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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.

Je střecha školy před spadnutím?
/Oslavany/ Padající části římsy

jsou důsledkem destrukce střeš-
ního pláště a krovu na Základní 
škole v Oslavanech. Tento stav 
může ohrozit životy a zdraví 
dětí. Inkriminovaný prostor byl 
zajištěn tak, aby tu nedocházelo 
k pohybu osob. Do sondáže stavu 
střechy se pustili statici.

V první polovině devadesátých 
let proběhla v oslavanské škole 
oprava a výstavba střechy nad 
novou budovou druhého stupně, 
která pochází ze šedesátých let. 
Rovná střecha měla být doplněna 
sedlovou střechou, ale tato akce 
dokončena nebyla.

„V poslední době začalo do-
cházet k destrukci střešního kro-
vu a zdiva pod krovem. Vedení 
školy obeznámilo radu města
s tímto havarijním stavem s tím, 
že začíná upadávat římsa, která  
ohrožuje děti navštěvující tuto 
školu. Trhá se také obvodové zdi-
vo na celé budově. Rada města se 
touto záležitostí začala okamžitě 
zabývat. Byla učiněna opatření
s tím, že byl zabezpečen inkrimi-
novaný prostor tak, aby se tam 
zamezilo pohybu osob. Objednal 
se statický posudek odborníků 
s případným návrhem řešení si-
tuace. V této době projektanti se 
statiky posuzují závažnost stavu 
poškození sondážemi. Čeká se 
na stanovisko statika a předběžně 

lze říci, že bezprostřední zřícení 
střechy nehrozí. Ovšem v zimním 
období, kdy bude střecha zatíže-
na sněhem, by mohlo docházet 
k dalším destrukcím,“ uvedl sta-
rosta Vít Aldorf. 

Zatím nelze vyčíslit náklady na 
případné opravy. Starosta města 
Vít Aldorf byl pověřen k dalším 
postupným krokům v této věci a 
případných realizací nápravných 

opatření, s čímž souvisí i zajištění 
fi nančních prostředků na opravu. 
Peníze na opravu v tomto oka-
mžiku město Oslavany nemá. 
Podle prvotních náznaků je zřej-
mé, že bude nutný rozsáhlý sta-
vební zásah. Na základě případ-
ného doporučení statika by se 
musela budova školy vyklidit, 
což by se zásadně dotklo výuky. 
Žáci by museli být umístěni v ji-

ných prostorách.
„Mám dvě děti, každé v jiné 

budově a ničeho se neobávám, 
protože mě zatím nikdo o ničem 
neinformoval. Proč je kolem ško-
ly páska zakazující vstup, nevím. 
Myslím si, že když je stav střechy 
tak vážný, měla se opravit, a ne 
utrácet peníze za propojovací ko-
ridor,“ uvedla žena, vedoucí své 
děti do školy.                         /jak/
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/Moravský Krumlov/ V pátek 
navštívil Moravský Krumlov eu-
roposlanec Ivo Strejček. Náplní 
jeho návštěvy bylo seznámení se 
s možnými problémy, které tíží 
obyvatele a diskuse se studenty, 

kteří ho podle jeho slov vůbec 
nešetřili, stejně jako občané.

„Návštěvu Ivo Strejčka jsme 
zahájili přijetím na radnici, kde 
jsme europoslance seznámili 
s městem a jeho historií. Poté jsme 

navštívili gymnázium, kde jsme 
diskutovali se studenty formou 
otázek a odpovědí. Pak nás če-
kala prohlídka místního provozu 
Pekárny Ivanka, prohlédli jsme si
výrobu a podiskutovali jsme se za-
městnanci. Následovala návštěva 
střední odborné školy, středního 
odborného učiliště a odborného 
učiliště. Na závěr byla debata 
v zasedací místnosti městského 
úřadu s občany, zastupiteli a 
starosty z okolí,“ obeznámila 
s programem místostarostka M. 
Krumlova Marie Valachová, kte-
rá Ivo Strejčka doprovázela.

„Já jsem přijal pozvání do Mo-
ravského Krumlova nejen proto, 
abych se setkal se zaměstnanci 
či volenými funkcionáři městské-
ho úřadu, ale abych se setkal se 
studenty, podnikateli. V průběhu 
toho dne konkrétní problémy vy-
vstaly ze setkání a debat. Nepřijel 

jsem s žádným konkrétním řeše-
ním a předpokládal jsem, že lidé, 
se kterými se potkám, mě někte-
rým řešením vybaví. Já považuji 
setkání tohoto typu za setkání, 
která probíhat mají, nežijeme ve 
vzduchoprázdnu. Předpokládám, 
že přijde okamžik, kdy se ve 
městě jako je Moravský Krumlov 
při jednáních dotkneme problémů 
lidí a setkání bude velmi užiteč-
né,“ uvedl ke své návštěvě euro-
poslanec Ivo Strejček.

Především odborná veřejnost a 
starostové obcí měli na odpolední 
debatě spoustu dotazů, například 
na fungování evropského parla-
mentu, častým tématem bylo 
čerpání dotací a možné konkrétní 
kroky jak zrychlit a zefektivnit 
tento proces pro obce. Oproti 
tomu měli dopoledne studenti 
gymnázia dotazy zaměřeny spíše 
na sociální jistoty.              /mask/

Na europoslance Ivo Strejčka měli spoustu dotazů

Růžová 39, nádvoří Knížecího domu, M. Krumlov

Voňavý krámek
v Moravském
Krumlově

Máme pro Vás více jak 100 druhů vysoce
kvalitního koření a kořenících směsí

Od základního kmínu, pepře a majoránky
přes různé směsi až po šafrán a vanilkový lusk

Extra panenské olivové oleje, olivy,
balsamikové octy, ale i kořenky ...

Náklaďák s radioaktivním 
odpadem se převrátil

/Dukovany/ Takový byl námět cvičení krizové připravenosti EDU 
a Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany, které se uskutečnilo 
15. září v areálu elektrárny. Cílem cvičení byla připravenost na ha-
varijní událost, v tomto případě autohavárii nákladního automobilu, 
který dopravuje kontejner s radioaktivním odpadem, 35 kusů sudů 
bitumenu - asfaltové směsi. Po autohavárii došlo k následnému požáru
s nebezpečím vznícení bitumenu a uvolnění radioaktivity do okolí. 
„Cvičení skončilo likvidací požáru. Cílem bylo prověřit vnitřní hava-
rijní plán URAO, včasnou aktivaci systému havarijní odezvy, činnost 
směny úložiště a přenos informací o události úřadům a veřejnosti. Cvi-
čení se zúčastnily provozní směny, směna hasičů, směnový havarijní 
štáb z JE Dukovany, hodnotitelé a jako pozorovatel Ing. Župa, před-
seda Občanské bezpečnostní komise z okolí JE Dukovany,“ uvedl Petr 
Spilka mluvčí Havarijního štábu JE Dukovany.                          /mask/

Ještě k bytům v Krumlově
/Moravský Krumlov/ O schváleném záměru zastupitelstva Morav-

ského Krumlova nestavět další obytný dům jsme vás již informovali 
v Zrcadle číslo 15. Součástí tohoto článku byla i námi vyhlášená anketa 
pro obyvatele, zda mají zájem o městské byty. Na základě výsledků 
musíme konstatovat, že i nám se potvrdil nezájem ze strany veřejnosti 
o tyto byty, stejně tak, jak to vyplynulo z průzkumu agentur. 

