeo-
becných předmětů. Využita bude 
i budova bývalé základní školy na 
Loucké ulici, kde je posluchárna 
pro 120 studentů, dále učebny 
pro výuku, zázemí pro vyučující, 
knihovna se studovnou a tělocvič-
na. Vyučovat zde budou uznávaní 
odborníci z renomovaných vyso-
kých škol z Prahy, Brna, Českých 
Budějovic či Karviné. Rektorem 
školy je prof. Miroslav Foret. 
Studijní obory, ve kterých se mo-
hou studenti vzdělávat, jsou účet-
nictví a finanční řízení podniku a 

marketing a management.
„Otevření soukromé vysoké 

školy s ekonomickým zaměřením 
vítám. Pana ing. Štohla znám 
ze zastupitelstva Znojma a jeho 
práce si velmi vážím. Znojmo je 
druhé největší město v Jihomo-
ravském kraji a řadu let se uva-
žovalo o tom, že by bylo dobré, 
kdyby ve Znojmě byla vysoká 
škola, aspoň třeba detašovaná 
fakulta vysoké školy, např. země-
dělské. Oficiálně se to nepodařilo 
a Znojmo musí být vděčné panu 
ing. Štohlovi za to, že se odvážil 
k tomuto kroku a zvedne úroveň
vzdělanosti v našem regionu. Vzdě-
lávání na soukromé škole má stej-
nou úroveň jako na státní škole a 
je příležitostí pro naše absolventy 
středních škol, hlavně absolventy 
obchodní akademie, aby mohli 
pokračovat ve vysokoškolském 
studiu. Je to zcela jeho osobní 
zásluha a jeho osobní nasazení, 
které je podporováno zastupitel-
stvem Znojma,“ ocenil otevření 
soukromé vysoké školy ekono-
mické ve Znojmě senátor MUDr. 
Milan Špaček.                   /mask/

Vysoká škola ekonomická ve Znojmě

Nebojte se cestovat
za prací • brigádou • poznáním • studiem

TMK travel zajišťuje rezervace
a prodej levných autobusových jízdenek

od společnosti Student Agency.

Amsterdam 950,- Kč • Londýn 950,- Kč
Belgie 950,- Kč • Švédsko 950,- Kč

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Budova školy - Loucká
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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  30% SLEVA
na žaluzie v imitaci

dřeva
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

akce platí do 30. září 2005

Jan MUSIL         IČO: 404 06 318

PRODEJ
TUHÝCH PALIV

AUTODOPRAVA VOZEM AVIA
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

Služby jsou poskytovány v co nejkratším
termínu a za výhodné ceny.

Jan MUSIL
Široká 33a
664 12  Oslavany

tel.: 546 423 505
mobil: 603 581 402

  •  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
GARÁŽOVÁ VRATA

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

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,

DVEŘÍ,
NÁBYTKU

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

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

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

Nový člen zastupitelstva
/Moravský Krumlov/ Hned v úvodu 26. zasedání Zastupitelstva 

města Moravský Krumlov složila slib zastupitele Zuzana Marková
a ujala se tak své funkce. Nová zastupitelka je učitelkou prvního stupně 
na základní škole Ivančická v Moravském Krumlově a prezidentkou 
Atletického klubu Moravský Krumlov. „Kandidovala a byla jsem 
jmenována do funkce za stranu Nezávislí. Nahradila jsem ředitele 
Bořivoje Zieglera, který odešel z funkce zastupitele na vlastní žádost. 
Ve svém novém působišti bych ráda pomohla ve městě rozvoji sportu, 
protože trénuji místní atlety a ve vrcholovému sportu se pohybuji. Má 
dosavadní práce ve sportovní komisi za mně již delší dobu dostatečně 
hovoří. V současné době připravujeme třetí ročník vyhlášení ankety 
Sportovec roku mládeže. Účast na tuto akci přislíbili zástupci vedení 
českého olympijského výboru. Co se sportu týče, podle mně v Morav-
ském Krumlově chybí multifunkční sportoviště pro atletiku a míčové 
hry. Mým cílem je děti a mládež, se kterými pracuji, odvést od drog 
a jiných neřestí ke sportu. Toto když se podaří, bude určitě, nejen pro 
mne, velký úspěch. Pochopitelně se aktivně budu věnovat také otázce 
školství ve městě a turistice. Není mi lhostejná oblast bydlení a rozvoj 
nové bytové výstavby,“ uvedla jako své priority, kterým se chce věno-
vat, nová zastupitelka Zuzana Marková.                                      /mask/

Opravy zámku už od října  
/Moravský Krumlov/ Na podzim letošního roku by se měly zahájit 

rekonstrukční práce na zámku v Moravském Krumlově. „V těchto 
dnech jsem v Bratislavě jednal s generálním ředitelem Incheby a ten 
mi sdělil podrobnosti o zahájení oprav zámku. Především, že má fi rma 
schválený projekt z Evropské unie na 60 milionů korun a z minis-
terstva pro místní rozvoj 15 milionů korun. Největší část na opravu 
poskytne Incheba a bude se zhruba jednat o 405 milionů korun. Sta-
vební práce by měly být zahájeny v rozmezí měsíců září a října,“ sdělil 
k Bratislavskému jednání starosta Moravského Krumlova Bartoloměj 
Pitlach. Jak dále uvedl, z jednání vyplynulo, že Incheba nebude na 
pražském výstavišti stavět expozici pro Muchovu Slovanskou epopej
a bude usilovat o její ponechání v Moravském Krumlově. Další pozi-
tivní zprávou je, že po ukončení stavebních prací se předběžně počítá 
s 40 až 50 pracovníky na zajištění provozu zámku.                     /mask/

/Moravský Krumlov/ Morav-
ský Krumlov získal dotaci 600 
tisíc korun na fi nancování ztráty 
dopravní obslužnosti pro letošní 
rok. Po složitých jednáních na 
krajském úřadě a následném 
schválení krajským i městským 
zastupitelstvem tak Moravský 
Krumlov bude čerpat dotaci
z rozpočtu kraje už příští rok.

„Dotace je určena pro linku 
830510 zajištující spojení na vla-
kové nádraží, které je za městem. 
Při jednáních jsme argumentovali 
nutností dostat lidi z vlakového 

nádraží na autobusové a naopak. 
Podobná situace je i v Miroslavi 
a Hrušovanech nad Jevišovkou, 
ovšem tato města na podobný 
spoj již dotaci čerpají,“ sdělil 
starosta Moravského Krumlova 
Bartoloměj Pitlach. Na této lince 
je denně odjeto téměř 64 spojů
o celkovém počtu téměř 400 kilo-
metrů. Tato linka je koncipována 
jako základní dopravní obslužnost 
a ne městská doprava. Pokud by 
byla brána jako městská, nemoh-
la by být pro ni čerpána dotace
a město by ztrátový provoz muselo
plně hradit z městské pokladny, 
což by bylo kolem 3 mil. korun.

V současné době se na kraji 
také vytváří nové jízdní řády a
jsou do nich zapracovávány pře-
devším potřeby obyvatel. Nad 
touto problematikou se také živě 
diskutovalo na krumlovském za-
stupitelstvu. Jde především o úpra-
vu odjezdů autobusů synchroni-
zovanou s ukončením vyučování 
žáků místních škol a pracovní 
doby zaměstnanců.            /mask/

Dotace pro dopravní ob-
služnost byla schválena

DUŠAN
ZEZULÁK

ČUČICKÁ 10, OSLAVANY

nabízí

VÝROBKY
Z PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ,

ŽUL, MRAMORŮ
A PÍSKOVCE

•  parapety, schody
•  atypické výrobky
•  pomníky, obruby, urny, sokly
   a další hřbitovní doplňky
•  renovace starých pomníků
   a betonování jejich základů

tel.: 776 886 589

„Hrdinové“ se železným 
kyjem se vydali na výlohu

/Ivančice/ Kreativita dnešních zlodějů je opravdu úctyhodná. 
Přesvědčili se o tom v Ivančicích v jednu letní neděli ráno. Skupina 
zlodějů si vzala na mušku výlohu prodejny Technofarm Elektro na Pa-
lackého náměstí, ve které se jim zalíbila videokamera. Proto vyrobenou 
železnou palicí rozbili výlohu a videokameru si odnesli. Při odchodu 
ještě stačili odhodit masivní nástroj, který v současnosti slouží policii 
jako předmět doličný. Dokonce byli spatřeni náhodným kolemjdou-
cím. Škoda, kterou zloději způsobili na výloze, je předběžně vyčíslena 
na dvanáct tisíc korun, hodnota ukradené videokamery asi osm tisíc. 
Policie má zatím případ v šetření a pátrá po pachatelích i kameře.  /jak/

U Kašence shořel stoh slámy
/Miroslav/ Stoh letošní slámy lehl popelem ve čtvrtek 11. srpna od-

poledne u městské části Kašenec v Miroslavi, za velké pozornosti dětí
i dospělých. „Dnes tu zasahují požární jednotky ze Znojma, Moravského
Krumlova a Miroslavi. Byli jsme přivoláni k požáru stohu, který je 
na ploše 110 krát 20 metrů čtverečních. Jedná se o čerstvě navožený 
stoh slámy. V tomto stádiu požáru se již nic nedá dělat, budeme pouze 
čekat až shoří a ustavíme požární hlídky s vodou na požářišti, protože 
fouká vítr. Poté se popel rozhrne a zaoře,“ sdělil na místě požáru velitel 
zásahu nadporučík Votava. Podle slov předsedy Agrodružstva Miroslav 
Pavla Olivy se předběžná škoda pohybuje v řádu sto tisíc. Příčiny po-
žáru jsou předmětem dalšího šetření.          /mask/

Ceny za rozvoj a propagaci
Ivančic za rok 2004 

/Ivančice/ V letošním roce proběhl již druhý ročník udělování cen 
města Ivančice, které jsou určeny pro občany, kteří se významným způ-
sobem zasloužili o rozvoj nebo propagaci města. Komise pro udílení 
Ceny města prostudovala návrhy, které se soustředily ke stanovenému 
datu pro příjem návrhů od občanů města, orgánů města, organizací, 
institucí, společností, spolků a sdružení. Každý z návrhů, který byl 
navržen, a který měl potřebné náležitosti, byl komisí projednáván 
jednotlivě. Komise poté doporučila a zastupitelstvo města schválilo 
tři vybrané občany, kterým starosta v obřadní síni Městského úřadu 
předal 28. července čestné uznání za podíl na rozvoji a reprezentaci 
města. Tímto způsobem poděkovalo město těm občanům, kteří se zá-
sadním způsobem zasadili svojí dosavadní prací o šíření věhlasu města 
nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Oceněni byli za obor výchova
a vzdělávání Jan Poul, za vykonanou pedagogickou a výchovnou prá-
ci na speciální škole pro sluchově postižené děti. V oboru podnikání
a technický rozvoj Ing. Jan Blatný, za činnost na poli podnikání v ob-
lasti kovovýroby. Za tělovýchovu a sport Karel Novotný, dlouholetý 
vynikající hráč a úspěšný trenér házené.                                     /mask/
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BENZÍN = 30,- Kč/litr
LPG = 13,- Kč/litr

spotřeba benzínu  =  spotřeba plynu
…  za kolik budete jezdit vy ?

MONTÁŽE LPG i na úvěr 

bez potvrzení příjmů, bez ručitele
MĚŘENÍ EMISÍ benzín, plyn • SERVIS
AUTOPLYN Čadek Jaroslav, Brno, Vídeňská 119
tel.: 608 728 884, 547 137 235   www.autolpg.cz

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 pokračuje
Golfový kočárek 

Kendy
Původní cena 1.259,-  

nyní jen 849,-

Postýlka skládací 
Camping

Původní cena 1.990,- 
nyní 1.590,-

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ
RUČENÍ A HAVARIJNÍ

POJIŠTĚNÍ V REGIONU

auto do 1350 cm3 - od 2.075 Kč*
auto do 1850 cm3 - od 2.996 Kč*
auto do 2500 cm3 - od 4.848 Kč*
* s využitím všech dostupných bonusů

Hynek Sobotka - pojišťovací poradce
tel.: 605 506 356

®  návrhy a realizace zahrad
®  stavební a truhlářské práce
®  závlahové systémy
®  dětská hřiště
®  zahradní jezírka

DOVOZ PÍSKU, ZEMINY,
STAVEB. MATERIÁLU
ODVOZ SUTI,
ULOŽENÍ NA SKLÁDCE
KONTEJNER 3-9m3

www.za
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LÉKÁRNA
NA ZAHRADNÍ
DEVĚTSIL
- ZELENÁ LÉKÁRNA
Zahradní 275
672 01  Moravský Krumlov
tel.: 515 323 039

se omlouvá spol. APEX s.r.o.
na poliklinice v Moravském Krumlově

za to, že jsme v prostorách bývalé
státní polikliniky umístili 4 ks letáčků

informujících pacienty o otevírací době
a telefonním čísle naší lékárny.

•  výdej léků na recepty
•  prodej léků za hotové
•  poradenská služba
   v oblasti alternativní medicíny
•  klidné a příjemné prostředí

foto: archiv redakce



/Moravský Krumlov/ Občan-
ské sdružení Minimuzeum česko-
slovenského opevnění 1935-1938,
jenž působí nedaleko Moravské-
ho Krumlova v lesíku na kopci 
Spravedlnost nad silnicí z Rakšic 
do Bohutic, má zájem o převedení
dvou řopíků do osobního vlast-
nictví sdružení.

Například i vinaři nebo netra-
diční chalupáři si budou v nej-
bližší době moci pořídit jeden
z armádních bunkrů, které jsou na 
území Jihomoravského kraje. Ar-
máda má totiž v plánu se těchto 
dnes vojensky těžko využitelných 
nemovitostí zbavit.

„Samozřejmě, jako všichni 
ostatní provozovatelé muzeí v ob-
jektech československého opev-
nění ze 30. let 20. století, i my by-
chom uvítali vstřícné jednání ze 
strany státu. Nákup objektů však 
přichází v úvahu pouze za sym-
bolickou cenu. Domníváme se, že 
žádné muzeum si nemůže dovolit 
zakoupit objekt za jeho skutečnou 
současnou, i když diskutabilní, 

hodnotu. Naše muzeum neslouží 
pouze turistům, ale spolupracu-
jeme i se školami, které návštěvu 
našeho muzea zahrnuly do výuky 
a poskytly tak dětem, dle našeho 
názoru, moderní způsob poznání 
historie vlastního státu. Příslušné 
orgány by měly vzít v úvahu i to, 
že i muzea opevnění mohou na-
pomáhat v propagaci vojenství a 
Armády ČR vůbec. Což je v době 
profesionální armády důležitým 
momentem,“ sdělil k situaci 
Tomáš Buchmaier, předseda ob-
čanského sdružení Minimuzeum 
čs. opevnění.

V Jihomoravském kraji se 
nalézá 844 objektů lehkého opev-
nění, takzvané řopíky, a 6 objektů 
těžkého opevnění. Bunkry vzor 
37, řopíky pro nepřímou palbu 
měly sedmičlennou osádku. Vý-
zbroj tvořil lehký nebo těžký ku-
lomet. Zbraně měly zařízení pro 
noční střelbu, které se skládalo
z panoramatické mapy a ukazate-
le namíření.

„Nejprve musí dojít k dořešení 

majetkoprávního uspořádání.
Obecně je u předválečných opev-
nění problémem fakt, že vzhle-
dem k době výstavby a utajení 
většinou nejsou zapsány v katas-
trálních mapách a nejsou zkolau-
dovány dle stavebního zákona. To 
brání dalšímu nakládání s tímto 
majetkem. Jižní Morava je jedi-
ný region České republiky, kde 
majetkoprávní uspořádání těchto 
nemovitostí velmi pokročilo a 
dokončuje se zápis většiny do 
katastru nemovitostí,“ sdělil Jan 
Pejšek z ministerstva obrany ČR.

Jak dále dodal: prioritní bude 
bezúplatný převod objektů maji-
telům pozemků pod nimi. V mno-
ha případech se bunkry nacházejí 
na soukromých pozemcích nebo 
na pozemcích obcí. Ministerstvo 
obrany bude postupně oslovovat 
majitele pozemků s nabídkou 
bezúplatného převodu. Další va-
riantou je bezúplatný převod na 
města a obce. Ty většinou chtějí 
bunkry právě z důvodu, aby byl 
uchován jejich původní účel

a aby podpořily zájem turistů.
„O bezúplatný převod ve ve-

řejném zájmu mohou žádat i 
registrované spolky a sdružení 
historických nadšenců. Zažádat o 
koupi může ale kdokoli. Všichni 
zájemci o jakoukoliv formu pře-
vodu mohou více informací získat 
na příslušné vojenské ubytovací a 
stavební správě. V případě jižní 
Moravy na VUSS Brno,“ upřesnil 
Jan Pejšek.

Obecně je pro tzv. „bunkrolo-
gy“ zřejmě nejlepší buď požádat 
na VUSS o bezúplatný převod 
ve veřejném zájmu, v případě, že
jsou u Ministerstva vnitra regis-
trovaným sdružením či spolkem. 
Možností je se domluvit s ma-
jitelem pozemku na budoucí 
spolupráci, nebo s městem či 
obcí na zapůjčení či pronájmu po 
bezúplatném převodu na území 
samosprávného celku. Zájemce 
o koupi konkrétního opevnění se 
může informovat na VUSS, zda je 
bunkr určen k prodeji a zda o něj 
již někdo projevil zájem.   /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

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

/Moravský Krumlov/ Budova 
věznice v Moravském Krumlově 
se stane po nezbytných stavebních 
úpravách místem pobytu historic-
kých muzejních sbírek, které jsou 
v současné době očím veřejnosti 
ukryty v depozitáři muzea. Tento 
záměr schválilo zastupitelstvo 
města a shodlo se na vypracování 
architektonické studie záchrany
a dalšího využití budovy.