Otázkou tedy zůstává, co se bude dít na prostranství, kde měl pů-
vodně stát další bytový dům. Veřejnost již na tento neupravený kout 
upozorňovala. „Jsme si vědomi toho, co všechno zůstalo na místě, 
kde měl stát další obytný dům. Terén se postupně dává do pořádku 
a děláme pro to všechno. Nejlepší by samozřejmě bylo vyvézt hlínu 
na skládku a zbavit se jí. Ta ornice je ale tak kvalitní, že je to škoda. 
Bylo by dobře, tak jak se už postupně děje, aby ji Technická a zahradní
správa využila k doplnění, kde chybí. Nechci říct, že je to otázka 
do konce roku, protože je zima na krku, abychom honem ještě něco 
dělali. Nejpozději během příštího roku bude prostranství upraveno
a srovnáno. Co se týká zeleně, buď se tam zaseje tráva, nebo budeme 
postupovat v rámci zpracované studie na veřejnou zeleň. To znamená,
že pozemek se osází stromy nebo keři,“ uvedl starosta Moravského 
Krumlova Bartoloměj Pitlach. Jak se k problému hlásí stavební fi rma 
dále doplnil starosta města: „Na příští týden je vyvoláno jednání s fi r-
mou IMOS ohledně hned několika záležitostí, které nejsou dotaženy
do konce a budeme s nimi jednat o jejich nápravě.“                    /mask/

Rozhodli se pro kanalizaci
/Vedrovice/ Zastupitelé v obci Vedrovice se rozhodli radikálně řešit 

situaci s odkanalizováním obce. Možnost se našla v zahájení investiční 
akce kanalizace obce s čističkou. „Je to investice nákladná, časově ná-
ročná a hlavně hodně potřebná.V rámci krajské koncepce je obec Ve-
drovice zařazena až do dalšího desetiletí. Hledali jsme proto možnost 
výjimky. Ta se našla, nenašli se ale partneři z přilehlých obcí a tak se 
vydáváme vlastní cestou. Připravíme se projekčně a budeme se snažit 
využít možných dotačních titulů. Jednání na krajském úřadě máme za 
sebou s přislíbenou podporou akce. Jde o to, aby náš záměr byl přija-
telný pro vodohospodáře Jihomoravského kraje, aby naše málovodní 
oblast byla dobrým prostředím pro čističku,“ informovala a upřesnila 
situaci starostka Vedrovic Anna Gigimovová. Jak dále dodala, časový 
horizont si nyní netroufá stanovit. Vzhledem k plánované kanalizaci 
se ale omezí opravy místních komunikací jen na nejpotřebnější terénní 
úpravy, to znamená zalepení nebezpečných děr a výmolů.         /mask/

foto: jak

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

Sportovní
obchod Msport

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

BENZÍN = 32,- 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

  •  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

Zajišťujeme záruční
a pozáruční servis.

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 437 323

Dělejte to jako bobři.

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 VÝPRODEJ
ŘETÍZKOVÝCH

ŽALUZIÍ
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

akce platí do 30. září 2005

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

®  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
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Možná si myslíte, že nejste výjimečně
hudebně nadaní, ale právě máte možnost

si vybrat výjimečnou školu

pořádá

29. září 2005
od 14.00 do 18.00 hodin na ZŠ Ivančická, M. Krumlov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 a zápis začátečníků do kurzů na

KEYBOARD, KYTARU, ZOBCOVOU 
FLÉTNU A POPULÁRNÍ ZPĚV

Kontakt: PAVEL JECH dipl. um.
tel.: 603 961 912

e-mail: jech.pavel@centrum.cz
www.yamahaskola.cz

Dopravní společnost TREDOS spol. s r.o.,
Hrotovická 1202, Třebíč

přijme
řidiče autobusů

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice
Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.

Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

tel.: 568 844 845, 546 451 712

podzimní sleva 5% na veškerý sortiment !!!

KOMPLETNÍ
HOKEJOVÁ
VÝSTROJ

pletiva z pozinkovaného drátu
pletiva z pozinkovaného drátu potažená PVC

pletiva lesnická uzlová pozinkovaná
pletiva chovatelská  •  branky a brány

sloupky a vzpěry  •  příslušenství k plot. systémům
tel./fax: 568 620 650 Najdete nás ve dvoře
 776 623 918 býv. OD OSLAVAN
 728 366 221 Masarykovo nám. 63
www.plotove-systemy.cz Náměšť n. Oslavou

PRODEJ PLETIVA, PLOTOVÝCH 
SYSTÉMŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

/Oslavany/ V nedávné době 
bylo město Oslavany ofi ciálně 
osloveno s nabídkou, zda by 
s rozvojem podnikání na zámku 
fi rmou G&C Pacifi c a.s. a postup-
nou renovací zámeckých prostor, 
které tato společnost fi nancuje,  
nebyl možný prodej objektu ja-
ko celku. Je to z toho důvodu, 
že nájemní vztah, který je mezi 
subjekty, není dlouhodobým vý-
chodiskem pro investora. Zastu-
pitelé se touto otázkou a žádostí 
zabývali na posledním jednání 
zastupitelstva a na základě této 
žádosti zatím schválili záměr od-
prodeje zámku. Předběžná cena 
za zámek se pohybuje v řádech 
100 milonů korun. 

„Rozhodování v této záležitosti 
je velmi těžké, složité a je třeba se 
oprostit od emocí. Byť historicky 
objekt zámku nikdy nepatřil až 
do nedávné doby městu, cítím, 
že dnes patří nejen městu, ale 
také jeho občanům. Město mělo 
a má snahu zámek zrekonstru-
ovat, ale další zásadní investice 
a komerční využití neplánuje
a vzhledem k fi nanční náročnosti 
ani plánovat nemůže. Určitě není 
záměrem města, aby do této, 
svým způsobem bezedné studny, 
utápělo peníze. Pokud může sou-
kromý investor něco provozovat, 
nechť to činí. Úkol komunálu 
není v těchto aktivitách, ty jsou 
posazeny jinam. Město by mělo 
zajišťovat chod v obci. Cítím, že 
dnes již zámek neodmyslitelně 
patří k městu a jeho občanům. 
Proto pokud se bude dál uvažovat 
o prodeji zámku, musí se smluvně 
dohodnout mnoho zásadních věcí. 
Jednou z nich je to, že zámek  
slouží občanům. Proto musíme 
tuto oblast zabezpečit. Zámek tu 
stojí 800 let a nikdo ho neodnese. 
Komerční aktivity již dnes provo-

zuje soukromý investor a město 
by zcela určitě tyto aktivity ne-
rozvíjelo. Další věcí jsou muzejní 
expozice. Zásadní je ponechat je 
na svém místě a provozovat. To 
se dá ošetřit věcným břemenem 
zapsaným do katastru, což in-
vestor akceptuje. Za utržených 
100 milionů se dají rozvíjet další 
aktivity města, aby se dostalo na 
slušnou úroveň, se zajištěnou 
infrastrukturou. Při dobrém hos-
podaření a za pomoci dotačních 
titulů tyto peníze vydrží dlouho,“ 
uvedl k nenadálé situaci starosta 
města Vít Aldorf.

Jak dále dodal, tato záležitost je 
velmi citlivá. „Budeme samozřej-
mě naslouchat hlasům občanů. 
Jednou z možností je vypsání 

referenda, případně ankety. Kaž-
dopádně co nejdříve proběhne 
k této záležitosti veřejná diskuse 
s občany Oslavan. Myslím si, že 
lidem je svým způsobem jedno, 
kdo zámek vlastní, důležité je, aby
jim i nadále dobře sloužil a nabí-
zel stále se rozvíjející služby.“

Město Oslavany je od počátku
devadesátých let vlastníkem ob-
jektu zámku, který převzalo od 
státu. V devadesátých letech již 
zastupitelstvo uvažovalo o pro-
deji zámku a byl jeden zájemce. 
K vzájemné dohodě nedošlo a zá-
mek byl nevyužíván. V posled-
ních pěti letech se ho podařilo 
v rámci podpory ministerstva kul-
tury začít rekonstruovat. S postu-
pem rekonstrukčních prací začalo 

město přemýšlet, jak objekt smy-
sluplně využít. V počátku se
tohoto ujal Vlastivědný spolek Ro-
sicka-Oslavanska, který postup-
ně vybudoval v jižním křídle 
dvě muzejní expozice ve spolu-
práci se Sborem dobrovolných 
hasičů. To ovšem bylo velmi 
málo, proto město přivítalo 
aktivitu fi rmy G&C Pacifi c a.s. 
se záměrem pronájmu areálu, 
kde v současnosti provozuje 
své podnikatelské aktivity. Díky 
tomu se zámek více otevřel 
nejen občanům Oslavan. Město 
Oslavany využívá zámek pouze 
k organizování kulturních akcí. 

(Rozhovor se zástupcem spo-
lečnosti G&C Pacifi c a.s. Ing. 
Jiřím Tomkem na straně 4)   /jak/

Oslavanská radnice uvažuje o prodeji zámkuKubánská velvyslankyně 
navštívila region

/Znojmo, Miroslav, Moravský Krumlov/ Na dva dny přijela na-
vštívit velvyslankyně Kuby Aymee Hernández Quesada Znojemsko
a Moravskokrumlovsko. „Paní velvyslankyně se přijela seznámit 
s okresem Znojmo a jeho obyvateli. Úterý věnovala Znojmu, kde byla 
přijata na radnici, seznámila se s historií města a prohlédla si památky 
středověkého jádra města. Velmi to na ni zapůsobilo a památky přirov-
nala k Praze, kde jsou hodně komerční. Po obědě byla obeznámena 
s plány do budoucna v občanské vybavenosti. Také ochutnala ve 
vinném sklípku vína místní provenience. Večer přijela do Hostěradic, 
kde byla ubytována. Středeční dopoledne věnovala hostěradické škole
a dětem v ní a městu Miroslav, kde poobědvala,“ uvedl zastupitel Mo-
ravského Krumlova Miroslav Vlašín, který ji po oba dny doprovázel. 

„Co se týká dnešní návštěvy, mohu říci, že je pro mě potěšením, že 
druhá velvyslankyně Kuby se zastavila na návštěvu u nás v Miroslavi. 
Paní velvyslankyni jsem představil město, prošli jsme zámek a zámec-
ký park, kulturně společenské centrum s galerií děl akademického 
sochaře Pavla Krbálka,“ uvedl k průběhu návštěvy starosta Miroslavi 
Augustin Forman. „Osoby a lidé jsou tu velmi srdeční, milí a pokaždé, 
když odjíždím z Prahy, vždy více cítím tu lidskou teplotu a je to možná 
tím, že lidé tu jsou více spjatí s přírodou, srdeční a upřímní,“ uvedla 
velvyslankyně Aymee Hernández Quesada. V Miroslavi se jednalo o 
navázání kulturních tradic a například pořádání gastronomických dnů 
kubánské kuchyně, které se tu konají. Odpoledne byla přijata na radnici 
v Moravském Krumlově. Prohlédla si Slovanskou epopej a historické 
památky. Poté odjela zpět na velvyslanectví do Prahy.         /mask/

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,-

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

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

ZDÍCÍ
MATERIÁLY

ZA VÝHODNÉ
CENY

Nabízíme široký sortiment stavebního materiálu. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

foto: mask          Miroslav Vlašín, Aymee H. Quesada, Augustin Forman

foto: jak
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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

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

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

AKCE DO KONCE ROKU !!!
ZÁMKOVÁ DLAŽBA I.-III. jak.
OD 72,- Kč (vč. DPH)
Adresa provozovny:
Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin

IERACO - WECH s.r.o.

/Moravský Krumlov/ Na to, 
jak funguje fi nancování sportu 
z fondu veřejné fi nanční podpory,
jsme se zeptali zastupitele a člena
výboru pro tělovýchovu a sport
Tomáše Třetiny.

Jak je to v Krumlově s podpo-
rou a fi nancováním sportu?

„Veřejná fi nanční podpora sportu
v Moravském Krumlově je urče-
na na akce neinvestičního charak-
teru. Systém rozdělování fi nancí 
pro sport v Moravském Krumlo-
vě je rozdělen do tří základních 
oblastí. Podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, podpora 
talentované mládeže a podpora 
akcí. Na jednotlivé oblasti jsou 
určena kritéria. Například počet 
zúčastněných dětí, účast sportov-
ního oddílu v soutěžích, u jednot-
livců účast v republikovém kole, 
případně reprezentaci. U akcí roz-
hoduje charakter a rozsah soutěže 
nebo počet účastníků. Nejčastěji 
se jedná o nákup sportovního 
nářadí a náčiní, dresů, dopravy, 
startovné a jiné. Podpořené akce 
v tomto roce byly například voza-
tajské závody, sportovní den FC
M. Krumlov, Krumlovský cross.“

Jak je to s investičními akcemi 
a fi nancemi na údržbu?