„Všichni dobře víme, že zále-
žitost se šatlavou byla dlouhou 
dobu opomíjena. Stavba byla 
nevyužita a chátrala. Až v roce 
2001 se začalo s opravou části 
stavby, ale v té době se ještě ne-

vědělo, jak bude využita. Až nyní 
zastupitelstvo schválilo záměr 
využití šatlavy, a to na muzeum. 
To tady v Moravském Krumlově 
opravdu chybí. Máme tu galerii, 
která bývala muzeem. V depo-
zitáři je spousta krásných sbírek
a zajímavých věcí. Je velká ško-
da, že jsou v krabicích a nejsou 
vystaveny. Bylo by dobře, kdyby 
bylo muzeum právě ve vězení, i 
když názory se různí. Přitom tam 
jsou pěkné klenuté stropy a to i ve 
vězeňských kobkách, takže je tam 
velice pěkné prostředí vhodné pro 
muzeum. Bylo by dobré část ko-
bek zachovat a nainstalovat tam 

mučící zařízení, třeba skřipec, 
aby se nezapomínalo, k čemu 
v minulosti budova sloužila,“ 
uvedl k situaci se šatlavou staros-
ta města Bartoloměj Pitlach.

„V roce 2001 byla provedena 
oprava střechy s krovy, které byly 
shnilé a celkové statické zajiště-
ní budovy včetně hydroizolací 
a nových okapů,“ vysvětlil k 
předchozím stavebním úpravám 
ředitel Správy majetku města 
Zdeněk Kabelka. „Investice do 
podoby muzea by měla stát ještě 
zhruba šest milionů. Samozřejmě 
budeme žádat o dotace, ale víme 
dobře, jak je v naší republice 

pamatováno na památky a moc 
se toho nepřiděluje,“ doplnil Bar-
toloměj Pitlach. Jak sdělil dále, 
radnice musela nejdříve pracovat 
na městských hradbách, které 
byly v havarijním stavu. „Kdyby 
se nedělaly hradby, bylo by dnes 
muzeum v šatlavě, ale hradby, 
právě z důvodu svého stavu, 
opravu už nutně potřebovaly. 
Moje představa je zprovoznit mu-
zeum do dvou let. Je škoda, že tyto 
naše cenné sbírky nemohou obdi-
vovat turisté a mrzí mě to. Na-
příklad srovnatelná města v Ra-
kousku takovéto expozice mají“,
upozornil starosta města.   /mask/

V krumlovské obecní šatlavě budou jen exponáty

Koupit si vojenská opevnění dnes není problém

TRUHLÁŘSTVÍ
HAMMERSCHMIED
zakázková výroba nábytku

671 34  ŽELETICE 63, TEL.:  732 203 820671 34  ŽELETICE 63, TEL.:  732 203 820

kuchyně na míru • dětské pokoje • předsíňové stěny
vestavné skříně • kancelářský nábytek

Ceny paliv od září: KOKS oř2 - 490 Kč/q, černé uhlí - 360 Kč/q, hnědé uhlí kostka Bílina - 208 Kč/q, 
hnědé uhlí ořech 1 Bílina - 200 Kč/q, EKOBRIKETY - 38 Kč/10kg, brikety uhelné - 260 Kč/q

20% sleva na vybrané 
obklady a dlažby

10% sleva na novinky 
2005 obkladů a dlažeb 
RAKO a Horní Bříza

Rádi Vám pomůžeme s výběrem 
a návrhem Vaší koupelny, včetně

provedení za 5% DPH

15% sleva na lepidla 
a spárovací hmoty knauf 

NOVINKA: nadstřešní 
část komína v provedení 

lícových cihel (3.500 Kč/bm)

Cihla KLINKER 
25x12x65 - 17 Kč

Střešní okna VELUX
a prima fenestra

  

Sádrokarton  GKB 
12,5 - 125 Kč/ks

Komínové systémy:  
schiedel a EKO

AKCE u nás v prodejně:

lícových cihel (3.500 Kč/bm)

Pronájem nebytového prostoru
Město Miroslav hodlá pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy číslo popisné 9
na nám. Svobody v Miroslavi (doposud opravna obuvi) o celkové výměře 18,9 m2, který 
sestává z:
 -   dílny o výměře 16,30 m2 

 -   výlohy o výměře 1,60 m2

 -   WC 1,00 m2  (společné s nájemcem sousedního objektu - EM móda)

Minimální nabídka nájemného může činit:  329,- Kč/ 1 m2/ 1 rok. 
Kromě nájemného hradí nájemce:
 -   zálohu na vodné a stočné (700,- Kč á 1 rok)
 -   poplatek za elektřinu (1.700,- Kč á 1 rok)
 -   poplatek za plyn (6.400,- Kč á 1 rok)

Prohlídka prostoru je možná za účasti zástupce města po telefonické dohodě. Bližší 
informace poskytne místostarosta města pan Volf - tel.: 515 333 201.

Svoje nabídky předkládejte nejpozději do 16. 9. 2005 do 1300 hod. na podatelnu MěÚ 
v Miroslavi, popř. zašlete poštou na adresu Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 
Miroslav. Obálka bude označena  heslem „NÁJEM – SOUTĚŽ“.

foto:mask

foto:mask
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V minulém čísle Zrcadla jste 
si mohli přečíst článek člena Mu-
zejního spolku v Ivančicích pana 
Jana Večeři  „ Starosta - starosta“, 
ve kterém se pokouší, mimo jiné 
svérázně, srovnávat dění kolem 
Muzea v době před 70 lety, kdy 
byl starostou v Ivančicích můj 
pradědeček Hruška s dobou dneš-
ní, kdy jsem starostou já.

Veškerá problematika kolem 
umístění sbírek Muzea Brněnska 
byla mnohokráte podrobně a 
opakovaně vysvětlena, naposle-
dy v dubnu tohoto roku, leč, jak 
z obsahu jeho článku vyplývá, 
vše marné…. Anebo z něho  trčí 
ještě něco úplně jiného. Zcela 
evidentně se jedná o další pokus  
dezinformovat veřejnost a vštěpit 
jí myšlenku, že za plánovaným 
stěhováním depozitářů do Raj-
hradu je neschopnost města celou 
situaci řešit a že  snad občané utr-
pí přestěhováním sbírek nějakou 
výraznou újmu.

Vzhledem k tomu, že obsahem 
článku je konglomerát, velmi 
slušně řečeno, polopravd, pova-
žuji za nutné se k němu znovu 
vrátit a nejprve zopakovat známá 
fakta. Město Ivančice nespravuje 
Muzeum od roku 1965, tedy 40 
let. Do konce roku 2002 to byl 

okres Brno - venkov a od roku 
2003 Jihomoravský kraj. Or-
ganizace, o kterou se jedná, je 
tedy Muzeum Brněnska, jehož 
zřizovatelem je Jm kraj, sídlo 
této organizace je ve Šlapanicích
u Brna. V našem městě je umís-
těna část jeho sbírkového fondu 
/depozitáře/. Tedy v žádném pří-
padě se nejedná o organizaci, 
kterou by jakkoli spravovalo a fi -
nancovalo město. Depozitář je 
umístěn v budově Retexu, za kte-
rou kraj platí nájemné. Za poža-
dovanou částku 9 milionů korun 
odmítl budovu od Retexu koupit.

V minulém volebním období 
rozhodlo Zastupitelstvo Jm kraje 
o vybudování Památníku morav-
ského písemnictví na rajhrad-
ském opatství, jehož součástí jsou 
i moderní a dvacátému prvnímu 
století odpovídající prostory pro 
umístění depozitářů Muzea Br-
něnska. A v prováděcích poky-
nech rozhodlo i o tom, že  sbírko-
vý fond bude z Ivančic přemístěn 
do Rajhradu. Zdůrazňuji, že toto 
rozhodnutí je ve výlučné kompe-
tenci krajské samosprávy. 

Jak jistě víte, několik roků se 
v Ivančicích ze známých důvodů 
vůbec nevystavovalo. A to je to 
podstatné. Na žádost odboru kul-
tury JmK jsme našli způsob do-
časného řešení, totiž využití sálu 
v Památníku Alfonse Muchy pro 
potřeby prezentace Muzea v na-
šem městě po dobu šesti až sedmi 
měsíců v každém roce, než bude 
k dispozici trvalé řešení. To je pro 
Vás, vážení občané, pokud bude-
te mít zájem. Depozitáře a sbír-
kový fond nejsou v žádném pří-
padě  přístupné veřejnosti a jsou 
pro Vás tedy zcela nevyužitelné.

Nikdo z nás, co jsme nyní na 
radnici, nemohl jakkoli ovlivnit 
vývoj kolem umístění sbírek 

v druhé polovině devadesátých 
let a na začátku tohoto tisíciletí. 
My jsme přišli až ke kompletně 
hotovému problému, který nemů-
žeme vlastními silami, v současné
ekonomické situaci města, nijak 
vyřešit. Ať se to panu Večeřovi 
líbí nebo ne a považuje to za vý-
mluvu, nemáme v současnosti ani
žádnou vhodnou budovu ve vlast-
nictví města, ani peníze na její 
případný odkup a nákladnou 
rekonstrukci. Tak to prostě je a s 
volbami /nevím, které má pisatel 
zrovna na mysli/ a předvolebními 
sliby, na něž se autor několikrát 
odvolává, to nemá nic společné-

ho. Já myslím, že naprostá větši-
na z vás ví, že mluvím a jednám 
zcela přímo a jak to činím teď, tak 
to budu dělat i před volbami, po-
kud se jich zúčastním. Ale hlavně 
neslibuji to, co nemohu splnit.

Vzhledem k tomu, že jsem úvo-
dem napsal, že zmíněný článek je 
souborem záměrných polopravd 
nebo jak to nazvat jinak a jeho 
autor to velmi dobře ví, zaměřím 
se nyní na některé konkrétněji. 
Jak jste přišel, pane Večeřo, na 
to, že přednost před „Muzeem“ 
dostávají přemnožené kancelář-
ské síly, to mi opravdu uniká. Vy 
disponujete čísly, která by to ve 
srovnání s ostatními tzv. trojko-
vými obcemi nějak dokazovala? 
Jestli ano, tak sem s nimi, jinak je 
to jen obvyklé plácnutí do vody. 
Ano, pane Večeřo, pokud by 
mělo dojít k organizační změně 
ve zřizovatelské funkci Muzea, 
je jejím rozhodujícím faktorem 
vhodná budova v majetku města 
a provozní peníze. Ani jednu 
podmínku nesplňujeme, jak je 
Vám známo. Ve svém článku 

byste měl pečlivěji rozdělovat to, 
co může dělat město a co může 
jako zřizovatel této instituce 
kraj. Velmi podivně však tyto dvě 
zásadní a diametrálně rozdílné 
kompetence směšujete a snažíte 
se přesvědčit čtenáře, že město
a kraj postupuje v nějaké vzájem-
né domluvě v neprospěch občanů. 
A pokud se uskutečnily schůzky 
představitelů kraje, muzejního 
spolku, vedení Muzea Brněnska
a města, na kterých jsem měl zodpo-
vědět otázku, zda město může na-
stalou situaci řešit, pak odpovídám 
zcela kontinuálně, že nemůže.

Je zcela evidentní, že kdyby  
byly v Ivančicích vhodné pod-
mínky, krajská samospráva by 

se zřejmě nezdráhala část Muzea 
převést na subjekt, který by je 
splňoval, a to včetně Muzejního 
spolku. Město to být nyní nemů-
že a Vy byste musel mít na ruce 
Arabelin kouzelný prsten, abyste 
je vytvořil. Je jasné, že by musely 
být srovnatelné se současným záze-
mím rajhradského kláštera, včetně 
klimatizace a zabezpečení sbírek.

Pane Večeřo, dovolím se Vás 
zeptat, kde jste byl, když se na 
vedení města začalo hovořit o re-
konstrukci Synagogy? Rozhodně 
není pravdou, že s touto myšlen-
kou přišel jako první Muzejní 
spolek. Dlouhou dobu před tím, 
než vůbec vzniknul, jsme nechali 
zpracovat statický posudek bu-
dovy, který hovoří o jejím velmi 
špatném stavu. Samozřejmě, že je 
nutná její komplexní a nákladná 
rekonstrukce, aby jí mohlo být 
využito  jako městské galerie, 
včetně umístění výstavních ex-
pozic Muzea Brněnska. Máte 
snad jinou představu, jak to řešit 
bez přestavby a tedy podle Vás 
rychleji? Zastupitelstvo města už 

schválilo peníze na projektovou 
dokumentaci, včetně úpravy oko-
lí, ve výši bezmála půl mil. korun.

Stejně tak nepodáváte zcela 
pravdivou informaci o t.č. nevy-
užité budově bývalé hospodářské 
školy na Kounické ulici /bývalá 
META/, která by ve Vaší před-
stavě mohla sloužit jako muze-
um. Budova je v majetku státu
a město Ivančice ji nemůže podle 
našich informací bezúplatným 
převodem dostat. Zcela teoreticky 
by ji snad mohl tímto způsobem 
dostat kraj, pokud by se rozhodl 
provést nákladnou rekonstrukci 
včetně odstranění přítomné eko-
logické zátěže. Ale to není vůbec 
jisté a podle mého názoru spíše 
velmi nepravděpodobné. I kdyby 
existovala teoretická možnost, že
by ji město dostalo od státu bez-
úplatně, jakým způsobem by našlo
peníze na její rekonstrukci a provoz?

To jsou zásadní otázky. Pozvu 
Vás, pane Večeřo, za několik týd-
nů k projednávání plánu investic 
města pro rok 2006. Předložíte 
návrh, kde vzít potřebné ekono-
mické prostředky, co ve městě 
v příštím roce neuděláme a pak 
se to můžete pokusit vysvětlit  
občanům. Na to jsem velmi zvě-
dav. Kritizujete i zástupce kraje, 
odboru kultury i Muzea proto, že 
si Vaše informace chtějí prověřit, 
budovu bývalé Mety shlédnout 
a teprve potom učinit nějaké 
rozhodnutí. Téměř se divíte, že 
zastupitelstvo JmK bude skutečně 
zasedat až v druhé polovině září 
a na všechno jsou termíny a na 
všechno jsou potřeba peníze. Vy 
to snad ve fi rmě nebo doma děláte 
jinak? To jste tedy kouzelník.

Zmiňujete se o dřívějších ře-
čech krajských úředníků, cituji: 
„zajistěte budovu a budeme jed-
nat!“ Vy jste snad nějakou budovu 
zajistili? Vy se pouze pokoušíte
úkolovat všechny kolem sebe, 

aby dělali to, co diktujete a pokud 
to není podle Vašich představ, 
nasazujete všem psí hlavu. Něco 
navrhnete bez ohledu na to, co 
to bude stát a běda, jak tomu tak 
nebude.

Pokud se zmiňujete o tvorbě 
vize komunity ve městě, kterou 
organizuje DDM, je to jistě svým 
způsobem užitečná věc, ale po-
kud tomu dobře rozumím, trefu-
jete se do úplně špatného cíle. Já 
od počátku říkám, že vizí můžete 
mít tisíc, ale musíte mít peníze, 
abyste je mohl uskutečnit. Zatím 
se o nich můžete jenom bavit
a pečlivě volit priority, které lze 
do městského rozpočtu zařadit. 
Nebo si snad myslíte, že nevím, 
co by u nás všechno mělo být
a jak by to mělo fungovat? Ale 
to, bohužel, v krátké době nelze, 
to bychom potřebovali, aby nám 
někdo dal cca 2 miliardy.

A když jste se zmínil, pane 
Večeřo, o rodových genech s pra-
dědečkem Hruškou /máme jich 
společných jednu osminu/, jsem 
velmi rád, že ve mně jsou. Ale 
to nemá pražádný vliv na to, že 
život v třicátých letech minulého
století a dnes je diametrálně roz-
dílný. V tom jediném máte ve 
svém článku stoprocentní pravdu.

Vážení občané, Muzeum 
v Ivančicích fungovat bude a 
hlavně se bude vystavovat, zatím 
v Památníku Alfonse Muchy. 
Doufám, že se nám podaří získat 
postupně z různých zdrojů  pení-
ze na rekonstrukci Synagogy a 
tím vybudovat důstojný kulturní 
stánek. Ale je také potřeba, aby 
i obyvatelé Ivančic a návštěvníci 
projevili o výstavy Muzea zájem. 
Víte, kolik lidí shlédlo například 
poslední expozici, která se za-
bývá židovskou kulturou a je ke 
shlédnutí už řadu týdnů? Je to ža-
lostně málo, a to je k zamyšlení.
MUDr. V. Adam, starosta Ivančic

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

Ford Galaxy 1,9 TDI PD
r.v. 2002, cena 369.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, počítač, 
vyhř. sedadla, centrál., el. zrc.

Ford Focus combi 1,6i
r.v. 2000, cena 180.000 Kč
2x airbag, ABS, rádio, imobilizér,
el. okna, posil., centrál, tón. skla

Fiat Seicento 0,9
r.v. 1998, cena 79.000 Kč
3 dv., černá, benzín, 2x airbag, 
el. okna, posilovač řízení

Fiat Punto 1,2i
r.v. 2003, cena 189.000 Kč
2x airbag, rádio, centrál, el. okna,  zrc.
posil., alu kola, otáčkoměr, el.