„O investiční akce pro spor-
tovní kluby je samozřejmě v Mo-
ravském Krumlově také zájem, 
ale tato veřejná fi nanční podpora 
není na investice určena. Dotace 
na investiční akce jako údržba 
sportovišť a opravy zařízení jsou 
vypisovány úřadem Jihomorav-
ského kraje. Moravský Krumlov 
má stejné podmínky pro přiznání 
dotace jako krajský úřad, neboť  
jsme tyto podmínky převzali. 
Takže ten, kdo vypíše žádost na 
Krumlov, umí a může si vypsat 
žádost i na kraj. V Moravském 
Krumlově nechceme uvolňovat 
tyto investiční fi nance, protože 
to dělá krajský úřad. Považuji pak
za zbytečné vypisovat stejný do-
tační titul i městem. Tímto opatře-
ním se šetří peníze v městské po-
kladně. Kluby na podporu dětské-
ho a mládežnického sportu žádají 
na městském úřadě. Na krajském 
úřadě na investiční akce, které 
jsou většinou schvalovány, po-
kud žádost nemá žádné závažné 
chyby, a dotace je přiznána bez 
problémů.“                         /mask/

Finanční podpora sportu
v Moravském Krumlově

Turistické hraniční přechody
/Raabs an der Thaya/ V sobotu 17. září se na zámku Raabs ve městě 

Raabs an der Thaya uskutečnil slavnostní akt - podepsání dohody mezi 
Českou republikou a Rakouskou republikou o hraničních přechodech
a společných hranicích a smlouvy o překračování státních hranic na 
turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních 
případech. Za náš region se zúčastnil slavnostního podpisu hejtman 
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek na pozvání ministryně 
vnitra Rakouské republiky paní Liese Prokop. Dokumenty podepsal 
za českou stranu ministr vnitra ČR František Bublan a za rakouskou 
stranu již zmíněná ministryně vnitra. Na tuto akci byli také pozváni 
hejtmani Jihočeského kraje a kraje Vysočina, dále hejtmani Dolních
a Horních Rakous, poslanci a senátoři z příhraničních oblastí a rovněž 
starostové příhraničních měst a obcí.                                           /mask/

/Břežany/ V Břežanech, jako
v první obci na Znojemsku, se za-
čne stavět pět větrných elektráren. 
V těchto dnech vrcholí práce na 
základech, poté započne montáž 
technologie. Budují se příjezdové 
cesty a pokládá se vysokonapěťo-
vá kabeláž. Do konce letošního 
roku by měly být v provozu.

Náklady, které bude muset za-
platit investor, se pohybují v řá-
dech 25 milionů za jednu. Zahá-
jený projekt představuje pět větr-
ných elektráren, každá o výkonu 
850 kilowat. Stožáry budou vyso-
ké 75 metrů a rotory mají průměr 
třicet metrů, takže do krajiny bu-
dou čnít věže vysoké sto metrů, 
jenž se bez debaty stanou výraz-
nou dominantou krajiny v okruhu 
zhruba 15-20 kilometrů. 

Elektrárny jsou stavěny ve 
vzdálenosti téměř dvou kilometrů 
od posledního obydlí v Břeža-
nech směrem na Litobratřice. Jde 
o lokalitu od vlakového nádraží 
podél železniční trati směrem 
na Miroslav. Věže budou stát 
v řadě za sebou. Dnes již není 

tajemstvím, že obyvatelé někte-
rých obcí v regionu s výstavbou 
elektráren na katastru jejich 
obce nesouhlasili. Mezi největší 
patří město Miroslav. Výstavba 
elektráren v Břežanech se totiž 
možná dotkne i jich. V současné 
době je u obce Litobratřice sloup 
mobilních operátorů, jenž není 
zdaleka tak velký jak elektrárny 
a z některých částí Miroslavi je 
bezproblémově vidět. Pro před-
stavu: pokud miroslavák, který 
vidí tento sloup, uhne o metr 
doprava, s největší pravděpodob-
ností uvidí i elektrárny.

„Existuje studie, která doka-
zuje, že na výrobu jedné větrné 
elektrárny a její postavení v teré-
nu, bez položení kabelu a vybu-
dování všech přípojek se spo-
třebuje více energie, než tato za 
celou svoji životnost následně 
vyprodukuje. Jde o průměrná 
čísla. Navíc je výkup této elek-
třiny stále dotován ze státní kasy. 
Tímto zdravím všechny daňové 
poplatníky. Shrnuto a podtrženo, 
za zhyzděnou krajinu a možné 

zdravotní dopady ještě zaplatí-
me,“ sdělil k výstavbě odpůrce 
větrných elektráren Jaroslav 
Tručka z Miroslavi.

„Rozhodnutí postavit na katas-
tru obce větrné elektrárny se nám 
zdálo jako dobrý nápad. Navíc 
v naší partnerské obci v Ra-
kousku mají od roku 2000 sedm 
větrných elektráren, viděli jsme 
je a líbily se nám. Vyrábí čistou 
elektrickou energii. Navíc z toho 
získáme i fi nanční efekt. Zatím se 
nám nepodařilo získat dotaci ze 
státního fondu životního prostře-
dí na výstavbu dvou elektráren, 
které měly být v majetku obce. 
Tím by byl fi nanční efekt velmi 
výrazný. Přesto dostaneme od in-
vestora fi rmy VEB Brno určitou 

kompenzaci. Nutno dnes vidět 
věc z hlediska, že jde o ekologic-
kou výrobu a ochranu životního 
prostředí. Bohužel to ovlivní ráz 
krajiny,“ uvedl k výstavbě staros-
ta Břežan Josef Rebenda.