Fiat Marea 1,9 JTD
r.v.1999, cena 138.000 Kč
klima, 4x airbag, rádio, centrál, 
el. okna, posil., otáčkoměr

Fiat Bravo 1,2 16V
r.v. 1999, cena 118.000 Kč
2x airbag, ABS, orig. rádio, posilo-
vač řízení, alu kola, otáčkoměr

Fiat Brava 1,6 16V
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio,
centrál, el. okna, otáčkoměr

Fiat Brava 1,2 16V
r.v. 1999, cena 123.000 Kč
benzín, 1. majitel, orig. rádio, cen-
trál, imobil., el. okna, posilovač 

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 349.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, centrál,
temp., el. okna, posil., alu kola

Seat Toledo 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 259.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc.
a okna, posil., centrál, tón. skla

Saab 900 2,0i LPG
r.v. 1996, cena 85.000 Kč
klima, airbag řidiče, ABS, cen-
trál, el. okna, posil., otáčkoměr

Opel Corsa 1,0i
r.v. 1997, cena 85.000 Kč
benzín, koupeno v D, leasing, 
spotř. úvěr, airbag řidiče, rádio

Opel Astra combi 1,7 TD
r.v. 1994, cena 55.000 Kč
MOTOR PO GO + NOVÉ TURBO
- 40.000 - oprava, posil., centrál

Opel Astra 1,8i 16V
r.v. 2000, cena 215.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, imobil., el.
okna, alu kola, centrál, tón. skla

Mercedes-Benz 200 CDI
r.v. 2001, cena 399.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, kůže, CD,
el. okna, alu kola, centrál, tón. skla

Mazda MX5 1,9i
r.v. 1996, cena 139.000 Kč
benzín, dobrý stav, 1. majitel, 
rádio, centrál, el. okna, tón. skla

Fiat Marea Weekend 1,9
r.v. 2000, cena 139.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, orig. rádio, 
centrál, el. okna, střešní nosič

Volkswagen Polo 1,0i
r.v. 1997, cena 95.000 Kč
sada zimních pneu, centrál, imo-
bilizér, zámek řadící páky

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 230.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, alarm,
el. okna, posil., centrál, tón. skla

Volkswagen Golf 2,0
r.v. 2000, cena 229.000 Kč
combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

VW Golf Variant 1,8i
r.v. 1997, cena 125.000 Kč
2x airbag, ABS, centrál, imob., el.
okna a šíbr, posil, tažné, tón. skla

Volkswagen Golf 1,8 GTI
r.v. 1987, cena 34.000 Kč
hatchback, 3 dv., 5 míst, černá, 
79 kW, benzín, alu kola

Toyota MR2 1,8i
r.v. 2000, cena 339.000 Kč
klima, airbag, ABS, pevná střecha, 
el. okna a zrc., centrál dálk., tón. skla

Škoda Superb 2,5 TDI
r.v. 2003, cena 450.000 Kč
Havar., 3 AIRBAGY OK, aut. 
klima, 4x airbag, ABS, počítač, 

Cagiva skůtr - BEZ SPZ
cena 189.000 Kč
skůtr, obsah 49 ccm, benzín, 
stav dobrý. Evidenční číslo E20

Loď Milenium 485 55kW
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
benzín, stav velmi dobrý, cena 
včetně vozíku. MOTOR 55kW

Lublin 2,4 DIESEL skříň
r.v. 1997, cena 55.000 Kč
Objem skříně: 9,3 m3, leasing, 
koupeno v CZ, cena bez DPH

Citroen Jumper 2,5 D
r.v. 1997, cena 130.000 Kč
stav dobrý, leasing, spotřebitel. 
úvěr, cena bez DPH

Suzuki Vitara 2,0i
r.v. 1997, cena 179.000 Kč
2x airbag, ABS, centrál, rádio, el.
okna, posilovač, celoplechová

Jeep Wrangler 2,5i safari
r.v. 1993, cena 190.000 Kč
benzín, 2x pevná střecha, sada 
pneu + disky., posil., alu kola

Volvo V40 combi 1,8i
r.v. 1999, cena 155.000 Kč
benzín, koupeno v D, klima, airbag
 řidiče, rádio, el. okna, alu kola 

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

Fiat Brava 1,2 16V
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
airbag řidiče, orig. rádio, centrál, 
el. okna, posilovač, tón. skla

Fiat Barchetta 1,8i
r.v. 2000, cena 225.000 Kč
2x airbag, ABS, kůže, rádio, cen-
trál, el. okna, posilovač, alu 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 A4 2,5 TDI automat
r.v. 2002, cena 470.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ESP, ABS,
el. okna,  alu kola, centrál  tón. skla
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OPRAVDU STAROSTA – STAROSTA?

MUDr. Vojtěch Adam
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Zeptali jsme se: paní Marie Vodičkové, starostky obce Kadov

Paní starostko, povězte nám 
něco o obci Kadov. 

První písemná zmínka o obci 
Kadov je z roku 1235, což je letos 
již 770 let, jako malá obec farní 
s vlastním farářem. Od svého za-
ložení byla zemědělskou vesnicí, 
kde pro velmi úrodnou půdu byla 
hodně pěstována vinná réva a 
ovocné sady. Panství patřilo pá-
nům z Pernštejna. Co se málo ví, 
v Kadově se těžila železná ruda
a proto tu v minulosti byla převáž-
ná část hornických rodin. Byla to 
obec původně německá s až 400
obyvateli. Dnešní rozlohu má 625
hektarů a 143 obyvatel. Obec 
leží na spojnici silnice směr 
Miroslav a Moravský Krumlov. 
Do Miroslavi to máme asi 5 kilo-
metrů, do Moravského Krumlova 
10. Již z minulosti se obec více 
orientuje na Moravský Krumlov, 
kde máme také poštu. Ale napří-
klad děti školou povinné jezdí do 
školy v Miroslavi. 

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci v Kadově?

Snažíme se dát obec do po-
řádku, aby se nám tu dobře žilo,
doděláváme komunikace a chod-
níky. Zbudovali jsme nový obecní 
úřad a prodejnu potravin, opravu-

je se vstupní brána do kostela. 
Zbourala se stará budova školy 
a mladí manželé si staví nový 
rodinný dům. Každoročně se 
provádí natření hasičské nádrže
a rodiče pak udržují vodu ke kou-
pání pro své děti. 

Co plánujete do budoucna? 
Máme krásný kulturní dům, 

ale od roku 1977, kdy byl posta-
ven, se na něm neudělala žádná 
oprava. Proto se musí provést 
jeho rekonstrukce, na kterou je 
plánovaný rozpočet 1 milion ko-
run. V minulosti jsme již museli 
opravit topení, teď přijde na řadu 
střecha, těsnění oken a dveří, 
také schody potřebují opravit 
a rozvody elektriky. Tento záměr 
bychom rádi provedli v příštím 
roce. Samozřejmě u velkých 
investičních záměrů jsme vázání 
výší rozpočtu obce a úspěšností 
v podaných dotačních projektech, 
ale tento problém má asi většina 
měst a obcí v kraji. 

Obracejí se na Vás občané
s náměty nebo problémy, které je 
trápí? S čím přicházejí nejčastěji 
a jak jim pomáháte? 

Co se týká řešení sousedských 
a mezilidských vztahů, tak s tě-
mito záležitostmi se prakticky 
nesetkávám a nikdo se na mne 
s těmito problémy neobrací. 
Rodinné problémy si řeší každý 
doma sám a z titulu svého úřadu 
do těchto záležitostí nezasahuji. 
Jinou věcí je, pokud se na mně 
někdo obrátí ve věcech majetko-
vých nebo zabezpečení služeb. 
Jako příklad bych uvedla situaci 
s výstavbou nebo investiční akcí, 
tak třeba jde o dodělávky, někde 
je rozbitý chodník nebo chybí 
úplně a podobně. Ale ať už se na 
mě obrátí kdokoli s čímkoli, vždy 
se snažím pomoci dle svých sil 

jako starostka i jako člověk.
Řekněte nám, co podle Vás 

nejvíce tíží obec a jak by se tyto 
problémy daly vyřešit? 

Tíží mě dva zásadní problémy. 
Tím jedním je nedostatek peněz. 
Druhým je fakt, že v obci ubývá 
lidí. Více jich umírá, než se rodí. 
Například autobusová doprava 
je dostatečná, občané se všude 
dostanou. Vodovod máme obecní, 
dokonce byla provedena plyno-
fi kace. Dobře fungující hospoda 
by se tu určitě hodila, ale nejsem 
přesvědčená, že by u nás byla 
dostatečná návštěvnost a pří-
padnému podnikateli se provoz 
vyplatil. Máme tu také fotbalové 
hřiště a v minulosti se tu dokonce 
fotbal hrál, ale dnes není hřiště 
využité. Mladí fotbalisté jezdí
do Miroslavi. 

Jak spolupracujete s ostatními 
obcemi v rámci mikroregionu 
Moravskokrumlovsko? 

V tomto směru je spolupráce 
velmi dobrá. Když něco potře-
bujeme, tak nám okolní obce 
pomohou a to nejen v rámci 
mikroregionu. Rádi bychom ve 
spolupráci s Jitkou Schneidero-
vou, která je manažerkou mik-
roregionu Moravskokrumlovsko, 
jehož jsme členy, dosáhli více 
na dotace. Doufám, že mikrore-
gion nám bude nápomocen při 
podávání dotačních projektů. 
Dosavadní vývoj v tomto sdru-
žení obcí je pozitivní, jde stále 
dopředu a když vezmu v úvahu, 
že byl založen teprve před více 
než rokem, tak je to obdivuhodný 
výkon. Ale jsme teprve na začát-
ku, tak se uvidí, co nám přinese 
budoucnost. Co se týká směru, 
kterým bychom se rádi ubírali, 
tak na využití turistického ruchu 
asi obec příliš spoléhat nemůže, 

protože zatím nemáme co na-
bídnout. Raději se soustředíme
na rozvoj tradičních odvětví. 

Jak je na tom Kadov jako 
menší obec s kulturou? 

Je nás málo a mladých moc 
málo, ale přesto to u nás s kul-
turou není špatné a pořádají se 
akce. V zimě bývá dětský karne-
val, hasičský ples, sraz důchodců. 
V průběhu roku se konají různé 
rodinné oslavy, například k vý-
znamnému životnímu jubileu, ke 
kterým si občané pronajímají kul-
turní dům. Tento měsíc proběhla 
významná oslava 770. výročí naší 
obce spojené se svěcením obecní-
ho praporu a znaku. V minulosti 
tu bývaly i hody, ale ty poslední 
se konaly v roce 1992 a od té 
doby je již nemá kdo organizovat, 
protože tu nemáme chasu - mlá-
dež.  Z těch sportovních akcí to 
jsou Sborem dobrovolných hasi-
čů pořádané hasičské závody. Na 
organizování kulturního života 
v Kadově se také významně po-
depisuje spíše větší věkový prů-
měr obyvatel. 

Jak je to u vás se školstvím? 
Mateřská ani základní škola 

u nás není a děti dojíždějí do 
Miroslavi. Autobusový spoj je 
pro děti zajištěn. Pokud se děti 
zdrží v zájmových kroužcích, řeší 
si dopravu sami rodiče individu-
álně. Původní kadovská škola 
byla postavena v 18. století jako 
jednotřídka, později se rozšířila 
na dvoutřídku a přistavělo se 
jedno patro. Po druhé světové 
válce se zde vyučoval první stu-
peň, to znamená první až pátá 
třída. Škola defi nitivně skončila 
s vyučováním v naší obci v roce 
1976 a pamětníci stále vzpomí-
nají na paní učitelku Květoslavu 
Urbánkovou z Miroslavi, která 

tu vyučovala. Samotná budova 
školy je dnes již zbourána. 

Je problémem nezaměstnanost? 
Tak jako všude, jsou i u nás ne-

zaměstnaní. Vyjádřeno v číslech, 
je to 13 nezaměstnaných v ak-
tivním věku z celkového počtu 
143 obyvatel obce. Nutno si ale 
uvědomit, že tu jsou převážně dů-
chodci. Ti, co zaměstnáni jsou, za 
prací v převážné většině dojíždí. 
Funguje tu autoopravna, zahrad-
nictví a významným zaměstnava-
telem je zemědělské družstvo. 

Sdělte nám na závěr, jak se 

Vám, jako ženě, daří zvládnout 
náročnou práci starostky? 

Jsem neuvolněná starostka, 
a práce je to opravdu náročná, 
někdy až moc. Od snahy čerpá-
ní peněz někdy až bolí hlava, 
platit musíme a příjem je moc 
malý. Mám snahu, ale těžko se 
zavděčíte všem najednou, vždy 
se něco najde, co se dá kritizovat. 
Kdybychom nesehnali dotace, 
které jsme dostali, tak moc bu-
dovat nemůžeme. Ty jsou pro nás 
opravdovým přínosem. 
Děkuji za rozhovor.  Martin Sklenář

Vysokorychlostní 
Internet v Oslavanech

V Oslavanech již téměř rok funguje občanské sdružení Oslavany.net, 
které bylo založeno za účelem umožnit lidem vyzkoušení technologií 
spojených s větší počítačovou sítí a zároveň v této síti poskytnout neo-
mezený, rychlý, spolehlivý a levný přístup k Internetu. Tento záměr se 
podařilo zrealizovat a k dnešnímu dni má každý člen možnost neome-
zeného přístupu k Internetu za členský příspěvek 600 Kč měsíčně. Re-
álná rychlost na jednoho člena se pohybuje kolem 2 Mbps. Každý člen 
má možnost rozhodovat o dalším vývoji sdružení nebo se stát správcem 
sítě určitého úseku a vyzkoušet si tak, co to obnáší.

V současné době máme v Oslavanech několik přístupových bodů, 
kde si případní zájemci nemusí pořizovat vlastní přípojné zařízení, ale 
mohou se připojit do stávajícího síťového rozvodu, takže se jim mini-
malizují pořizovací náklady.

Celá síť byla vybudována technologií Wi-Fi, která umožňuje 
bezdrátové připojení všech uživatelů k síti, ve které mohou komuni-
kovat mezi sebou a zároveň přistupovat k Internetu. Problém nastává
v poslední době, kdy se v Oslavanech a okolí začínají rozmáhat malé 
Wi-Fi sítě (např. na propojení dvou domů mezi sebou), které v někte-
rých případech ruší naši síť. Proto bychom touto cestou chtěli požádat 
každého, kdo používá nějaké zařízení Wi-Fi, aby se na nás obrátil
a domluvil se s námi na zamezení vzájemného rušení, tak jak to vy-
plývá z licence (GL-12/R/2000 bod 6), umožňující používat pásmo 2,4 
GHz určené právě pro Wi-Fi sítě. Pro bližší informace můžete navštívit 
naše stránky www.oslavany.net, na kterých najdete kontakty, informace 
pro případné zájemce a vše o našem sdružení. Případně nás můžete 
rovnou kontaktovat na e-mail: info@oslavany.net

Marie Vodičková

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

NEPTEJTE SE NA SLEVU,
ALE NA CENU !

•  PRODEJ PNEU
   veškeré značky a rozměry
•  OCELOVÉ A AL. DISKY
•  MONTÁŽ A VYVAŽOVÁNÍ
   NA MODERNÍCH STROJÍCH
   (osobní, dodávkové, nákladní)
•  HYDRAULICKÝ ZVEDÁK

•  MOŽNOST USKLADNĚNÍ PNEU
•  HUŠTĚNÍ PNEU DUSÍKEM
•  PROTEKTOROVÁNÍ

tel.: 546 435 435  •  mobil: 723 746 572

PŘI NÁKUPU
4 KS PNEU
MONTÁŽ
ZDARMA

Provozní doba:
PO - PÁ  7.00-16.00

SO 8.00-12.00
(dále po tel. dohodě)
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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 059VALLA - 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

INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ HLAVNÍ 
PŘIJÍMACÍ STANICE V IVANČICÍCH

Společnost SELF servis, spol. s r.o., provozovatel kabelové televize, 
v současné době dokončuje práce na přemístění hlavní přijímací stanice 
(HPS) v Ivančicích. Tento, na první pohled běžný technický krok, však 
zásadně umožní rozvoj nových technologií a služeb poskytovaných 
právě pomocí rozvodů kabelové televize.

V současné době stále provozujeme více hlavních přijímacích stanic 
(HPS). V podstatě v každém větším centru je HPS. Po dokončení výše 
popsaného kroku dojde k tomu, že technologicky budou zmíněné HPS 
postupně nahrazeny jednou, centrální. 

Co to vše bude znamenat? Jednak dojde ke sjednocení programové 
nabídky v jednotlivých lokalitách, která se v několika málo programech 
ještě stále liší. Dále se tímto krokem umožní další rozvoj HPS a to již 
jak v oblasti služeb, tak i nových technologií.

Po úplném dokončení prací na nové HPS v Ivančicích dojde k daleko
většímu zabezpečení proti technologickým výpadkům  - lepší kontrola 
(pouze jeden technologický celek oproti většímu počtu HPS v současné 
době). Současné HPS však nebudou úplně zrušeny, budou sloužit jako 
distribuční technologie a jako případná rezerva pro nenadálé případy.

V neposlední řadě pak bude možné využít celou síť k modernizaci 
formou digitalizace kabelové televize a tím maximálně využít stávající 
infrastrukturu k větší spokojenosti klientů, jako počet TV programů, 
větší výběr programových TV nabídek, možnost obousměrné komuni-
kace, interaktivita - tedy i od klienta ke zdroji. Jedná se o interaktivní 
využívání vlastním jednotlivým výběrem programů nebo i pořadů, atd.

Lakonické oznámení o přemístění HPS v Ivančicích tedy znamená 
pro naši společnost zásadní změnu, a to směrem k větší spokojenosti 
našich zákazníků.

V případě, že dojde při provádění ke krátkodobému výpadku, 
budou naši zákazníci v předstihu informováni. Za vzniklé potíže se 
předem omlouváme, nicméně je vše prováděno s maximální mírou 
ohleduplnosti k potřebám zákazníků.                         SELF servis Brno

SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, tel.: 533 383 333
DOHLEDOVÉ CENTRUM: služba 24 hodin denně, tel.: 533 383 383

/Miroslav/ Po několika mě-
síční namáhavé práci s odvozem 
a celkovým čištěním rybníka 
v Rénách u Miroslavi se už bude 
jen fi nišovat na opravě hráze. 
Práce na tomto ekologickém díle 
totiž pokračují dle stanoveného 
harmonogramu a jsou dokonce
v předstihu. Výstavba je pod do-
hledem jak stavebních odborníků, 
tak i ekologů.

„Na první pohled je vidět, 
že hlavní zemní práce se chýlí 
ke konci, bahno bylo odvezeno 
a uloženo na deponii tak, aby 
mohlo být na podzim zapraveno 
do půdy a zaoráno. V současné 
době se dává na menší hromady, 
aby lépe proschlo a ještě se roz-
ruší zemním strojem na vrstvu 

asi dvaceti centimetrů. Poté se 
hlubokou orbou zapraví do země. 
Je již hotova zemní hrázka, která 
odděluje vodní plochu rybníka
od vzácného mokřadu. Přes zemní
hrázku budou naskládány dřevě-
né půlkůly tak, aby voda nemohla 
svým působením hráz rozrušovat 
a až zaroste rostlinstvem, bude 
tak přirozenou bariérou. Samo-
zřejmě budou instalovány pro-
pustné otvory, kterými se zajistí 
napájení rybníka vodou,“ sdělil 
ke končícím pracím místostarosta 
Miroslavi Roman Volf.

„Počasí nám přeje, tak nám 
jdou práce rychle. Žádné těžkosti 
nás zatím nepotkaly. Občas se 
sem na nás a nový rybník chodí 
dívat lidé,“ uvedl jeden z řidičů 

nákladního automobilu.
Až v nejbližších dnech skončí 

zemní práce, tak se bude pokra-
čovat na bezpečnostním stavidle, 
přelivu a opravě hráze rybníka, 
včetně doplnění chybějícího ka-
meniva. Tím budou práce hotovy 
a po kolaudaci bude zahájeno 
napouštění vodou. Protože jdou 
práce rychlým tempem, je před-

poklad, že se ukončí zhruba o dva 
měsíce dříve, než byl plánovaný 
termín. „Získali jsme dotaci na 
vybudování mokřadu, který bude 
v lužním lese mezi čistírnou
odpadních vod a rybníkem. Jde 
o tůně pro obojživelníky, kteří 
tak budou mít od jara místo pro 
život a rozmnožování,“ doplnil
k pracím Roman Volf.       /mask/

Hráz miroslavského rybníka bude brzy hotova

Průčelí kostela září novotou 
/Kadov/ V měsíci srpnu vyvrcholily přípravy na oslavy 770. výro-

čí první zmínky o obci Kadov spojené se svěcením vlajky a znaku.
A právě k tomuto výročí se dokončily stavební úpravy kostela. Zřejmě 
nejvýznačnější stavební i vzhledovou opravou prošlo průčelí. „Tato 
vstupní brána do kostela, je v majetku obce a pochází ze 17. století. Na 
této kulturní a historické památce se za léta podepsal zup času. Byla 
v dezolátním stavu, nešla otevírat brána, takže musela být stále ote-
vřená a opadávala omítka. Celkové náklady na opravu se vyšplhaly na 
zhruba 130 tisíc korun, z toho jsme dostali dotaci 60 tisíc z krajského 
úřadu, ostatní prostředky jsou z obecní pokladny,“ uvedla k opravám 
starostka obce Kadov Marie Vodičková. „Brána dnes vypadá rozhodně 
hezky, okolí je pěkně upravené a důstojné pro nadcházející oslavy,“ 
pochválila rodačka Marie Slámová. „V průčelí je celkem sedm soch, 
které by také potřebovaly opravit, ale na jejich opravu nemáme potřeb-
ných sto až stopadesát tisíc korun,“ doplnila Marie Vodičková. Nejen 
průčelí kostela, ale také požární zbrojnice prošla brigádnicky provede-
nou opravou a září novotou spolu s autobusovou zastávkou.      /mask/

/Moravský Krumlov/ Mikro-
region Moravskokrumlovsko má 
od těchto dnů své logo, kterým 
se bude navenek prezentovat. 
Rozhodlo o tom předsednictvo 
tohoto dobrovolného sdružení 
devatenácti obcí.

„V květnu letošního roku 
vypsalo vedení mikroregionu 
Moravskokrumlovsko výtvarnou 
soutěž na zpracování loga mik-
roregionu. Předsednictvem byl 
vybrán vítězný návrh, který byl 
představen členským obcím. Sou-
těže se zúčastnili dva autoři, kteří 
svojí invencí nešetřili a předsta-
vili několik námětů. Z  návrhů 
byl jednohlasně zvolen návrh 

vycházející z geografi ckého roz-
ložení mikroregionu od Václava 
Pajkrta z Jablonce nad Nisou,“ 
sdělila k novému logu manažerka 
sdružení Jitka Schneiderová.

Vlajková loď regionu město 
Moravský Krumlov poskytlo na 
náměstí vitrínu, ze které mohou 
občané čerpat informace o dění 
v mikroregionu. Jsou zde vyvě-
šeny základní údaje a kontakty, 
informace o probíhajících pro-
jektech. Snahou zveřejňování 
informací je zvýšení komunikace, 
aktivního přístupu a zapojení 
veřejnosti do dění. Takovým za-
pojením by mohla být například 
účast na vzdělávacích procesech.

„Jihomo-
ravský kraj 
ve spolu-
práci s ak-
tivními mi-
kroregiony 
p o d p o r u j e 
vzdělávání 
v oblasti 
projektové absorpční kapacity. 
Tyto vzdělávací programy jsou 
pro zájemce poskytovány zdar-
ma, nutná je ovšem aktivní účast. 
Vzdělávací programy probíhají 
v té matických modu lech ve sta-
novených termínech a ukončeny 
jsou osvědčením. Tento projekt 
je podporován i Evropskou unií. 

Místem konání je městský úřad 
Moravský Krumlov, zasedací 
místnost v přízemí. O těchto 
aktivitách informovala mana-
žerka mikroregionu i zastupitele 
Moravského Krumlova. V pří-
padě zájmu je nejlepší obrátit se 
přímo na Jitku Schneiderovou,“ 
upřesnila Marie Valachová.  /jak/

Mikroregion Moravskokrumlovsko má své logo

foto:mask

foto:mask
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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

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

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

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 

Pronájem obch. prostor v Ivanči-
cích v přízemí cihl. domu na ulici 
Josefa Vávry, po rekonstrukci, 
CP 32 m2, soc. zázemí, výlohy.

Cena: 7.000 Kč/měs. 

Pronájem komer. prostor v Brně,
Dukelská třída, průjezd, parko-
vání, nákl. výtah, CP 382,5 m2

+ suterén. Pronájem OP 30 m2, př.,
výloha, soc. záz., 8.000 Kč/měs. 
Cena: 900 Kč/m2/rok + energie

Pozemek na sam. stojící RD v Ivan-
čicích,CP 1.102 m2, rovina, inže-
nýrské sítě na hranici pozemku, 
příjezd po asfaltové komunikaci.

Cena: 551 tis. Kč

Pronájem obch. prostor v Ivanči-
cích v přízemí cihl. domu na ulici 
Josefa Vávry, po rekonstrukci, 
CP 55 m2, soc. zázemí, výlohy.

Cena: 12.000 Kč/měs. 

Konc. patrový RD 3+1 Neslovice, 
část. podsklep, s pultovou stře-
chou, rekonstrukce v roce 1987, 
ZP 133 m2, zahrada 253 m2, 
klidná lokalita, volný.
Cena: 1,3 mil. Kč

Rohový RD 3+1 Dolní Kounice, 
PO KOMPLET. REKONSTRUKCI,
ZP  60m2, zahrada 110 m2, nové 
IS, soc. zařízení, podkroví 40m2.

Cena: 1,1 mil. Kč

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

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

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

Cena: 1,69 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 

Řadový RD 1+1 v obci Ivančice - 
Němčice, CP 88 m2, určený k celk.
rekonstrukci, dům má předzahrád-
ku a dvorek, bez soc zař., voda
a el. v domě, plyn před domem. 
Cena: 190.000 Kč vč. provize
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/Bohutice/ O poslední červen-
cové sobotě na tradičním letním 
karnevalu spojeném s druhým 
ročníkem Bohutického meruň-
kobraní padl rekord v pojídání 
vdolků, ale o vítězi rozhodl teprve 
los. Šest místních borců mělo za 
úkol v časovém limitu 20 minut 
spořádat co možná nejvíc vdol-
ků. Protože dva závodníci snědli 
stejný počet 31 vdolků, museli lo-
sovat ze slamáku. Loňský výkon 
byl překonán o 8 vdolků.

„Byla to pro mně nová a velká 
zkušenost. Na tuto soutěž jsem 
se nijak zvlášť nepřipravoval, 
protože musíte jen hodně žvýkat 
a polykat. Dnes už do sebe nic 
nedostanu, cítím jen únavu. Nej-
raději mám buchty, ale po dne-
šku nevím, jestli ještě budu jíst 
vdolky,“ sdělil vítěz Josef Žák, 

přezdívaný Koudy.
„Soutěžíme nejen v pojídání 

tradičních bohutických vdolků, 
ale součástí večera je vyhlášení 
vítěze o nejlepší meruňkovici, 
která byla komisí zdegustována 
minulý týden. Letos se nám sešlo 
52 vzorků. Dalšími oceněnými 
budou ženy, v soutěži o nejlepší 
meruňkovou marmeládu, kde 
z šestnácti zúčastněných vítězka 
získá 5 kilo cukru. Máme připra-
venou i diváckou soutěž, v níž 
oceníme nejlepší meruňkovici, 
o které rozhodnou sami diváci,“ 
sdělil organizátor Pavel Štefka.

V Bohuticích nejsou tradiční 
jen vdolky, ale také vlastí odrůda 
meruněk, která je zaregistrována 
i s latinským názvem. „Já jsem 
tady už podruhé. Už loňská akce 
byla dobrá, tak jsem musel přijít 

i letos. Moc se mi tu líbí, počasí 
nám také přeje, zábava je vyni-
kající. Je to moc dobrý nápad 
soutěžit v pojídání našich vdolků
a marmelády, přišel jsem fandit,“ 
uvedl jeden z návštěvníků, Karel 
Břínek z Bohutic.

Pohár za nejlepší meruňkovi-

ci si odnesl Jaroslav Kašpárek
z Miroslavi a pět kilo cukru za 
nejlepší marmeládu místní pře-
bornice Jitka Sutrová. Pořadatel 
od vítěze odkoupí tři půllitry 
meruňkovice, která bude archi-
vována a po letech bude i soutěž
o nejlepší archivní meruňku. /jak/

V Bohuticích padl vdolkový rekord

Želetice slavily 685 let
od první písemné zmínky

/Želetice/ V polovině prázdnin proběhly v Želeticích oslavy 685 let 
od první písemné zmínky o obci spojené se setkáním rodáků a Jakub-
skou poutí. Hlavní program probíhal ve sportovním areálu, kde byly 
soustředěny kulturní a společenské akce. Koupaliště hojně využité 
k osvěžení, plně obsazené posezení spojené s opékáním selete a hud-
bou, přilákalo velké množství návštěvníků. Pro milovníky vína byla 
připravena ochutnávka pod širým nebem ve stylové sklepní uličce Bílé 
jámy chráněné příjemným stínem akátů. V obecním divadle byla nain-
stalovaná výstava k osmdesáti letům fungování místního ochotnického 
souboru a k historii obce. Dalšími lákadly byl den otevřených dveří 
v místní škole a výstava historické i současné zemědělské techniky, 
kterou si návštěvníci mohli zblízka prohlédnout. Opravdovou chlou-
bou Želetic je nově zrekonstruovaný zámecký park s umělým vodo-
pádem a dřevěnými plastikami, který zaplnili rodiče s dětmi. K dobré 
pohodě přispěl zpěvem dětský soubor a dechovka. Oslavy vyvrcholily 
v neděli slavnostní mší, na které se světil prapor a znak. „Myslím si, že 
v oba dva dny se oslavy opravdu vydařily. Přišlo hodně místních, rodá-
ků i návštěvníků. Počasí nám přálo. Moc se mi líbilo vystoupení žáků 
místní školy a výstavy,“ sdělil místní občan Josef Flip. „Dobře se dnes 
bavím, myslím, že akci se nám podařilo dobře připravit, o čemž svědčí 
i návštěvnost,“ sdělil místostarosta Rostislav Čapoun.                /mask/

Prázdniny rychle končí,
věnujme se více dětem 

I poslední dny prázdnin by si měli školáci užít, ale je třeba si uvě-
domit, že dva měsíce volnosti už končí a brzy znovu začnou školní 
povinnosti. Je na čase děti zklidnit a vrátit je do pravidelného denního 
režimu, ale postupně, protože návrat z prázdnin by neměl být náhlým 
nepříjemným skokem do všedních povinností. Je lepší dětem nechat po 
zbytek volných dnů určitý prostor na hraní venku.

Přesto je děti plné energie potřeba usměrnit, připravit na běžný život 
a vrátit jim řád všedních dnů. Dítě mladšího školního věku ještě pořád 
potřebuje i dostatek času k tomu, aby si hrálo samo a nebylo stále or-
ganizováno a to především u budoucích prvňáčků, pro které nastává 
velmi významný životní krok. Právě pro ně je důležité toto postupné 
přechodné období. Poslední týden prázdnin by se měl využít k tomu, 
aby jsme děti připravili na začátek školního roku a na pravidelný režim. 
Hlavně vstávání a usínání ve stejnou dobu. Je možné, že právě tomuto 
opatření se děti budou zpočátku bránit.

Přechod pro prvňáky nebude tak těžký, pokud jim v tom sami ak-
tivně pomůžeme. Osvědčenou metodou je věnovat se dětem tak, aby 
měly možnost svou energii vydat. Například zapojit je v rozumné míře 
do povinností. Mohou nám například pomoci s přípravou školního 
koutku, jeho výzdobou, připravit je na fakt, že si budou uklízet svůj 
pokoj. Je dobré nepodcenit výběr potřebných školních potřeb a třeba
u nákupu aktovky také v určité míře zohlednit přání školáčka. Na 
začátku školního roku se obvykle uvažuje i o zájmových kroužcích. 
Neměli bychom to přehánět s jejich počtem a náročností především
u prvňáčků. Je lepší je nechat nejdříve na školu a nové prostředí akli-
matizovat a poté vybrat vhodný kroužek. Toto postupné přidávání 
povinností a zodpovědnosti se určitě vyplatí. V opačném případě by 
se totiž mohlo stát, že přemírou povinností malému žáčkovi školu 
zprotivíme. Chceme přece, aby se na školu těšil. Není dobré je školou 
strašit, naopak se snažíme navodit pozitivní emoce. O škole mluvíme 
jen povzbudivě. Pokud jsme sami školu nesnášeli, raději o tom před 
dítětem pomlčíme.

Starším školákům, kteří se na začátek školního roku netěší, připomí-
náme raději jejich spolužáky, které dva měsíce neviděli, nebo jejich ob-
líbený předmět. Nemluvíme ani o svých obavách z toho, jak dítě bude 
všechny školní povinnosti zvládat. Naopak ho uklidňujeme ujištěním, 
že jeho nové problémy spojené se školou budeme řešit společně. Dítě 
by mělo mít jistotu, že ho v takové situaci nenecháme napospas jen 
jemu samotnému. A upřímně, podle mého názoru, by jen opravdu malý 
zlomek rodičů svému dítěti nepomohl.

Další důležitým faktorem je cesta do školy a zpět k domovu. Toto 
hledisko nelze podceňovat a brát na lehkou váhu. Dbát na bezpečnost 
v tomto směru je důležité. O prázdninách si děti odvykly dávat pozor 
a pohybovat se ostražitě, proto je dobré znovu poučit o pravidlech sil-
ničního provozu a o všech nástrahách, které je mohou potkat na cestě. 
Se starším školákem projdeme znovu trasu do školy a upozorníme ho 
na všechny přechody a riziková místa. Vyplatí se zkontrolovat si před 
začátkem vyučování cestu do školy i tehdy, když budeme svou ratolest 
do školy doprovázet. Na cestě se totiž může objevit nějaká záludnost, 
například v podobě objížďky. Není od věci po návratu z prázdnin dát 
pozor také na to, jak se děti pohybují v okolí domu na kole, a to i přes-
to, že tam před prázdninami už samy bezpečně jezdily. Počítejme s tím, 
že jsou po návratu z prázdnin méně opatrné a chvilková nepozornost by 
jim mohla být osudná.

Proto se do prvních školních dní obrňte pevnými nervy, budete je po-
třebovat, a věřte tomu, že vaše ratolest na tom bude možná hůř.   /mask/

Budují skateboardové hřiště
/Ivančice/ V Ivančicích byla schválena výstavba nového skateboar-

dové hřiště: „Město v současné době buduje skateboardový areál pro 
mladé, který se nachází na fotbalovém stadionu v Ivančicích. Celková 
hodnota investice je více než 1 200 000 korun. Na tuto výstavbu jsme 
dostali krajskou dotaci 208 tisíc, čili město tento areál buduje za 1 
milion korun. Vznikne tak další sportoviště, kde mládež bude moci 
uplatnit své schopnosti, tak aby svou energii vybíjeli na sportovištích
a ne na majetku města nebo soukromých osob“, sdělil k výstavbě sta-
rosta Ivančic Vojtěch Adam. Budou vybudovány celkem čtyři atrakce, 
mezi nimiž bude i známá U rampa.                                             /mask/ 

Hroznová koza u výlovu
/Vranovská přehrada/ Za dohledu Hroznové kozy byl ze dna 

Vranovské přehrady vyloven v sobotu 13. srpna Lechovický sekt. 
Z hloubky třiceti metrů bylo vyzdviženo 904 lahví sektu. Jde o kupáž, 
která byla tentokrát provedena již ve fázi hroznů, pro lepší scelení chutí 
a vůně byly vybrány již osvědčené Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský a 
dále Muškát moravský pro doplnění trojice vynikajících jemných aro-
matických vín Znojemské vinařské oblasti. Při lisování byla oddělena 
část moštu, které se říká samotok, při jehož kvašení vzniká víno nižšího 
extraktu lépe vázající kysličník uhličitý. Následovalo pro tradiční me-
todu typické kvašení vína v lahvi ve vertikální poloze hrdlem vzhůru, 
pomalé a opatrné setřásání kalů na zátku, odstřelování a příprava na 
zrání na dně přehrady, zavoskování a uložení do kovových klecí. Vý-
sledkem je krásný suchý sekt s obrovským potenciálem pro zrání. Také 
díky Hroznové koze, jenž je bájné stvoření jižní Moravy a především 
Znojemska, jakýsi Krakonoš regionu ve vinařství, se letošní šestý roč-
ník výlovu vydařil. V její nelehké práci jí pomáhá sumec Lech, jenž od 
loňského podzimu láhve s cenným obsahem hlídá. Více než půl mili-
onu korun za vydražený sekt společně s příspěvky soukromých firem 
získalo Centrum Paraple. Jen kolem 380 tisíc korun utratili vydražitelé 
za vynikající sekt. Kvalita vína z produkce Vinných sklepů Lechovice 
byla oceněna i na mezinárodní přehlídce vín v Londýně.            /mask/
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1. 9. Samuel - bude mít snahu vždy vyhrát, vždy se hřát 
na výsluní svých úspěchů, za kterými (1. díl tajenky). Vše 
bude zkoumat hlavně z hlediska pravdy a vědy. Snadno se 
vyrovná s každým úkolem a problémem. 
Z nevhodných příjmení vybírám: Petráš, Borovička, Kampa
Ze vhodných příjmení vybírám: Huleš, Zámorský, Žurovec

9. 9. Daniela - bude sebevědomá, tvrdohlavá, vzpurná, 
ale na druhé straně vnímavá a otevřená. Bude poslouchat 
svůj vnitřní hlásek a rozhodovat se (2. díl tajenky) i když 
to nebude zrovna v souladu se společenským kodexem. 
Jméno se nehodí ke všem datům narození. 
Z nevhodných příjmení vybírám: Ohnoutková, Kadlecová, Bradíková
Ze vhodných příjmení vybírám: Záhořáková, Hulešová, Radičová

foto:jak

foto:mask

foto:mask
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Třináctileté přátelsví obcí
Belgie je malá země vzálená mnoho stovek kilometrů. Před třinácti 

lety se začalo rozvíjet přáteltví obce Vedrovice s belgickou obcí Achel 
- Hamont. Sloučená belgická obec (nedobrovolně) čítá 12 tis. obyvatel, 
přesto smlouva o přátelství mezi radnicemi Achelu-Hamontu a Vedro-
vic (800 obyvatel) byl dobrý tah.