Jak dále dodal, většina našich 
občanů z místa svého bydliště 
větrné elektrárny vidět nebude, 
pouze pokud budeme přijíždět 
do Břežan. Občané věc vzali na 
vědomí a k výrazným odezvám 
nedošlo. Uvidíme, jaké to bude, 
až budou fungovat. To, že občané 
Břežan elektrárny neuvidí, je po-
chopitelné, protože obec je v údo-
lí a stožáry budou nad ní na kopci 
a ještě mírně bokem. Takže pa-
radoxně budou „trpět“ obyvatelé 
okolních obcí.                    /mask/

Výstavba větrných elektráren v Břežanech zahájena

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

Ceny paliv od října: koks ořech1 - 680 Kč/q, koks ořech2 - 510 Kč/q, černé uhlí - 370 Kč/q, Ceny paliv od října: koks ořech1 - 680 Kč/q, koks ořech2 - 510 Kč/q, černé uhlí - 370 Kč/q, Ceny paliv od října:
hnědé uhlí kostka Bílina - 208 Kč/q, hnědé uhlí ořech 1 Bílina - 200 Kč/q, EKOBRIKETY měkké 

dřevo - 42 Kč/10kg, EKOBRIKETY tvrdé dřevo - 48 Kč/10kg, brikety uhelné - 270 Kč/q

AKCE u nás v prodejně:

 koks ořech1 - 680 Kč/q, koks ořech2 - 510 Kč/q, černé uhlí - 370 Kč/q, 

YTONG 20% sleva
+ 1 pytel lepidla za 1 Kč

Slevy na střešní krytiny
BRAMAC 10% sleva

TONDACH - taška Brněnka
až 20% sleva 

15% sleva
na lepidla a spárovací

hmoty knauf 

Vchodové dveře
4.500 Kč 

Sádrokarton  GKB 12,5 
- 125 Kč/ks

Střešní okna VELUX
a prima fenestra

Komínové systémy:  
schiedel a EKO

Zateplovací systémy
a ušlechtilé omítky

 

foto: mask

foto: mask
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Na základě probíhajících jed-
nání o možném prodeji zámku 
v Oslavanech jsme položili pár 
otázek Ing. Jiřímu Tomkovi, před-
sedovi představenstva společnosti 
G&C Pacifi c a.s. která je potencio-
nálním kupcem.

Co vás přimělo k tomu, učinit 
městu nabídku k prodeji zámku? 
Jak již veřejnost ví, dva roky in-
vestujeme do oprav a revitalizace 
oslavanského zámku nemalé část-
ky. Vybudovali jsme tam pivovar, 
restauraci, fi tcentrum, expozice. 
Další investice, které by objekt 
potřeboval, budou poměrně vy-
soké a proto jsme se rozhodli, 
že by bylo vhodnější investovat 
do objektu, ke kterému budeme 
mít jiný majetkoprávní vztah, než 
je nájem. To je prvotní a ekono-
mický důvod. Další důvod je, že 
naše společnost vyvíjí obrovské 
aktivity s ekonomickými výnosy, 
a proto jsme se rozhodli inves-
tovat do historické památky jako 
takové i z pocitu sounáležitosti 
s tímto regionem. Máme i jiné 
aktivity, například tábor pro děti 
i individuální turistiku pod Tem-
plštýnem. Další věcí je, že před-
pokládáme využít turisticky celý
tento region například pro cyklo-
trasy a další aktivity. I z tohoto 
důvodu si společnost myslí, a 
byla by ráda, kdyby mohla s ob-
jektem výhledově disponovat ja-
ko se svým majetkem. Jednalo by 
se o dlouhodobý pronájem s ná-
sledným odkupem, nikoli hned 
teď odkoupit.

Jak hodláte naložit se zámkem 
a jaké komerční aktivity tam hod-
láte provozovat? Pochopitelně za-
chováme současné aktivity, které 
tam již jsou, to znamená restaura-
ci, fi tcentrum, výstavní expozice. 
Rozšíříme ubytovací kapacity, 
aby zde byla možnost přespání

a to ne jen na akce, ale celoročně 
pro turisty, kteří sem přijedou. 
Pokud dojde k podpisu smlouvy,
předpokládáme další výstavbu. 
To znamená, že opravíme go-
tickou kvadraturu, tam chceme 
vybudovat střelnici a rozšíříme 
ubytování, jak jsem o tom již 
mluvil. V přízemí gotické kvad-
ratury hodláme rozšířit expozici 
hornictví a energetiky, kde je 
v současnosti šachta a pokusíme 
se o sjednocení expozic. Ve spo-
lupráci s Vlastivědným spolkem 
hodláme dát muzeím ucelenější 
ráz. Chceme propojit všechny 
expozice, které se týkají hasičské 
techniky, aby z toho vzniknul 
ucelený komplet. Když přijede 
návštěvník, provést ho celým 
zámkem. Chceme rozšířit i naši 
expozici přes zimu a na jaře ji 
otevřít, aby vzniknul celkový 
prohlídkový okruh. Naše expo-
zice jsou zeměpisného charak-

teru. V současnosti doděláváme 
takovou meditativní místnost a 
spoustu dalšího, což by mělo být 
pro veřejnost i malé překvapení, 
kterého se dočkají, jak jsem již 
předeslal, na jaře. V prostorách 
sýpky bychom chtěli udělat ga-
lerii, kde by byly jednak naše 
předměty a jednak by se zde 
pořádaly výstavy a vernisáže. 
Tato koncepce je teprve jako 
návrh. V renesanční i gotické 
kvadratuře, které nejsou vyu-
žity, pracujeme na vybudování 
prodejny starožitností, kde bude 
nadstandartní interiér vybave-
ný ve spolupráci s kamenným 
průmyslem východních Čech na 
profesionální úrovni, aby to od-
povídalo charakteru zámku. Park 
hodláme ve spolupráci s městem 
udržovat a revitalizovat s vyu-
žitím pro veřejnost. Hodláme tu 
nadále pořádat akce.

Jak spolupracujete s měst-

ským úřadem a jakým směrem 
se bude spolupráce ubírat dále? 
Řekl bych, že současná spolu-
práce s městským úřadem je na 
dobré úrovni a jsem rád, že se 
nám podařilo celou tuto situaci 
rozpolitizovat, aby došlo k tomu 
nejpodstatnějšímu a to opravě 
a využití objektu zámku. Byli 
bychom rádi, aby to tak zůsta-
lo i nadále ve stejné rovině, to 
znamená, abychom se bavili o 
věcném vyžití zámku. Kdo, co 
a jak udělá. Rád bych předeslal, 
že veškeré aktivity města v ob-
jektu jenom vítáme. Je to pro 
nás zajímavé, aby se tam něco 
dělo. I z ekonomického hlediska 
je to pro nás velice podstatné. 
Stejně tak dobře spolupracujeme 
s orgány památkové péče, které 
nám také vycházejí vstříc a řekl 
bych, že jsou pružné natolik, že
můžeme řešit problémy s opravou
celého objektu.                /jak/

Oslavanský zámek je v rukou dobrého investora

Betonárna, doprava
a zemní práce

Nabízíme certifi kované betonové směsi – cena již od 1260,- Kč/m3

•   kompletní dodávku betonových směsí s dopravou
•   prodej a dopravu písku a drceného kameniva 
•   zemní práce -  Caterpilar 428C
    -  UNC L 750

Kontakt: Tel./fax.: +420 515 322 341, Mobil: +420 737 285 095
e-mail: osp-mk@volny.cz