Každoroční vzájemné výměny delegací (děti, mládež, dospělí, se-
nioři) jsou stále inspirující, poučné a neopakovatelné. Je zajímavé po-
rovnávat životní styly, zvyky, tradice, historii obou zemí přes rodinná 
přátelství v jednotlivých domácnostech, v obci i v celé zemi. Stále je 
co ukazovat, čím se pyšnit, obdivovat rozdílnosti.

Po několik let se opakující twinningový grant Evropské unie umož-
ňuje nastavit program týdenního pobytu na žádoucí úroveň a tak i 
letos v červenci byla šestnáctičlenná delegace víc než spokojená. Stále 
objevujeme krásná a kouzelná místa Znojemska, Jevišovicka, Morav-
skokrumlovska, Prahy. Kulturní aktivity, folklor, pivo, knedlíky, dobré 
víno, strom přátelství a „Evropa“ se diví a kochá Vedrovicemi.

Příští rok již poněkolikáté zavítáme do pohostinných achelských 
domácností, do Evropského parlamentu ve stále krásnějším Bruselu, 
spolykáme třicetikilometrové denní dávky jízdy na kole (rovinky ko-
lem kanálů jsou milosrdné). Budeme se kochat pohledem na překrás-
nou architekturu zahrad, předzahrádek, domů obyčejných lidí a také 
bezproblémovou a perfektní infrastrukturu vesnické zástavby. Ač se 
lišíme rodným jazykem, jsme si velice podobní. Čeština i Vlámština 
jsou jazyky těžké, dorozumívání občas zaskřípe, ale přátelství oboha-
cující obě strany pokračuje... A všechno to začalo jedním inzerátem 
v časopise Vlasta.            Anna Gigimovová, starostka obce Vedrovice

Konečně!!!
Je pondělí 16. května 2005, sedm hodin ráno. Bagr, bagrista, jeho 

pomocník a p. Karel Drybčák, vedoucí fi. Betostav, která vyhloubí
a vybetonuje základy, postaví betonový podstavec budoucí rozhledny 
Vladimíra Menšíka na Hlíně, jsou připraveni k zahájení práce. Čeká se 
jen, zda se objeví zástupci Klubu českých turistů, města obce. Marně! 
Po více jak hodinovém čekání, dává vedoucí pokyn k zahájení práce. 
Bez fanfár, proslovů, potřásání rukou, televize. Bez okázalostí a slávy, 
na kterou si někteří organizátoři pochodů a setkání u budoucí rozhled-
ny potrpěli. Dnes 3.srpna je již betonový podstavec odšalován a čeká 
se na jeho vytvrdnutí. Starosta obce p. Dostalý tak mohl poděkovat 
p. Drybčákovi za dobře odvedenou práci. Jak uvedl deník Rovnost 
v jednom dubnovém vydání, kdy jsme se dozvěděli z úst p. Moravce, 
zástupce KČT, že základy a betonový podstavec již stojí! Byla to novi-
nářská kachna. V době uveřejnění nebylo na místě budoucí stavby ani 
škrábnuto! Článek vzbudil v obci rozčarování i úsměv a obci uškodil. 
Byl pozorován zvýšený zájem cykloturistů o tuto stavbu a nejen jich. 
Těžko se vysvětlovalo, že se ještě nezačalo a proč se to objevilo v no-
vinách. Po takřka sto letech se na Hlíně staví druhá rozhledna. Tempo 
stavby se však s tou předešlou již dnes nedá srovnávat. Protokol, jehož 
předmětem je ohledání místa pro Rozhlednu a povolení stavby této Tu-
ristickému odboru v Ivančicích, byl sepsán 3. března 1910. V protokolu
sepsaném při kolaudaci Rozhledny na hlíně dne 27. dubna 1910 je mj. 
napsáno. Rozhledna patřící Turistickému odboru KČT v Ivančicích, 
jejíž stavba ohlédnuta dnešního dne, vyhovuje nákresu stavebnímu, 
povolenému dne 3. března t.r. obecním úřadem na Hlíně. Celková stav-
ba 17 m vysoká, na rozhlednu může vystoupit současně 12-15 osob. 
Přítomní soudní znalec nečiní žádných námitek, rovněž i obecní úřad, 
rozhledna vyhovuje veškerým zákonitým podmínkám. Rozhledna slav-
nostně otevřena 1. května 1910.                         Jaroslav Vašulín, Hlína

Kulturní programy
01. - 11. září 2005

Lesonická mládež Vás srdečně zve na

KROJOVANÉ HODY
které se konají v sobotu 27.srpna. Zavádění pod májí se koná
v 15.00 hodin za doprovodu dechové hudby Polanka. Večerní 
zábava od 20.30 hodin s kapelou Fantazie. Vstupné 30 Kč.

Město Miroslav, Sbor dobrovolných hasičů, miroslavská chasa
a Římskokatolický farní úřad pořádají ve dnech 9. - 11. září 2005 

Tradiční krojované hody
Program:  Pá 9.9. od 20.00 - taneční zábava se skupinou Fantazie. 
So 10.9. - 8.00 - sraz zavádějících v Hasičském klubu, 8.15 - předání 
hodového práva chase v obřadní síni MěÚ, 8.45 - 15.00 - vyhrávání 
po městě a zvaní na hody, 16.00 - zavádění krojované chasy pod 
májí před kulturním domem, 20.00 - hodová zábava v kulturním 
domě. Ne 11.9. - 8.45 - průvod krojované chasy do kostela, 9.00 
- slavnostní hodová mše v kostele sv. Petra a Pavla, po skončení 
mše kladení věnců na hřbitově, 10.30 - 15.00 - vyhrávání po 
městě a zvaní na hody, 16.00 - zavádění krojované chasy pod 
májí před kulturním domem. K tanci a poslechu hraje po oba dny 
krojovaná dechová hudba Ištvánci ze Šardic. Po dobu konání 
hodů je připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé. MRS místní organizace Moravský Krumlov pořádá dne 10. září 

VELKÉ  RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro rybáře i nerybáře starší 15-ti let na chovném rybníce Vrabčí hájek.
Startovné 150 Kč. Program: začátek závodů v 6.00 hod., konec 
závodů ve 12.00 hod., vyhlášení výsledků ve 12.30 hod. Předprodej 
start. míst v pátek od 18.00 - 20.00 hod. v provozní budově, prodej 
start. míst v 5.00 hod. v provozní budově. Občerstvení zajištěno. 

Ivančický pěvecký sbor zahajuje další sezónu 7.září 2005 v 18.00 
hodin v hudební škole na Palackého nám.v Ivančicích. „ Noví 
zájemci o zpívání, budete u nás přivítáni.“

Klub českých turistů Ivančice pořádá 18.9. ve 13.00 hod.

Setkání příznivců rozhledny 
Vladimíra Menšíka na Hlíně

K dispozici budou razítka a pohlednice s leteckým pohledem na 
obec. Kontakt: Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 
241 175, J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 27.8. ve 20.00 VÁLKA SVĚTŮ
• ne 28.8. v 18.00 Akční sci-fi film USA 

• so 3.9. ve 20.00  XXX: NOVÁ DIMENZE
• ne 4.9. v 18.00  Akční film USA, titulky.

• stř 7.9. ve 20.00 MELINDA A MELINDA
  Komedie USA, titulky  

• so 10.9. ve 20.0 NĚCO JAKO LÁSKA
• ne 11.9 v 18.00 Romantická komedie USA, titulky  

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 28.8. ve 20.30 ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI  
  Romant. komedie Irsko, VB, Něm.

• stř 31.8. ve 20.30 CONSTANTINE 
  Akční thriller USA

• ne 4.9. v 17.00, 20.00 BATMAN ZAČÍNÁ 
   Akční film USA

• stř 7.9. ve 20.00 VÁLKA SVĚTŮ 
  Akční sci-fi film USA 

• ne 11.9. v 17.00 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ 
  Rodinný animovaný film USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 3.9. v 18.00 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
  Válečný, historický film USA, titulky 

• so 10.9. v 18.00 BUĎ V KLIDU
  Komediální krimifilm USA, titulky 

Změna programů vyhrazena.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 9.9. - 30.9. - Dokumentární výstava - Posledních 15 let ivančických skautů,  
Památník Alfonse Muchy
• 10. - 11.9. - Dny evropského dědictví. Otevřeny následující památky v Ivan-
čicích: kaple sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí panny Marie, věž kostela, městský 
dům a sklepení - památník A. Muchy, židovský hřbitov, kostel sv. Petra a Pavla 
v Řeznovicích.
• 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 
program se připravuje

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
program se připravuje

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

• 3.9. - Zájezd do Českého Krumlova. Divadelní představení Ženy Jindři-
cha VIII. aneb Chudák král, otáčivé hlediště.
• 11.9. od 13.00 hod. - Zábavné odpoledne a Den otevřených dveří do 
Muchovy Slovanské epopeje. 13.00 hod. taneční odd. ZUŠ M.Krumlov, 13.15 
hod. ukázky řemesel, keramiky, paličkování, 14.00 hod. soubor Margareth 
z Přerova - hudba Ze zámku, 15.00 hod. silácké vystoupení Železného Zekona, 
16.00 hod. koncert skupiny Dreams, dále: výstava koláží A.Veselého, dobový 
jarmark, skákací hrad, rukodělné dovednosti, občerstvení. Uvádí A.Veselý.
• 24.9. v 19.00 hod. - Pokorný Felix - zájezd do Prahy na divadelní představe-
ní. Divadlo na Vinohradech. Vstupné 140 - 280 Kč, doprava 250 Kč. Závazné 
přihlášky na MěKS do 1.září. 

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 3.9. - Oslava 100 let národní házené v Miroslavi, večer  od 20 hod. taneční 
zábava v KD.
• 9. - 11.8. - Tradiční krojované hody. Pořádají: město Miroslav, MKIC, ŘK 
farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů. 

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
• 7.9. - V rámci oslav 250. výročí zahájení těžby v Oslavanech - Slavnostní 
odhalení památníku, který bude připomínat prvenství Oslavan v těžbě uhlí 
na Moravě. Zahájení od 9.00 hod. u MěÚ Oslavany. Pozvaní hosté: starostové 
z okolních měst a obcí, hejtman Jihomoravského kraje, Památková komora - 
hornická sekce Praha,  Nadace Landek a OKD hornické muzeum, 
• 10. a 11. 9 - Historické slavnosti v Oslavanech. Program v sobotu:  Na nám. 
13. prosince: Oficiální zahájení slavností starostou města na náměstí před MěÚ. 
Celodenní  hudební produkce, DUHA, koncert  Pavla Dobeše,Vyděděnci - ohňo-
vá show. Pokus o zápis do Knihy rekordů ve vytvoření nejdelšího lidského hada. 
Dětské hry a soutěže o zajímavé ceny. Adrenalinový den. Historické průvody 
městem - Hornický průvod v 9.30 hod., - Průvod družiny krále Přemysla Otaka-
ra I. ve 12.45 hod., - Noční hornický průvod ve 20.30 hod. Závěrečný ohňostroj. 
Na zámku a zámeckém nádvoří 9.00 - 17.00 hod. - historické tržiště,  řemesla, 
otevření expozice Muzea energetiky a hornictví, otevření expozice Hasičského 
muzea, vinárna s cimbálem, historické zahájení - příjezd krále, historické sou-
boje. V zámeckém parku - 9.30 - 11.30 hod. dechová hudba Vlčnovjanka, 14.00 
- 16.00 hod. folková hudba IRISH DEW, mažoretky ANIFE, 16.30 - 17.30 hod. 
folklorní soubor Javorníček, od 19.00 - 01.00 hod. večerní country bál - skupina 
Sklípkani. V zámecké aleji 10.00 - 19.00 hod. - ukázky autoveteránů, sraz Trabi 
Clubu Brno, motosraz, ukázky street supercrossu a další. Program v neděli: 
V zámeckém parku 13.00 - 18.00 hod.: Country odpoledne - Poutníci. Interiéry 
zámku 10.00 - 17.00 hod.: prohlídky zámku s průvodci, muzeum hornictví
a energetiky, muzeum hasičské techniky. Změna programu vyhrazena/
• 11.9. od 9.00 hod. - Turistický den - Po hornických stezkách Rosicko-osla-
vanska. V rámci oslav 250. výročí zahájení těžby v Oslavanech. Pěší trasa: od 
zámku Oslavany, naučná stezka, důl Kukla, Padochovská skála - panorama, důl 
Františka, důl Mašinka, lesem  do Balin a přes Havírnu (Výstava k 220 letům 
od založení Havírny a příchodu prvních těžařů Müllerů do Oslavan), přes Nový 
Svět, zpět na zámek. Účastníci obdrží výroční razítko a diplom. Startovné 20 
Kč. Cyklotrasy: Dlouhá trasa - start: od zámku Oslavany, důl Kukla, Padochov, 
Havírna, Zastávka u Brna, Mariánské údolí-Okroulík, Domašov, Litostrov, 
Zbraslav, Příbram, Vysoké Popovice, Lukovany, Zbýšov, Oslavany-Nový Svět, 
- cíl: zámek Oslavany. Celý okruh měří 50 km. Krátká trasa - start: od zámku 
Oslavany, důl Kukla, Padochov, Havírna, Grunty, Lukovany, Zakřany, Zbýšov, 
Oslavany-Nový Svět, - cíl: zámek Oslavany. Celý okruh měří 23 km.

Nový Dům dětí a mládeže
v Oslavanech od září

/Oslavany/ S nástupem nového školního roku začne v Oslavanech 
působit i nový Dům dětí a mládeže. I když jde pouze o legislativní 
přeměnu Školního klubu a družiny, která ve svém důsledku již začala 
mimo svou hlavní činnost suplovat i práci Domu dětí a mládeže.

Na počátku devadesátých let v Oslavanech zanikla činnost Domu 
dětí a mládeže a tím i reálná možnost využití volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. Vedení města se od roku 1999 intenzivně snažilo o znovu-
obnovení a zřízení této organizace. Nedařilo se realizovat, jednak díky 
neochotě státních institucí, jednak díky argumentům, že v Ivančicích 
takovéto zařízení je a tudíž jej mohou využívat i děti z Oslavan. Proto 
v roce 2001 město vytvořilo samostatnou organizaci - Školní klub

a družinu. Nová legislativa platná od roku 2005 však nastavila množství 
překážek, které ve svém důsledku brání nejen rozvoji, ale i fungování 
stávajícího zařízení. Školní klub je totiž určen pouze pro děti II. stupně 
základní školy a družina pro děti I. stupně základní školy. Velmi těžko 
lze potom skloubit zájmovou činnost, která by měla zabírat mnohem 
širší prostor, to znamenán činnost dětí od předškolního věku, přes děti 
v povinné školní docházce, mládež a případně i spojení s aktivitami 
dospělých. Školní klub a družina se rozšířila v roce 2003 o mateřské 
školy ve městě, které vytvořily se školním klubem společný právní
subjekt. Až nyní se konečně podařilo ve spolupráci s Krajským úřa-
dem dostát téměř po osmileté práci a snažení znovuzřízení Domu dětí
a mládeže v Oslavanech, který tak rozšíří činnost stávající organiza-
ce. Přeměnou Mateřské školy, Školního klubu a družiny, které nabízí
40 zájmových kroužků bude díky zřízení DDM mít od září možnost
své aktivity a nabídku dále rozšiřovat. O práci s dětmi se i nadále bude 
starat tým osvědčených stálých pedagogických pracovníků v čele s ře-
ditelem Mgr. Martinem Flekalem a více než 30 externích pracovníků 
pro různá zájmová odvětí. Právě díky řediteli se velmi dobře daří po-
souvat zájmovou činnost a volnočasové aktivity dětí a mládeže výraz-
ně dopředu. „Nová organizace bude i nadále využívat pro své činnosti  
zařízení, kterými jsou hlavní budova na ulici Hybešově, tři objekty 
mateřských škol v Oslavanech a Padochově. Dále na základě fungující 
spolupráce se ZŠ Oslavany využíváme školní tělocvičnu a počítačové 
učebny. Budeme dále rozvíjet své aktivity rozšířené za hranice města. 
V této oblasti v rámci odloučeného pracoviště se pracuje například 
s mládeží a dětmi v  Nové Vsi,“ sdělil ředitel Martin Flekal.      /mask/

foto: mask                                 Počítačová učebna na ZŠ v Oslavanech

foto: archiv obce



Jsme na 129,1 km, za námi je bu-
dova v nadmořské výšce 309,9 m.,  
před námi koleje. Napravo vedou 
do Hrušovan, vlevo do Moravských 
Bránic. Mnozí již uhodli, že jsme na 
nádraží v Moravském Krumlově.
Dříve, než vyrazíme pěšky na krát-
kou cestu, několik vysvětlení. 

Označení kilometrů platí od uve-
dení této železnice do provozu 15. 
září 1870. Nultý kilometr je v před-
městí Vídně - Stadlau, odkud tehdy 
trať vycházela. A kde končí?  Jest-
liže projdeme v Brně  vestibulem 
Hlavního nádraží na 1. nástupiště  
a podíváme se ke kolejím, vidíme 
dvě tabulky.  Na pravé straně  je 
143.496 km a platí pro naši drá-
hu, vlevo je tabulka s označením 
155.790 km.  Je to také vzdálenost 
od Vídně, ale  přes Břeclav. 

Vraťme se na nádraží v Morav-
ském Krumlově. Přes koleje vidíme 
areál závodu  Retex a. s. Ivančice. 
Závod je zde od roku cca 1960, kdy 
Retex  převzal od ONV Znojmo ně-
kolik přízemních budov, které byly 
postaveny pro potřeby konfekčního 
závodu. Z původního záměru sešlo, 
budovy převzal Retex, tehdy národ-
ní podnik určený pro zpracování
a využití textilních odpadů a zřídil 
zde třídírnu. Samozřejmě od té doby
byl závod podstatně rozšířen a vyba-
ven moderní technikou. Mírný hukot
 strojů naznačuje, že se zde vyrábí.

Vedle je další závod. Dříve zde 
bývala velká cihelna, její komín byl 
vidět  z různých míst z Ivančic. Po 
zastavení provozu bylo hliniště vy-
užíváno jako skládka, vlastní areál 
dřívější cihelny byl přebudován 
pro potřeby Hutních montáží.  Do 
Hutních montáží odbočuje z nádra-
ží vlečka. (Používáme vžitý název 
Hutní montáže, současní majitelé 
ať nám to odpustí).                     

Pomalu se vydáváme  podél trati 
směrem k Moravským Bránicím.  
Procházíme pod cca 200 metrů 
dlouhou řadou vzrostlých kašta-
nů. U poslední výhybky nádraží 
je na 122,450 km bývalý strážní 
domek, („U Coufalů“, měl číslo 
79). Takových domků bylo na trase 
Stadlau - Brno 93. V domcích bylo 
na tehdejší dobu (1870) poměrně 
slušné ubytování pro rodinu za-
městnance dráhy, který kontroloval 
určený úsek tratě. U domku bylo 
malé hospodářství, zřejmě pro jeho 
ženu, aby se nenudila, u všech byly 
studny s pitnou vodou. Také číslo-
vání strážních domků začínalo na 
začátku dráhy v městečku Stadlau, 
a pokračovalo směrem k Brnu. 

Na 122,850 km procházíme pod 
zděným mostem, na kterém vede 
cesta. Není vidět, že by některé cih-
ly byly vyměněny, pravděpodobně 
jsou všechny původní. Mimo horní 
vrstvy vydržely bez viditelného poš-
kození 135 let. Asi se nám nepodaří 
zjistit, které cihelny sem v letech 
1868 - 1870 cihly dodávaly, protože
většina mostů a propustků  je sta-
věna z cihel na cemento-vápennou 

maltu. Přesto se skláníme před kva-
litou těchto cihel. Šířka oblouku 
mostu napovídá, že je zde místo 
pro dvojkolejnou trať. Celá trasa 
od Stadlau až po Střelice byla při-
pravena pro položení další koleje 
(včetně tunelů) s vyjímkou Ivan-
čického viaduktu, ale k jejímu 
položení nikdy nedošlo. Původně 
položené koleje byly při pravé 
straně připravené trasy, v roce 1972 
byly položeny uprostřed. 

Zatím nevidíme okolí, trať je 
v mírném zářezu a navíc jsou po 
obou stranách akáty. Nadarmo 
se neříká této trati až před Brno 
„akátová“. Přitom akáty zde  dříve 
nerostly. V Pamětní knize obce 
Němčice je záznam, že v roce 
1860 nakoupil starosta obce pan 
Šnédar v Rakousku sazenice akátů 
a nechal je zasadit na pusté stráni. 
Sklidil tím tvrdou kritiku, co koupil 
a vysazuje za trnitý neřád. Ale už po 
deseti letech byly vidět kladné vý-
sledky. Akáty rychle rostou, dávají 
kvalitní dřevo na otop, z jara jsou 
pastvou pro včely a mladé větve 
byly pochoutku pro domácí zvířata. 
Po deseti letech se akáty začaly 
vysazovat v Letkovicích (tehdy 
v Ledkovicich), o dalších deset let
později v Budkovicích a za nedlou-
ho už nebylo třeba kupovat sazeni-
ce v Alpách. 

Na 123 km končí zarostlé meze
a otevírá se pohled na okolní pole. 
O 500 m dále procházíme kolem 
dalšího strážního domku („U Ne-
špůrků“). Na štítě má dosud viditel-
né číslo 80. U domku je pěkně upra-
vený trávník, ozdobná zahrádka
a vedle osázené políčko. Po krát-
kém úseku prosvítá vpravo střecha 
a budova hájenky, říkalo se jí „U 
Vlčků“. Trať pokračuje v zářezu
a opět vidíme jen akáty, černý bez 
a ojediněle lískové keře. Vzápětí 
zářez končí a naopak trať vede po 
vysokém náspu. Pod námi (124,75 
km) vidíme cestu a Bílý potok te-
koucí od Holého kopce. Pro obojí 
je pod tratí velký propustek. Zde je 
nutné si připomenout, že  trasa že-
leznice vede po úbočí Krumlovské-
ho lesa a směrem k řece Rokytné 
stéká několik potoků, pro které bylo 
nutno postavit pod tratí  propustky. 
Největší jsou stavěny tak, aby pod 
nimi projel naložený vůz a ještě 
protékal potok, některé jsou menší  
jen pro cestu nebo umožňují odtok 
vody při deštích. Většina z nich je 
stavěna z dobře vypálených cihel, 
několik menších je z kamene.

To už se blížíme k bývalé zastáv-
ce s označením Budkovice (125,7 
- 125,8 km). Nedaleko v lese po 
levé straně je hájovna „U Bínků“.  
V roce 1908 nabízela železnice, 
že pro Budkovice zřídí zastávku 
u strážního domku (č. 81, „U 
Kerbudů“) naproti obci Budkovice 
a současně zřídí cestu až k řece 
včetně mostku přes řeku. Cestu od 
řeky k vesnici  měla zajistit obec 
Budkovice. Radní v Budkovicích 

tento návrh odmítli s tím, že občané 
Budkovic železnici nepotřebují. 
Situace se změnila po 1. světové 
válce, kdy brněnský průmysl po-
třeboval další pracovníky, naopak 
na vesnicích bylo zájemců o práci 
dostatek. V roce 1926 a znovu 1928 
žádají radní v Budkovicích o zříze-
ní zastávky, ale byli dráhou odmít-
nuti. K dalšímu jednání o zřízení 
zastávky pro Budkovice došlo až po 
2. sv. válce a kolem roku 1948 byla 
zastávka zřízena jak s pomocí ČSD, 
tak brigádnickou prací občanů Bud-
kovic. Od letošního roku zde vlaky 
nezastavují, zastávka byla zrušena.
Přímo pod bývalou zastávkou je  
propustek pro druhý potok tekoucí 
od Holého kopce do řeky Rokytné.

Opouštíme bývalou zastávku. Po 
několika metrech bylo nutné zajistit 
násep po levé straně opěrnou ka-
mennou zdí v délce asi 100 metrů. 
Na 127 km je opět bývalý strážní 
domek („U Širokých“) upravený pro 
rekreační pobyt. Střecha a fasáda
již nejsou původní, ale číslo 82 bylo 
na štítu ponecháno. Několik metrů 
vedle bývala cesta, zde ještě pama-
tujeme závory, které zabraňovaly 
vstupu na koleje a byly zvedány jen 
dle potřeby strážným z domku. 

Od 127.5 km již vidíme portál 
Budkovického tunelu. Před ním 
se zastavíme ještě u kovového zá-
bradlí, pod námi je cca 100 metrů  
dlouhá a cca 10 metrů vysoká ka-
menná zeď ochraňující násep proti 
sesuvu. Bývá zde hezká vyhlídka 
na údolí řeky Rokytné, vlevo bývá 
k vidění Čertova skála a v pozadí 
část Ivančic. To  vše je vidět v zimě, 

až opadne listí stromů. Tunel začíná 
cca na 127,65 km, je dlouhý 140 m 
a jeho zvláštností je, že zde nebyl 
projektován. Zamýšlelo se vést že-
leznici hlubokým zářezem. Při jeho 
kopání, zřejmě za použití dynamitu, 
docházelo k sesuvu skalnatých sva-
hů. Nestabilní svahy jsou zde k vi-
dění dodnes. Nakonec se v zářezu 
postavil tunel a mírně se zasypal. 
Tento způsob stavby tunelů se 
údajně provádí i v dnešní době. Ani 
na jednom z portálů není vyznačen 
letopočet. Tunel není rovný, nýbrž 
se mírně zatáčí. Máme štěstí. Dnes 
je v tunelu příjemný chládek a 
jen mírný průvan. Výklenky, do 
kterých lze ustoupit při průjezdu 
vlaku vypadají strašidelně, ale od 
polovice tunelu vidíme jeho ko-
nec. Venku je přece jen lépe. Trať 
zde vede po dosti vysokém náspu, 
přibližně v polovině je vidět cestu, 
která pod tratí prochází propustkem 
(127,95 km). Blížíme se k tunelu 
„Na Réně“. Vlevo ve stráni jsou  vi-
dět dva kamenné přístřešky. V těch 
býval při ražbě tunelů uskladněn 
dynamit. Jeden z přístřešků je do-
sud pěkně zachován a je vidět, že 
bývá často navštěvován.

Vcházíme do tunelu. Pocity jsou 
stejné jako u předešlého. Délka  tu-
nelu je 148 metrů a také se mírně 
zatáčí. Byl proražen klasickým po-
stupem  z obou stran a postupným 
vyzdíváním. Také v tunelech byly 

původně koleje položeny k pravé 
straně - počítalo se s položením 
druhé koleje. V roce 1972 byly 
koleje položeny ve středu tunelu. 
Vycházíme z tunelu, prohlédneme 
si portál, a nad ním je vytesán 
do kamenného kvádru letopočet 
MDCCCLXX - 1870. Při stavbě 
tunelů a vůbec kamenných staveb 
se ukázala dovednost a zapracová-
ní Italů. Lidé z okolí pracovali při 
úpravě terénu, navážení zeminy,  
dopravě materiálu apod.

Jen vyjdeme z tunelu, tak nás 
předjíždí vlak jedoucí z Moravské-
ho Krumlova. Jinak bylo po celé 
trase ticho, několikrát jsme mohli 
počítat kukačku. Ne tak bylo při 
stavbě v letech 1868-1870. 

Zajímavé z té doby jsou informa-
ce z novin Znaimer Wochenblatt: 

23. února 1868 se uvádí: „Na 
stavbě dráhy Střelice - Laa pracuje
navzdory nepříznivému počasí 2.000
dělníků. S počátkem jara se jejich 
počet zvýší na 5 000“.

 4. října 1868: „Práce na hlavní 
trase, zvláště mosty přes Jihlavku 
a Dunaj, vyžadují vypětí všech sil.
Mosty a propustky mezi Laa a Stře-
licemi jsou z části hotovy nebo ro-
zestavěny. Na třech tunelech mezi
Střelicemi a Krumlovem se ener-
gicky pracuje, velký most přes Jih-
lavku u Kounic a Ivančic se právě 
začal stavět”.

18. října 1868: „Na úseku Brno 
- Miroslav stále pracuje 3.000 - 
4.000 lidí. Ve velkém skalním záře-
zu u Bukového kopce (Buchenberg) 
u Ivančic pracuje více než 100 ital-
ských kameníků a pomocí odstřelu 

daleko postoupili“.
18. června 1869: „Tunely na Státní

dráze Znojmo - Brno se dokončují. 
Průlom tunelu byl zahájen slavností.
Kámen pro tunely se láme v lomech 
obcí Trassnitz a Rabenstein“.

28. listopadu 1869: „V úseku 
od viaduktu až k tunelu na Réně 
je spodní stavba hotova. Tunel je 
také zcela proražen a jeho vyzdění 
je ze 2/3 hotovo. Zářez u Bukové-
ho kopce (Buchenberg) způsobuje 
mnoho potíží a vyžaduje zvláštní 
opatrnost při odstřelu. Je veden 
pevnou žulou  a k jeho odstřelu se 
používá nová trhavina „Dynamit“, 
která je účinnější než střelný prach 
(Sprenpulver). Aby se  jeho účin-
nost ještě zvýšila, klade se vedle 
sebe více náloží, které se elektric-
kou cestou současně odpálí. Proto-
že odstřelené svahy nejsou pevné, 
bylo rozhodnuto provést tento zářez 
ve formě tunelu (zaklenout), aby se 
odstranilo veškeré nebezpečí při 
provozu“.

1870 - Transport lokomotiv: „Pro 
stavbu železnice je třeba velkého 
množství materiálu jako je zemina, 
štěrk apod., který je přivážen na 
určené místo. Na dráze Brno - Laa 
- Wien jsou již hotové určité úseky 
tratě a po těch je možné přepravo-
vat materiál na nedokončené úseky.   
Proto se ze stanice Severní dráhy 
Vranovice přepravovala jedna 
lokomotiva přes Pohořelice (po-

slední místo na císařské silnici) do 
Miroslavi k nové dráze. Lokomotiva 
byla pro usnadnění transportu de-
montována (byla sejmuta kola) a na 
uzpůsobeném voze a po cestě 2,25 
míle dlouhé odvezena na určené 
místo 14 páry těžkých tažných koní. 
Při velké váze vozu - 120 centů, 
obnášela celková přepravovaná 
váha 640 centů a proto bylo nutné 
zajistit některé přípravné práce, 
hlavně zpevnění mostu přes Jihlavu 
u Přibic“. 

1870 - Suroviny pro výrobu 
dynamitu na Moravě. „Sděluje se, 
že křemenné suroviny vhodné pro 
výrobu dynamitu se nachází ve 
velkém množství mezi Krumlovem 
a Ivančicemi, ale zejména u tzv. 
Čertového mlýna“.

září 1870: dle jízdního řádu 
trvala jízda ze stanice Moravský 
Krumlov do stanice Kanitz-Ei-
benschütz (dnešní Moravské Brá-
nice) i v opačném směru 30 minut. 
(Současný jízdní řád uvádí 12-13 
minut ).

Asi 60 metrů od tunelu byla 
v roce 1893 u strážního domku č. 
83 zřízena zastávka. Původně se 
jmenovala Němčice u Moravského 
Krumlova, od roku 1938 přejme-
novaná na Němčice u Ivančic.
V době, kdy do Ivančic nevedla že-
leznice byla pro Ivančice nejbližší 
zastávkou. V současné době je 
bývalý strážní domek využíván pro 
rekreační účely.

V matrice narozených města 
Ivančice je v roce 1898 uveden 
Jan Liška - hlídač železné dráhy 
ve strážním domku č. 83. Dne 19. 
prosince 1912 projednávalo obecní 
zastupitelstvo v Ivančicích žádost 
Jana Lišky, železničního strážného 
na Réně, o přijetí do svazku obce. 
Kolik generací říkalo strážnímu 
domku a nádraží Němčice u Ivančic  
„U Liškových.“

Pokračujeme podél kolejí. Jen 
nenápadná pěšinka vlevo od kolejí, 
dříve označená zelenou turistickou 
značkou, naznačuje směr do Ivan-
čic. Ještě  před třiceti třemi léty zde 
byly závory (128,5 km). 

V trase od Budkovického tu-

nelu až po Ivančický viadukt nic 
nenasvědčuje tomu, že tudy kdysi 
protékala řeka Rokytná a do dnešní 
Jihlavy se vlévala někde u Morav-
ských Bránic. Údolí bylo postupně 
zaneseno naplaveninami a když 
později došlo k prohloubení údolí 
řeky Jihlavy, změnila Rokytná svůj 
tok a zamířila k Ivančicích. 

Vlevo vidíme několik hraničních 
kamenů, na nejstarším je vytesán 
letopočet 1790. V těchto místech 
protnula trať katastrální hranice 
bývalého krumlovského a ivančic-
kého katastru. Odprodej lesů pro 
stavbu železnice  přinesl do poklad-
ny města Ivančic značný obnos. 
Přecházíme další velký propustek 
(128,85 km), zanedlouho vidíme 
po levé straně stěnu lomu, který byl 
také městem pronajat při stavbě tra-
tě. Trať zde vede střídavě v mírném 
zářezu, nebo po několika metrovém 
náspu. Z obou stran lemují násep 
vysoké stromy, takže není nic k vi-
dění. Další známku civilizace vidí-
me od 129,45 km, kde je po levé 
straně položen betonový žlab pro 
zachycení a odvedení dešťové vody 
ze svahů Rény. Žlab pokračuje ně-
kolik set metrů a před viaduktem 
odbočuje směrem do údolí.

Trať zde vede dlouhým ob-
loukem a po cca 200 metrech již 
vidíme chatovou kolonii na protější 
straně údolí Jihlavy. Přicházíme  
k nástupišti z betonových panelů. 
Vpravo je budova postavená v le-
tech 1867 - 68, na fotografiích z té 
doby je viditelná. Již vidíme via-
dukt a těsně před ním kilometrov-
ník 130 km. Naše putování končí. 
O novém viaduktu si povíme někdy 
později, o starém bylo vyprávění ve 
dvou číslech Zrcadla na jaře letoš-
ního roku.