Nový vrt pro Vedrovice
/Vedrovice/ Občané Vedrovic si mohou oddechnout, protože už jim 

z vodovodních kohoutků teče nezávadná voda. Je to zásluhou nového 
vrtu, který čerpá vodu pro vodojem a jehož kvalita je již stabilizována. 
Už by se neměla opakovat situace z počátku léta letošního roku, kdy 
tropická vedra předběhla připravenost i předvídavost a voda se musela 
na několik hodin uzavírat. „Řádné propočty, porada s odborníky, časté 
kontroly, ale i ukázněnost občanů zajišťuje stálý dostatek vody i v nej-
větších vedrech. Přesvědčila nás o tom červencová vedra. Děkujeme 
také hejtmanovi kraje, že nám ze svého fondu zafi nancoval nový vrt. 
Občanům děkuji za pochopení problematických dnů a také za zodpo-
vědný přístup ke spotřebě pitné vody při zalévání a napouštění bazénů 
ke koupání v letních měsících. Občan samozřejmě chce vody dostatek, 
má svá práva. Přesto voda patří k přírodnímu bohatství, není sice nad 
zlato, ale je životně důležitá,“ sdělila starostka Vedrovic Anna Gigi-
movová. Zastupitelstvo obce Vedrovice rozhodlo posílit zabezpečení 
dostatku vody ještě jedním vrtem – novým zdrojem. V současné chvíli 
je věc ve stádiu vyřizování.                       /mask/

Výročí otevření penzionu
V prvních říjnových dnech oslavujeme již 10. výročí otevření penzi-

onu pro důchodce v Ivančicích, Na Úvoze 5, v němž našlo nový domov 
76 obyvatel bydlících v šedesáti komfortně zařízených bytech. Větši-
nou se jedná o ty naše spoluobčany, kterým již vyšší věk nebo nedosta-
čující zdraví brání plné péči o vlastní byt, dům, či zahradu. Zde najdou 
plné pohodlí se zajištěným servisem. Jednotlivci žijí v prostorných 
garsoniérách včetně sociálního zařízení, balkónu, šatny, kolárny a skle-
pa. V pracovních dnech zajišťujeme jak pro naše obyvatele, tak i pro 
ostatní důchodce ve městě vaření obědů, vč.donáškové služby. Dále 
poskytujeme zdravotní sesterské služby denně od 6,00-19,00 hodin, 
služby masérské, pedikérské a další pečovatelské(donášku léků, náku-
py, úklid v bytech, dovoz do zdrav.zařízení atd.) Všechny tyto služby 
jsou placené, avšak výše plateb je regulovaná soc.vyhláškou tak, že si 
je mohou dovolit prakticky všichni obyvatelé. Jednou týdně navštěvuje 
naše zařízení v odpoledních hodinách praktický lékař. Všem našim 
obyvatelům provádíme také drobnou údržbu v bytech a na zařízení 
bytů. Jednou měsíčně dochází do penzionu kadeřnice. Staráme se také 
o bezprostřední okolí penzionu, aby se nám tady hezky žilo. Doufáme, 
že i dalších letech se budeme moci postarat o naše starší spoluobčany 
tak, aby po celoživotní práci mohli klidně a spokojeně užívat podzimu 
života.                                      Ludmila Dvořáková, ředitelka penzionu

Den otevřených dveří
1.10 - 2.10. v Penzionu pro důchodce Ivančice,

Na Úvoze č.5 k 10.výročí zahájení provozu. 
K nahlédnutí všechny prostory včetně výstavky prací 

a fotografi í. Návštěvní doba 9.00 - 17.00 hodin

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

... s námi hravě postavíte i pyramidu

“Levněji jak u výrobce !?”
Tondach taška Brněnka 14 režná   14,90 Kč/ks
KM Beta Elegant cihlová, višňová   17,90 Kč/ks
Polystyren fasádní 5 cm    59,90 Kč/m2

Bitagit Hydrobit S35 mineral    35,90 Kč/m2

Palubovka 90 mm, 2,7 m, borovice C   99,- Kč/m2

Sádrokarton 12,5 mm, 125x200 mm   119,- Kč/ks

... a mnohé další, sledujte naši letákovou akci.
Akce je platná od 28. září do 8. října, nebo do vyprodání zásob.

Rozvoz vozidlem IVECO o nosnosti 6.200 kg.

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování 
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce

Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty

Tiskárna
Moravský Krumlov, a.s.

Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722

mobil: 777 769 809

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Tel./fax: 515 322 341
e-mail: osp-mk@volny.cz, www.osp-mk.cz
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001

foto: jak
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Zeptali jsme se: paní Jindřišky Vedralové, starostky obce Loděnice

Paní starostko, přibližte nám 
obec Loděnice.

Loděnice jsou nevelkou obcí 
ležící na cestě mezi Pohořelicemi 
a Moravským Krumlovem, na-
cházející se na okraji atraktivního 
údolí řek Rokytné a Jihlavky. 
Celková výměra katastru je 866,5 
ha a v obci žije v současnosti 
460 obyvatel. Nejstarší zmínka 
o obci pochází z roku 1185, kdy 
zde proběhla bratrovražedná 
bitva mezi Přemyslem Otaka-
rem I. a markrabím moravským 
Konrádem Otou, kdy byl Konrád 
poražen a Loděnice srovnány se 
zemí. Další zmínka o nové obci je 
z roku 1220 pod jménem Loden-
nizh. Zdejší lidé se vedle polního 
hospodářství zaměstnávali také 
stavbou lodic, odtud pozdější ná-
zev. Na konci 19. a začátkem 20. 
století obec byla obec v největším 
rozkvětu. Ale bylo to zásluhou 
německého obyvatelstva. Byly 
zde dvě cihelny, sběrna mléka, 
pekárna, opravna obuvi a mnoho 
jiných drobných řemeslníků. V 
roce 1871 byla v obci zřízena 
pošta, v roce 1894 byl vybudován 
vodovod, který se po deseti letech 
rozšířil, kolem roku 1927 se 
opravil (některé pozůstatky pře-

trvávaly až do roku 2002), 1906 
zřízen telegraf a telefon, v roce 
1910 žilo v obci 831 obyvatel. 
Dominantou obce je kostel sv. 
Markéty, vystavěný ve slohu rané 
gotiky, který se téměř 8 let opra-
voval a byl v loňském roce znovu 
vysvěcen. Dalšími památkově 
chráněnými objekty v obci jsou 
kamenný sloup se sochou Krista 
z roku 1494, fara z roku 1673, 
socha sv. Jana Nepomuckého
a smírčí kámen jako připomínka 
na památnou bitvu u Loděnic.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci v Loděnicích v tomto voleb-
ním období? Co se Vám povedlo? 