Popisujeme-li trať a okolí, ztěží 
si dovedeme představit organizaci,  
práci a námahu tisíců lidí. V terénu 
nepoznáme, kde byly provizorní 
ubytovny a už vůbec si nedokážeme 
představit, v jakých podmínkách 
zde lidé bydleli, stravovali se a 
odpočívali. Máte-li kdokoliv nějaké 
informace, či fotografie, kontaktujte 
prosím naši redakci.        Jiří Široký
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expedice speculum

Strážní domek č. 82 na 127. kilometruBudova nádraží v Moravském Krumlově z roku 1870

Kilometrovník označující vzdálenost 130 km od Vídně

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 “

Z Moravského Krumlova k „Železňáku“

Výňatek z jízdního řádu z roku 1870
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Auto - moto
•• Nově otevřen pneuservis Frant.
Veselého u zámku v Moravském 
Krumlově. Otevřeno: po-pá 8-17 
hod., so 8-12 hod. Informace na tel.: 
602 740 825.

prodám
•• Peugeot 405 GLD, r.v. 89, rádio, 
centrál, stř. okno, STK 05/06,  30.000 
Kč. Tel.: 775 566 222.
•• Renault 19, hnědá metal., elektrony, 
stř. okno, rádio, STK 03/07, bez koro-
ze, cena dohodou. Tel.: 602 875 030.
•• Ford Escort, r.v. 96, šíbr, křídlo, 
sport. vzhled, pružiny, 87.000 Kč. 
Tel.: 607 972 239.
•• Volvo V 40, r.v. 98, aerbag, klimati-
zace, v kůži, cena dohodou. Tel.: 608 
470 147, 605 530 393.
•• Š Forman, r.v. 92, slušný stav, bez 
koroze, 27.000 Kč. Tel:. 737 974 174.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 90, naj. 84 tis. 
km, STK 7/06, menší opravy nutné, 
cena dohodou. Tel.: 731 885 700.
•• Š Forman, r.v. 92, slušný stav, 25 
tis. Kč. Tel.: 737 974 174.
•• Honda VFR 750, r.v. 87, STK 6/
06, žlutá, bez dalších investic, nutno 
vidět, výfuk 4-1, 65 tis. Kč, severní 
Morava. Tel.: 606 517 842.
•• terénní motorku tov. výr. zn. Suzu-
ki, motor laděný cz 250 cm3, část. GO 
motoru, zachovalá, závodně nejetá, 
10.000 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• motorku jawa pioner a jawa 350, 
levně. Tel.: 775 628 042.
•• Jawa 350/634, červená, r.v. 81, 
nové pneu, STK 08/07, dobrý stav, 
10.000 Kč. Tel.: 732 943 663.
•• zimní pneu, sada 4 ks 185/70/14 vč. 
poklic, orig. Mazda 626, 5-ti dírové, 
6.000 Kč, dohoda. Tel.: 721 058 302.
•• 5-ti stupňovou převod. ze Š 125,  
1.000 Kč; přední a zadní sklo. Tel.:
604 303 267.
•• zadní nárazník na VW Passat com-
bi, r.v. 98, přední i zadní nárazníky na 
VW Polo, r.v. 96, přední levé světlo 
na VW Golf trojkové řady, cena do-
hodou. Tel.: 777 632 706.
•• přívěs dvouosý, velký, zaplachto-
vaný zn. Dona, d. 4 m, v. 1,9 m, na 6 
palet, nová plachta, brzdy, 50.000 Kč. 
Tel.: 737 115 224.
•• letní pneu Semperit 205/60/15, 
vzorek 6-7 mm. Tel.: 604 796 467.
•• Aro 10,4 plně funkční, koroze ka-
roserie, platné doklady, po STK. Tel.:
602 778 460.
•• disky na Žiguli, Lada, 3 ks, cena do-
hodou.Tel.: 515 333 960, 606 418 690.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 1+1, 2+1 nebo byt v OV 1+kk, 
1+1 do 600 tis. Kč, u RD podmínka el., 
voda, soc. zařízení, zahrádka, menší
opravy nevadí, ihned obyvatelný, 
30-35 km od Brna, platba hypotékou. 
Tel.: 721 408 388 kdykoliv.
•• byt 1+1 v IVA. Tel.:605 145 789.
•• RD 3+1 v MK, v dobrém stavu, se 
dvorkem či zahrádkou, možné i menší 
opravy. Nabídněte. Tel.:777 338 323, 
515 338 323
•• byt 1+1 v Ivančicích, platba hoto-
vě, spěchá. Tel.: 605 753 997.
•• zahrádku, pole v Oslavanech a 
okolí, max. 1.500 m2, i z části zatrav-
něn, studna, pramen výhodou. Tel.:
724 505 172.
•• betonovou garáž. Tel.: 732 777 155.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 3+1, WC, st. voda, el., topení 
na TP, část. podsklepen, velká zahrada 
a dvůr, průjezd, stodola, hosp. budovy, 
parkování uvnitř objektu. Vše oploce-
no, soukromí. Možnost napojení plynu. 
Výměra 1432 m2. Nutné opravy, 400 
tis. Kč. Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• byt v Oslavanech 2+1 od 1.9.05, po re-
konstr., nová linka, sporák, 3.300 + inka-
so, možno i s garáží. Tel.: 721 998 781.
•• 3+1 v Ivančicích, dvůr, menší za-
hrádka s bazénem, garáž průjezdná na 

dvůr, sklep a menší dílna, 1.200 000 
Kč. Tel.: 777 209 173.
•• DB 3+1 s garáží v MK centru. Tel.:
721 296 452.
•• cihlový 2+1 v OV, Ivančice, 2. pat-
ro, spěchá. Tel.: 605 145 789.
•• DB 3+1 v Ivančicích na N. Sídlišti, 
dobrý stav, 980 tis. Kč, spěchá. Tel.:
776 197 679, 605 753 997.
•• byt 2+1 v MK. Tel.:515 322 231.
•• družstevní garsonku na sídlišti v 
MK, vnitřní úpravy. Tel.:603 841 167.
•• RD 5+1 s garáží, vedlejšími stavbami 
+ zahrádka, (možno i dvougenerační), 
výstavba 1982, vh.i k podnikání, cena
3 mil.Kč, okolí Ivančic. Tel.:605 250 788.
•• RD 4+1 v MK, garáž, zahrada, 
podsklepeno, cena 1.875.000 Kč. 
Tel.: 605 370 932.
•• byt 3+1 v Oslavanech, 1 patro, po 
celk. rekonstr., plast. okna, plovoucí 
podlahy, 750 tis. Kč. Tel.: 603 546 124.
•• garáž v Oslavanech-Gruntech. 
Cena dohodou. Tel.: 723 448 049.
•• pozemky pro předpokládanou vý-
stavbu RD v Ivančicích. Plocha od 3 
500 - 16 000 m2, navrženo v ÚP. Tel.: 
604 920 012. 
•• pole ve Vedrovicích 2 899 m2. Tel.:
605 535 034.
•• zahrádku pod Borovičkami (stud-
na, čerpadlo, ov. stromy). Tel.: 515 
322 427 po 20 hod., 608 469 660.
•• v KÚ Dobelice 2 ha orné půdy, cena 
doh. Tel.: 515 333 960, 606 418 690.
pronajmu
•• TJ Sokol Padochov nabízí k pro-
nájmu od 10. 10. 2005 „Hospůdku
na Sokolovně“. Informace na tel.: 
546 423 611, 604 726 714.
•• přenechám pronájem restaurace 
v Ivančicích. Tel.: 736 765 342.
•• byt v Brně, studentkám nebo pra-
cujícím. Tel.: 602 439 920.
•• dlouhodobě, zařízený byt 2+1 
v MK. Tel.: 731 275 612.
•• dlouhodobě 3+1 v Ivančicích po 
celkové rekonstrukci, volné od září. 
Tel.: 777 825 370
•• byt 1+1 na Sídlišti v Moravském 
Krumlově. Tel.: 608 713 632
•• levně zahrádku 300 m2 v Ivančicích. 
Tel.: 546 434 103, 605 182 970.
hledám pronájem
•• v MK, spěchá. Tel.: 728 249 364.
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 775 275 075.

Stavba - zahrada
koupím
•• staré trámy a střešní latě. Tel.: 728 
485 998.
•• veškerý materiál na stavbu RD. 
Tel.: 608 820 921
•• dveře vnitřní 60L, prosklené nebo 
plné, dobrý stav, cena dohodou. Tel.:
724 251 701.
•• palivové dříví do krbu, Tel.:728 
264 272.
prodám
•• křidlice Stendlička, větší počet, 4 
Kč/ks. Tel.: 607 252 531.
•• závěsný kabel 4x16 Al, d. 20 m; 
dveře se zárubní na HUP, tovární vý-
roba, levně. Tel.: 607 252 531.
•• jednokřídlová okna, dvojitá, oko-
vaná, zasklená a natřená, se strojky, 
50x110, 60x152 se žaluziemi uvnitř, 
110x147 jen křídla bez zárubní, sym-
bol cena. Tel.: 607 252 531.
•• 23 ks trapézových plechů 65x315 
cm. Tel.: 736 283 894.
•• kovové zárubně 80 P, cena 100 Kč. 
Tel.: 737 974 174.
•• 1.000 ks střešní krytiny „Štajbličky“ 
á 2 Kč. Tel.: 728 162 981 po 18 hod.
•• starší dvoukřídlé okno 120x150 
cm, dvojité sklo, 500 Kč; 2 ks Pro-
pan-butan lahve 10 kg (1 ks plná, 
600 Kč,1 ks prázdná, 400 Kč); sedací 
vana okrové barvy, nepoužitá, d. 120 
cm, 500 Kč. Tel.: 723 336 088.
•• 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.
•• nové dveře 80/197 L, 2/3 prosklené, 

olše, bílé sklo, kašírované, PC 2.000 
Kč, nyní 1.600 Kč. Tel.: 603 272 934.
•• kvalitní ipu. Tel. :608 820 921.
•• 12 ks kari sítí, síla 4 mm, oko 
15x15, PC 3.200 Kč, nyní 2.000 Kč; 
stavební rozvaděč renovovaný, 4.000 
Kč. Tel.: 605 726 794.
•• čerpadlo do vrtu, zn. Malis, 1.500 
Kč. Tel.: 736 206 360.
•• betonové stříšky na plot, taras, 
30x50, 35x40, 40x40 s 30% slevou aj. 
Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• červené komínové cihly 120 ks za 
10 Kč/ks. Tel.:723 343 372.
•• tůje na výsadbu živých plotů, do-
dání na místo výsadby, v.100 – 130 cm.,
cena 130 Kč/ks. Tel.:568 888 283.
•• silné sazenice velkoplodých jahod 
Karmen. Tel.: 605 455 152, 546 451 132.
•• sazenice velkoplodých jahod Kar-
men, zakořeněné v květináči 10 Kč/
ks, nad 20 ks sleva. Ivančice. Tel.:
723 627 312.
•• sazenice měsíčních jahod k přímému 
vysazení, 7 Kč/ks. Tel.:724 505 172.

Vybavení domácnosti
koupím
•• koupelnová kamna na tuhá paliva. 
Tel.: 605 776 380.
•• zachovalá kamna zn Petra nebo 
podobné. Tel.: 515 334 039.
•• kamna Petry malá. Tel.: 776 696 269.
•• kotel na TP, 32 kcal. Litina. Tel.: 
604 638 378.
•• kdo daruje za odvoz či symbolic-
kou částku 2 policové staré skříňky 
vh. na botník? Tel.: 777 620 583.
•• kdo daruje nebo prodá starou 
skříňku vh. na kýble, smetáky apod. 
Ivančice. Tel.: 777 620 583.
prodám
•• kuch. linku, d. 3 m, barva olše, 
rohová, vč. desky a dřezu, 20 tis. Kč. 
Tel.: 724 018 298.
•• starožitné židle Thonetky, polstro-
vaný sedák, opěrka výplet, 4 ks, 500 
Kč/ks. Tel.: 723 403 186.
•• lakovaný stůl o rozměrech 85x85, 
velmi zachovalý a k němu čtyři čalou-
něné židle, vh. na chatu, 1.000 Kč, 
sleva možná. Tel.: 737 975 277.
•• ložnici ze 30 let, 2 postele, noční 
stolek, psýcha, 2x 2 dílná skříň, 1.900 
Kč, masívní komora z borovice maha-
gon, 2.000 Kč, starší skříň 2 dílná, 400 
Kč, 2 matrace zánovní 200x100x10, 
250 Kč/ks; beton. sloupky 20 ks, 60 
Kč/ks. Tel.: 608 523 632.
•• pěknou dřevěnou jídelnu (vyřezá-
vanou), 2 vyšší komody, kulatý rozkl. 
stůl, 6 židlí, zachovalá, cena dohodou. 
Tel.: 603 272 934.
•• starožitný stůl cib. nohama + 2 
židle; koupeln. skříň s umyvadlem; 
dámské kolo Lady; malířskou pumpu 
10 l; vysavač Eta; pračku Romo. Tel.:
605 776 380.
•• rohovou sed. soupravu 3+2, tabu-
ret, modrý mikroplyš + 2 černé polš-
tářky, 2 r. staré i s doklady, perfektní 
stav. PC 21 tis. Kč, nyní 15.000 Kč, 
spěchá, Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• plyn. ohřívač na 80 l, komínový, 
zár. doba trvá, PC 8.000, nyní 4.000 
Kč. Rychlé jednání! Tel.: 608 109 165.

Elektro a elektronika
koupím
•• kdo daruje za odvoz jakoukoli 
funkční pračku, ledničku, el. troubu? 
Děkuji. Tel.: 724 265 501.
prodám
•• graf. kartu Ati Radeon 9250,256 
ram, měsíc stará, 2 r. záruka + 2 hry 
zdarma, 1.400 Kč. Tel.: 605 766 313.
•• procesor AMD duron 750+ chladič, 
500 Kč. Tel.: 728 213 302, 515 324 441.
•• el. sporák 60x60, 4 plotny a trouba, vý-
borně peče, cena doh. Tel.: 739 020 215.
•• Siemens ST 55, foťák, MMS, 65 tis. 
barev, velký display, T mobile, dobrý 
stav, 2.500 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• videopřehrávač Elekta, funkční,  
100 Kč. Tel.: 732 284 863.
•• vypalovačku CD a DVD v jednom, 
zn. LG, málo používanou, zár. 1 1/2 r. 
Cena dohodou. Tel.: 775 628 042.

•• graf. kartu Ati Radeon 9250, 2 měs. 
stará, cena doh. Tel.: 605 766 313.
•• mobilní klimatizaci na kolečkách, 
zvlhčovač, topidlo v jednom. Dálko-
vé ovládání, nová v záruce, za přija-
telnou cenu. Tel.: 546 452 372. 
•• pult. mrazák německé výr., 200 l, 
dobrý a plně funkční stav, stáří 12 let, 
2.000 Kč. Tel.: 723 902 872 po 16 hod.
•• ledničku Ardo 143 l, š. 50, cena 
dohodou. Tel.: 728 921 466.
•• Pentium II 350 Mhz, 320 MB, 
RAM 4GB HDD, DVD rom, FDD 
grafika 64 MB, 5,1 sound Lan 100 
MB. Tel.: 721 725 752.
•• el. ohřívač vody nad umyvadlo, 500 
Kč; kabel na el. přípojku 12 m, 200 
Kč. Tel.: 606 812 125.
•• ledničku Calex C 275, 1.500 Kč. 
Tel.: 728 048 401.
•• mrazák 130 l, šuplíkový, 1.000 Kč. 
Tel.: 728 048 401.

Vše pro děti
prodám
•• hluboký kočár, nafuk. kola, poloh. 
rukojeť, taška, košík, slída, výborný 
stav, 1.000 Kč; moderní zavinovačku 
na zip, 200 Kč; peřinky do kočáru, 
100 Kč; nosičku na dítě s opěrkou 
zad, 200 Kč. Tel.: 721 081 338.
•• pěknou bílou vyřezávanou dětskou 
kolébku s novou zdravotní matrací, 
dětskou ohrádku. Tel.: 736 283 894.
•• dětskou dřevěnou kolébku, možno i 
jako postýlku, 600 Kč. Tel.: 723 403 186.
•• dětské kolo pro věk 4 - 6 let, PC 2.000 
nyní 1.000 Kč. MK. Tel.: 606 328 491.
•• hluboký kočár, použitý jen v bytě, 
červený, 400 Kč. Tel.: 606 437 031.
•• kočárek velký, 4-komb., přehaz. 
rukojeť, modrobéžová kostka, dobrý 
stav, 1.800 Kč. Tel.: 605 515 776.
•• kočár, kombinace hluboký + sport., 
nafuk. kola, modrožlutý, praní v prač-
ce, taška, pláštěnka, koš, lze složit do 
auta, výborný stav, 4.000 Kč. Ivančice. 
Tel.: 777 897 471, 724 726 498.
•• zavinovačku 2 řady krajek, použita 
3x, 230 Kč; vložka do zavinovačky 
teplá, 80 Kč; rychlozavinovačku s mo-
tivy medvídek, 130 Kč; nepoužité malé 
pleny bavlna, 10 Kč/ks, pleny velké 12 
Kč/ks; peřinky do kočárku bílé s kaný-
rem do oblouku, 70 Kč, odsávačku mat. 
mléka Baby nova, nepoužitá, 80 Kč. 
Tel.: 546 423 641, 605 412 234.