V roce 1996 jsme plynofi ko-
vali obec. Na tuto akci byl vzat 
úvěr, který jsme až do srpna letoš-
ního roku spláceli. Takže na další 
investice nám mnoho peněz ne-
zbývalo. Ale přesto se podařilo 
dokončit část místní komunikace 
okolo obecního úřadu, zrekon-
struovali jsme místní rozhlas a za-
koupili novou rozhlasovou ústřed-
nu, podle evropských norem jsme
v loňském roce opravili celou 
školní kuchyni za 1,3 mil. Kč. Le-
tos jsme museli opravit strop nad 
hernou mateřské školy za téměř 
200 tisíc korun a v současné době 
dokončujeme celkovou opravu kul-
turního domu. Investice do nové 
el. instalace, osvětlení a izolace 
střechy se brzy vrátí, protože při 
současných cenách jak plynu, tak 
el. energie je lepší investovat do 
kvalitních svítidel a izolace. Nové 
sociální zařízení bylo nutné. Při 
různých společenských akcích 
v kulturním domě jsme byli zá-
vislí na sousedním pohostinství, 
což nebylo zrovna příjemné pro 
obě strany. V tomto roce ještě 
musíme vybudovat větrací kanál 
okolo budovy školy, nebo alespoň 

část u školní kuchyně, který tam 
kdysi byl, ale postupem let se 
zahrnul a v současné době nám 
prolíná spodní voda do suterén-
ních místností. Při přestavbě 
kulturního domu jsem se snažila 
vyšetřit kousek místa pro vybu-
dování malé kuchyňky, která se 
může využít při jeho pronájmu na 
různé oslavy nebo setkání. V obci 
máme ještě jeden objekt, který 
pronajímáme pro různé účely. Je 
to společenská místnost v hasič-
ské zbrojnici, ale ta bývá v létě 
dlouhodobě pronajata pro sezónní 
pracovníky v zemědělství.

Obracejí se na Vás občané 
s důvěrou, náměty, nebo problé-
my, které je v obci trápí?

Jsem místní rodačka, starší 
spoluobčané mě znají od dětství. 
Více než 25 let jsem pracovala 
jako učitelka, později ředitelka 
zdejší mateřské školy. Vychovala
jsem dvě generace dětí, tak je 
samozřejmostí, že se na mne 
obracejí jako na důvěrně známou 
osobu. Mnohým pomáhám při 
řešení jejich osobních problémů. 
Jako starostka jsem tu pro všech-
ny. Snažím se řešit mezilidské 
vztahy tak, aby si je dotyční vy-
řešili, pokud to jde, mezi sebou 
sami, aby se drobné nedostatky 
nebo stížnosti zbytečně neřešily 
v přestupkové komisi, kterou 
máme v Pohořelicích. Mnozí ani 
nevědí, že mimo pokuty, kterou 
musí zaplatit MěÚ Pohořelice,
a jedná se minimálně o 1.000 
Kč, za každý řešený přestupek 
obec zaplatí 600 Kč znovu MěÚ 
Pohořelice. 

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce 
tíží Loděnice a jak by se tyto 
problémy daly vyřešit.

Stárneme. To nemyslím kon-

krétně Vás nebo mne, ale celkové 
složení obyvatel v obci. Chybí 
nám mladí lidé. V územním plá-
nu obce máme vyčleněna místa 
na výstavbu rod. domků. Tyto 
prodáváme za 35 Kč/m2, ale zá-
jemců mnoho není. Přitom máme 
necelých 6 km do Pohořelic a 
odtud je výborné spojení do Brna. 
V obci je úplná základní škola, 
mateřská škola, pošta, obvodní 
lékařka, dva obchody se smíše-
ným zbožím. Chybí nám bytová 
výstavba. Každý nemá možnosti 
ke stavbě rodinného domku, ale
o byty k pronájmu je zájem. Státní
dotační bytovou politiku využívá 
mnoho obcí. Zatím se mi nepoda-
řilo přesvědčit zastupitele, jak dů-
ležité je pro obec mít k dispozici 
byty. Vždy se najde někdo, komu 
se navrhovaný projekt nelíbí. 
Nemáme kanalizaci. Jsme malá 
obec, tak státem podporované 
dotace u nás nepřicházejí v úva-
hu. Ale i přesto téměř celý rok 
zpracovávám projekty na získání 
peněz z EU nebo ministerstva 
životního prostředí. Projekto-
vou dokumentaci na kanalizaci 
a ČOV máme zpracovanou až 
k územnímu řízení. Rozpočet na 
tuto akci je téměř 25 milionů ko-
run. Bez dotací na to nemůžeme 
ani pomyslet. Vždyť roční rozpo-
čet obce je něco málo přes 4 mi-
liony korun. A tak jsme opravdu 
závislí na rozhodování úředníků 
a komisí v Praze, což je někdy 
opravdu zajímavé. 

Jste členem nějakého mikrore-
gionu, máte společný postup 
například při shánění státních 
nebo Evropských dotací?

Od roku 2003 jsme členy mi-
kroregionu Čistá Jihlava. V sou-
vislosti s reorganizací státní sprá-
vy došlo ke zdůraznění významu 

Pohořelic jako pověřeného města. 
Sdružení obcí Čistá Jihlava posí-
lilo svou identitu a význam jako 
svazek obcí s činnostmi v samo-
správné působnosti, s prokazatel-
nými pozitivními výsledky. Obce 
spojuje společný zájem o zastave-
ní ekonomického propadu a s tím 
související zaostávání zejména ve 
vybavení technickou infrastruk-
turou a nezaměstnaností, který se 
v území výrazně projevuje. Mož-
nosti samotných jednotlivých 
obcí zabezpečit potřebný rozvoj, 
zajistit občanům nové pracovní 
příležitosti, jsou velmi omezené. 
Společné, vzájemně se ovlivňují-
cí a doplňující programy v rámci 
mikroregionu, mají naopak reál-
nou šanci uspět. Společnými si-
lami a nekonečným jednáním na 
krajském úřadě se nám podařilo 
zajistit stanici rychlé záchranné 
služby v Pohořelicích. Při omeze-
ní zdravotních pohotovostí je to
pro obec opravdu přínos, protože 
v ohrožení života je tu rychlá zá-
chranka během pár minut.

Škola, pro někoho problém, 
pro někoho centrum dění. Jaké 
je to se školstvím u vás? 