Zvířata
prodám
•• selata na vykrmení, bílá, pouze pras-
ničky, 25-30 kg, 60 kč/kg; selata 85% 
divočák, 700 Kč/ks; letošní jehňata 
sufolk bez PP, po rodičích s PP, o váze 
do 30 kg, 1.500 Kč/ks; loňské jehničky 
sufolk s PP, 2.000 Kč/ks; staré ovce su-
folk s PP 6-8 let, na chov, zabití, 1.500 
Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• 10-ti letou klisnu s PP po Landruf, 
vysoká, mohutná hnědka, nyní po hří-
běti, očkov., odčerv. Dříve závodila, 
nyní ježděna rekreačně. 17-ti letou 
klisnu CT s PP s měsíční kobylkou, 
obě hnědky, kobyla ježděna dětmi a 
turisty. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata něm. boxera bez PP, žíhaná i 
zlatá, odběr po 10.8. Tel.: 774 072 209.
•• kakaříky c.c. žluté, andulky mod-
ré, penanty přírodní, vše kroužkované 
r. 05. Tel.: 604 303 267.
•• zadám bernský salaš. pes, štěňata 
bez PP, možno vidět rodiče, očkov., 
odčerv., odběr po 20.8., 4.000 Kč. 
Tel.: 777 877 631.
•• kozu a 2 kůzlata (4 měs.). Tel.: 603 
863 470.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• štěňata labradorů bez PP, očkov., od-
červ., smetanová bar. Tel.: 728 842 674.
•• doma krmené prase nebo jen půlku. 
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• štěňata bišonek frise s PP, bílý, v. 
do 25 cm, nelíná, výborná, veselá po-
vaha, inteligentní, miluje děti, skvělý 
pro chov i potěšení celé rodiny. Váž-
ným zájemcům do dobrých rukou, 
odběr konec září. Tel.: 737 400 094, 

515 257 175 večer.
•• 2 měs. fenku německého ovčáka,  700 
Kč, odběr ihned. Tel.: 728 547 357.
•• bígl štěňata s PP, výstavní a lovec-
ké předpoklady. Tel.: 605 432 773.
•• mladé korely. Tel.: 605 176 695.
•• štěňata labradorů, bez PP, smetano-
vá barva, očkov., odčerv.; štěňata bíglů 
bez PP, po rodičích s PP, barva trikolor, 
očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
daruji
•• koťata černá a zrzavá. Tel.: 723 
464 040.
•• černé kotě, odběr září, bude zvyklé na 
děti a psa. Rouchovany. Tel.: 568 865 304.
•• koťata. Tel.: 728 104 737.

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. 

Různé
•• kdo opraví starý fotoaparát? Nejde 
uzávěrka. Tel.: 515 334 039.
prodám
•• dracenu, v. 220 cm, 500 Kč. Tel.:
604 403 045.
•• kolo Velamos universal, úplná vý-
bava. Tel.: 607 252 531.
•• velkou plast. popelnici na kolečkách, 
2.000 Kč; kelímky 0,3 dcl, krabice 
2.400 ks, 500 Kč. Tel.: 737 115 224.
•• svatební šaty, v případě potřeby pře-
šiji dle přání a vel. Tel.: 721 058 302.
•• kolekci Easy English, 25 lekcí an-
gličtiny pro samouky vč. audiokazet, 
originál šanon, PC 955 Kč, nyní 35 
Kč. Ivančice. Tel.: 777 620 583.
•• ručně tkanou soupr. koberců, vh. 
do ložnice, nové i na chalupu, 2x180
a 1x200 cm, 750 Kč; malé stávky na 
tkaní s návodem po 40 Kč; pánské 
kolo spolehlivé s přehaz., dobrý stav, 
zn. IFA, 900 Kč; zavařovací sklenice 
Omnia menší a kečupové s uzávěrem
á 1 Kč. Tel.: 737 407 461.
•• akvárium v. 40, d. 80, š. 35 i s 
rybičkami, přísluš. a stolkem na míru, 
cena dohodou; originální DVD filmy, 
levně. Tel: 775 628 042.
•• zařízení na broušení řetěz. pil; štaf-
le dvoják dřevěný 2 m, 6 příček; plášť 
na moto nepoužitý. Tel.:515 336 601.
•• svatební šaty z letošní kolekce, 
exklusivní svat. salon, 1x použité, 
dlouhé se spodničkou, korzet kraj-
kový, sukně hladká s kratší vlečkou, 
barva šampaň, vel. 36-38, PC 9.000 
nyní 4.500 Kč, rychlé jednání sleva. 
Tel.: 732 520 781.
•• PB lahve 10 a 33 kg, cena doho-
dou. Tel.: 515 338 211.
•• Prodáme 100-150 ks drátěných 
beden na europaletách, vhodné
k uskladnění ovoce a zeleniny apod. 
Rozměr: 120 x 80 x 75 cm, cena: 150
Kč/ks. Tel.: 546 413 335.
•• lis na víno a demižony od 5-50 l, 
vše levně. Tel.: 723 531 107.
•• celodřevěnou králíkárnu, 6 boxů 
+ 2 odstavné. V dobrém stavu, 3.000 
Kč. Tel.: 723 033 622 do 16.00 hod.
•• meruňkovici loňskou, 170Kč/l. 
Tel.: 736 443 989.
•• knihy ze zrušené prodejny, cena do-
hodou. Tel.: 515 333 960, 606 418 690.
•• fukar na obilí. Tel.: 737 518 719.

hobby
koupím
•• věci na koně, kopytní nůž, opratě, 
jednospřeží, plátěné otěže, udidlo pony, 
zvony neopren pony, možno starší, ale 
zachovalé. Jen SMS na tel.: 720 578 473.
•• kdo nabídne koníka do společnosti 
ostatních? Cena do 12.000 Kč. Pro re-
kreaci a radost. Tel.: 728 803 732. 
prodám
•• bicí soupravu Tama Rockstar 22“, 10“, 
12“, 14“ +5,5x14“ bez hartwarw, stojan 
na činel, stáří 1,5 r., barva redwine, 10.500 
Kč, sleva možná. Tel.:721 723 158.

Seznámení
•• vdova 66 let hledá muže od 61-67 let, kte-
rý také nechce být sám. Tel.:728 610 296.
•• žena 59 let by si přála poznat 
mladšího kamaráda k občasným ná-
vštěvám. Tel.: 776 696 269.
•• 16-ti letá dívka hledá přítele nebo 
kámoše. Tel.: 723 742 384.
•• hledám důchodce nad 65 let, vyšší 
postavy, veselé povahy s nějakými 
zájmy, ke vzájemným návštěvám i 
pomoci, z okolí MK, auto vítáno, 
kamarádství nutné. Tel.: 737 407 461.
•• 33 letý kluk hledá dívku pro život 
na vesnici. Tel.: 607 850 772.
•• muž 36/175/70, svobodný, neku-
řák, vlastní dům, hledá ženu přimě-
řeného věku pro trvalý a pěkný 
vztah. Prosím jen vážně a upřímně.
Tel.:606 405 218. 
•• muž 51/168/68 s vl. bytem po těž-
ké autohavárii, částečně odkázaný na 
inv. vozík, hledá přítelkyni. Vzájemná 
výpomoc a podpora v osamění, ozvi 
se, napiš SMS na tel.: 607 967 075.
•• muž 52 v ID hledá přítelkyni 
k seznámení, jen vážně. Několikrát 
zklamán, byt a auto k dispozici. SMS 
na tel.: 605 570 368.
•• muž 30/70/175 sportovec, nekuřák, 
abstinent, zajištěný a bez záv. hledá 
dívku 25-33 let, upřímnou, tolerantní, 
abstinentku, nekuřačku. Dítě není 
překážkou, okolí Ivančic, Rosic, 
Oslavan. Tel.: 737 962 799.

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.
•• Přijmu spolehlivého brigádníka na 
6 hod. denně, plat dle vykonané práce. 
Oslavany. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• Studentka VŠ pedagogické hledá prá-
ci jako vychovatelka, hlídání dětí, vedení 
kroužku apod. Tel.: 775 275 075.
•• Hostinec Jezeřany hledá výpomoc 
do provozu, vlastní auto nutné, praxe 
vítána. Tel.: 723 388 569.
•• Hledám paní k dětem 3 a 4 roky, 
hlídání v odp. hod., věk 30-50 let, 
vlastní auto, praxe s hlídáním dětí 
nutná, okolí MK. Tel.: 723 388 569.
•• Hledáte práci? Nabízím práci s in-
ternetem (tvorba webstránek). Bližší 
informace na tel.: 736 484 555.
•• Hledáte práci ve svém  regionu, 
česká společnost s.r.o. Vám může 
pomoci, pokud se nebojíte podnikat. 
Volejte na tel.: 602 508 736. 
•• Přimeme servírku/číšníka na brigá-
du. Tel.: 736 765 342.
•• studentka dálkového studia na VŠ- 
pedagogika, hledá práci ve vedení 
kroužku, vychovatelka atd. Tel.: 775 
275 075.
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy vo-
zidlem Avia + vlek po zemích EU. Tel.:
546 434 591, p. Kubálek, 8-16 hod.
•• Hledáme do kanceláře komunika-
tivní pracovníky. Tel.: 603 868 891.
•• Nabízím pomoc v domácnosti v Ivan-
čicích a okolí na 2-8 hod., starým nebo 
postiženým lidem za přiměřenou odmě-
nu, spolehlivost. Tel.: 728 666 832.
•• Přijmeme kuchaře/ku s praxí, Ivan-
čice, nástup ihned. Tel.: 605 401 887.
•• Hledám placenou reklamu na os. 
auto, pouze zadní okno, magnet. ná-
lepky, dohoda jistá. Tel.: 737 202 116.

•• Společnost TC MACH, s.r.o. vy-
hlašuje konkurz na pozici TECHNIK 
NA VÝROBU VÝPARNÍKŮ. Poža-
davky: svařovací průkaz, zkušenosti 
se zámečnickou prací, samostatnost, 
ochota učit se, pozitivní přístup. 
Nabízíme výkonové ohodnocení, 
perspektivní zaměstnání. Strukturo-
vaný životopis zasílejte na adresu:
TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 01
Moravský Krumlov, e-mail: tcmach
@tcmach.cz nebo fax: 515 321 014. 
Uzávěrka přihlášek je 2. 9. 2005.
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Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
- sponzor jezdců TEAM 38 -

Vás zve na

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 28. srpna od 9.00 hodin

v areálu bývalých kasáren Přibice.   

V katalogu naleznete:
Abecední seznam firem • Oborový seznam firem

Úplné kontakty vč. e-mailů a www • Provozní a pracovní doby
Činnosti jednotlivých firem • Barevné vizitky s kalendářem

Slevové kupony na zboží a služby • Důležité informace z regionu  
Celoroční kalendář na rok 2006 • Plošné prezentace firem

V RÁMCI
EDICE ZRCADLO

PŘIRAVUJEME

2006KATALOG 
FIREM

Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

ZAREGISTRUJTE
svou firmu do konce srpna a získáte

SLEVU 25% v podobě zvýraznění Vaší 
prezentace rámečkem nebo logem !

Redakce Zrcadla, Růžová 39
Moravský Krumlov

tel.: 515 321 099, 777 769 814

DLA�BA

od 99,-/m
2

v�etn� DPH

Prodej zámkové dla�by i ni��í jakosti  z výrobních závod�.
Oslavany tel.: 546 418 055, Bo�ice tel.: 515 257 025

V sobotu dne 3. září 2005 pro-
běhnou v Miroslavi oslavy 100.
výročí založení národní házené. 
Pro Jihomoravský kraj byla vy-
brána Miroslav, protože zde tento 
sport má dlouholetou tradici. 
Vznik národní házené ve městě 
je spojen hlavně se dvěma peda-
gogy - p. Bartošem a p. Kubou, 
kteří v poválečných letech oddíl 
založili. Největší úspěchy slavila

házená za vedení p. Zdeňka 
Kuby: starší žáci se stali mistry 
republiky, družstvo žen hrálo nej-
vyšší soutěž - 1. ligu a mužstva 
dorostu a dorostenek se stala vi-
cemistry republiky.

V současné době se házené 
věnují pouze děvčata a ženy. 
Žákyně jsou pravidelnými účast-
nicemi Mistrovství České repub-
liky, družstvo žen hrálo v mi-

nulých dvou letech kvalifi kaci 
o první ligu. O prázdninách se 
v Miroslavi pravidelně konají 
celostátní soustředění mládeže. 
Chod oddílu zajišťují obětaví 
funkcionáři. Jsou to: Jan Debrec-
zeni - předseda oddílu, Antonín 
Kramert - organizační pracovník 
oddílu, Šárka Valová - pokladník, 
Alexandra Štefková, Bohdana 
Horáková a Emilie Mikolášová. 

Akci podporují: Město Miro-
slav, Dr. Vladimír Železný s chotí,
Agrodružstvo Miroslav, ZD Jiři-
ce, AR Brno p. Juračka a Štefka, 
Zemědělská technika Nejedlý, 
Belin, Potraviny a nápoje Hanzel 
Radek, Moravěnka Hanzel Karel, 
Amopos - p. Opálka. Mediálním 
partnerem jsou noviny Zrcadlo.
Program oslav:
• 7.30 hodin - Slavnostní zahájení 
na hřišti u ZŠ Miroslav
• 7.45 hodin - Zahájení turnaje 
starých gard (Miroslav A, Miro-
slav B, Vémyslice, Olbramovice, 

Moravská Slávia Brno, Draken 
Brno, Vracov, Veselí)
• 12.30 hodin - Exhibiční utkání
Veselsko - Brněnsko (dorostenci),
Znojemsko - JM kraj (ženy)
• 16.00 hodin - Slavnostní setká-
ní v kulturním domě (součástí 
slavnosti bude předání sady 
nových dresů mladším žákyním 
- Konstancie a Vladimír Železní, 
ocenění zasloužilých členů, kteří 
přispěli k rozvoji národní házené,  
slavnostní večeře
• 20.00 hodin - Taneční zábava 
v kulturním domě se skupinou 
MINET, posezení v „pekle“
- umělecké těleso DNĚPR.

Po celou dobu konání oslav je 
pro hráče i návštěvníky připra-
veno bohaté občerstvení (sele na 
rožni, pečené maso na kotlíku, 
opékané uzeniny, pivo, víno, ne-
alko). Srdečně zveme nejen pří-
znivce sportu. Kontaktní adresa: 
Antonín Kramert, Údolní 66, 
Miroslav - tel. 515 334 088

Oslavy 100 let národní házenéPožární soutěž veteránů
/Višňové/ Minulou neděli proběhly ve Višňovém závody v požárním 

sportu veteránů. „Před třemi lety jsme se rozhodli, že uspořádáme sou-
těž veteránů nad 35 let v požárním sportu. V té době nebyly soutěže 
tohoto typu příliš obvyklé. Náš sbor čítá 50 mužů i žen. V ostatních 
sborech tvoří početnou skupinu muži, kteří díky věku ztrácí v soutěžích 
drahocenné sekundy a jen těžko se mohou utkat s družstvy o dvacet 
let mladších, které se účastní okrskových soutěží a ligy v požárním 
sportu. Protože i v nás starších je soutěživý duch, oslovili jsme sbory v 
našem okolí a tak se v roce 2003 uskutečnil I. ročník Veterán cupu, kte-
rý díky podpoře obce nese přívlastek O pohár starosty obce Višňové,“ 
sdělil jeden ze soutěžících Jiří Beran z týmu domácích Višňové. 

Před dvěma lety se zformovalo ve višňovském SDH družstvo žen, 
které pod vedením Jaroslava Drochytky ml. dosahuje vynikajících vý-
sledků v soutěžích. Protože se i ženy chtěly představit před domácím 
publikem, byla zařazena i soutěž žen, ale ne v kategorii veteránek.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 5 družstev mužů a 4 družstva žen 
a rozhodně se bylo na co dívat. Domácí družstva se nenechala zahanbit. 
Ženy se umístily na 1. místě a muži na místě druhém.

Celé odpoledne panovala dobrá nálada, občerstvení, jako již tradičně 
na akcích SDH Višňové, bylo skvělé. Vůně živáňské pečeně se nesla 
celým areálem a lákala k ochutnání více než stovku diváků, kteří přišli 
podpořit jednotlivá družstva. Po vyhlášení výsledků, předání pohárů 
a diplomů místostarostkou Mgr. Marií Ševčíkovou a velitelem SDH 
Františkem Šnáblem proběhla za vydatného povzbuzování přihlížejí-
cích soutěž zúčastněných družstev mužů v pivní štafetě. Vítězné druž-
stvo Trstěnic si odneslo pohár a prasečí ovarovou hlavu. V podvečer 
byla soutěž zakončena. Akce tohoto typu by se nemohly uskutečnit 
bez nadšení členů sboru a podpory obce Višnové. Konečné výsledky, 
v mužích zvítězilo družstvo z Hostěradic, v ženách domácí Višňové. 
Z výsledků pivní štafety je patrné, že největší pijáci jsou z Trstěnic, 
jehož závodníci navíc rádi stříkají na diváky, nebo možná trénují zásah 
na příští Czech Tek.           /mask/

O prázdninách se oba jezdci 
AMK MOTOSPORT TEAM NE-
SLOVICE zúčastnili ofi ciálního 
juniorského Mistrovství Evropy 
v motokrosu, které se konalo na 
trati v Opatově u Svitav.

Ve třídě 50 ccm se s těmito ná-
strahami nejlépe vypořádal Erik 
Schneider, který se na svém stroji 
KTM stal MISTREM EVROPY. 
Pozadu nezůstal ani jeho starší 
bratr Dominik, který startuje ve 
třídě 65ccm. V posledním kole 
ho sice zradila jeho Kawasaki

/zadřený píst/, ale i přesto moto-
cykl protlačil cílem na druhém 
místě a stal se tak v této třídě vi-
cemistrem Evropy. Těchto vyni-
kajících výsledků nelze dosáh-
nout jen tvrdou prací a talentem. 
Velký podíl na úspěchu obou 
jezdců má manager týmu Dušan 
Binka společně se sponzory: 
ARTTEC spol. s r.o., KOZÁK spol.
s r.o., ZENKAS spol. s r.o., 
SELF Service spol. s.r.o., G & C
Pacifi c a.s., obec Neslovice a me-
diální partner ZRCADLO. 

Evropské medaile do Neslovic

Text: Ctibor Adam, Foto: Květoslav Adam      bratři Schneiderovi

Za sluncem s TMK travel

CA TMK travel
Růžová 39 - Knížecí dům
Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044

foto:mask