Škola.To je naše velká chlouba, 
ale i starost. Máme úplnou základ-
ní školu, do které dojíždí žáci ze 
7 okolních obcí. V současné době 
ji navštěvuje 131 žáků. Ve škole 
je několik kroužků – dyslektický, 
sportovní, anglického a německé-
ho jazyka. Ve škole je hodnotně 
vybavená počítačová učebna. Ale 
hlavní ozdobou naší školy je pě-
vecký sbor pod vedením paní uči-
telky Kleidusové, který šíří slávu 
školy po celé republice. Na jejich 
vystoupení se vždy těšíme, jak při 
školní akademii, tak při vánočním 
zpívání v kostele nebo jiných 
kulturních akcích v obci. Tímto 

se nechci dotknout ostatních 
učitelů, jejichž záslužná práce 
se projevuje i při mimoškolních 
aktivitách, jako je školní akade-
mie, vánoční jarmark, Den dětí, 
ale hlavně dětský karneval, kdy 
je celý pedagog. kolektiv včetně 
ředitelky převlečený do masek. 
Na vždy originální masku pana 
učitele Petra Machálka se těšíme 
všichni. A on nás ještě nikdy ne-
zklamal. Je fantastický. Do mateř-
ské školy chodí v tomto školním 
roce 26 dětí, tak už je snad s kle-
sající tendencí konec. Ve školní 
kuchyni se vaří asi 120 obědů 
pro děti a pedagogy a 25 pro cizí 
strávníky, zejména důchodce.

Jsou v Loděnicích dobré pod-
mínky pro podnikání? Jaká je 
nezaměstnanost?

Nezaměstnanost máme vysokou.
 Teď to mohu posoudit, protože 
absolventi a vyučení ve většině 
případech berou sociální podpo-
ru. A to je zarážející, protože si 
mnohdy ani práci nehledají a po 
pár letech evidence na úřadu prá-
ce mnohdy ani hledat nebudou. 
Pracovní příležitosti v obci jsou 
pouze v zemědělství a to ještě 
sezónně. V obci máme tři země-
dělské fi rmy, které mají zaměst-
nance, jinak tu jiná fi rma není.

Je práce starostky pro ženu 
hodně náročná? Prozraďte, če-
mu se věnujete ve volném čase? 

Práce starosty obce je 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Moc času 
mě nezbývá, ale určitě si pro sebe 
nějaký vyšetřím. Ráda čtu, mám 
pejska a když si chci provětrat hla-
vu a být sama, vyrazím do polí. 
Mám šest vnoučat, se kterými 
bych si přála být častěji, než si 
mohu dovolit a to mně nejvíc 
vadí.              Děkuji za rozhovor.

Martin Sklenář

Jindřiška Vedralová

Fiat Stilo 2,4i 20V
r.v. 2001, cena 259.000 Kč
klima, aut. přev., navigace, 6x 
airbag, ABS, 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. 2000, cena 140.000 Kč
nehavar., leasing, 4x airbag, 
ABS, rádio, posilovač, tón. skla

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 ELX 1,9 JTD
r.v.2000, cena 175.000 Kč
klima, 2x airbag, rádio, centrál, 
el. zrc. a okna, alu kola, tón. skla

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 215.000 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. 

Opel Vectra caravan 1,6
r.v. 1999, cena 120.000 Kč
aut. převod., airbag řidiče, ABS 
el. okna, tón. skla, otáčkoměr

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

Mercedes-Benz 300 TD
r.v. 1997, cena 259.000 Kč
aut. klima a převod.. 4x airbag, ABS,
počítač, temp., el. zrc. a okna

Mercedes-Benz 200 CDI
r.v. 2001, cena 389.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, kůže, CD,
el. okna, alu kola, centrál, tón. skla

Mercedes-Benz 170 CDI
r.v. 1999, cena 245.000 Kč
klima, 4x airbag, el. okna, alu kola, 
posil., centrál dálk., tón. skla, imob.

Hyundai Atos 1,0 GLS
r.v. 1998, cena 115.000 Kč
nehavar., airbag, rádio, centrál, 
el. okna, stř. okno, tažné zař.

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

Škoda Superb 2,8
r.v. 2002, cena 450.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
xenony, kůže, vše v el., počítač

Škoda Octavia 1,9 TDI 
r.v. 2004, cena 490.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ASR, ABS, 
počítač, alu kola, temp., el. zrc. 

Škoda Octavia 1,9 TDI 4x4
r.v. 2000, cena 270.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, počítač, po-
hon 4x4, alu kola, centrál, temp.

Škoda Fabia combi 1,4i
r.v. 2002, cena 169.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imobili-
zér, zámek páky, servisní knížka

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

Seat Ibiza 1,6i
r.v. 1996, cena 69.000 Kč
rádio, imobil., alarm, posilovač, 
centrál dálkový, dobrý stav

Renault Laguna 1,6 16V
r.v. 2001, cena 250.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, ESP, el. zrc. 
a okna, centrál, posil., tón. skla

Opel Vectra combi 1,9 D
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD, 
centrál, alu kola, el. přední okna

Auto vlečka
r.v. 2000, cena 30.000 Kč
najeto 40 tis. km, spotřebitelský
úvěr

Peugeot Partner 1,4i
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
velmi dobrý stav, rádio, alarm, 
tažné zařízení, centrál dálkový

Opel Campo 2,5 TD
r.v. 1998, cena 200.000 Kč
terénní vůz, 5 míst, nafta, lesing, 
spotřebitelský úvěr

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS,
alarm, centrál, tón. a vyhř. skla

VW Passat 1,9 TDI 96kW
r.v. 2001, cena 339.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, počítač, 
alu kola, centrál, el. zrc., tón. skla

VW Golf variant 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 229.000 Kč
aut. převod., 4x airbag, ABS, el.
okna, počítač, alu kola, centrál

VW Golf variant 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 245.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS,
el. okna a zrc., centrál, počítač

VW Golf variant 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 285.000 Kč
klima, 4x airbag, ESP, ABS, CD,
el. okna a zrc., centrál, počítač

Audi A6 2,5 TDI 
r.v. 1998, cena 320.000 Kč
aut. klima a převod. 2x airbag, ABS,
el. zrc. a okna, počítač, navigace

Audi A6 2,5 TDI 132 kW
r.v. 2001, cena 429.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ABS, el. zrc. 
a okna, počítač, alu kola, xenony

Audi A3 1,9 TDI 81 kW
r.v. 1999, cena 219.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc. 
a okna, počítač, alu kola, centrál

Audi A3 1,6i 
r.v. 1999, cena 249.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, alarm, 
alu kola, el. zrc., zámek páky

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
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!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43

664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

POTŘEBUJETE BRÝLE NA DÁLKU I BLÍZKO ?
VADÍ VÁM NEUSTÁLÉ STŘÍDÁNÍ BRÝLÍ ?

ZVOLTE MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE !
Do konce října Vám při předložení tohoto inzerátu poskytneme na multifokální čočky 15% slevu !

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

RD 1+1 Padochov, v klidné ulici,
přízemní, předzahr., dvůr, ZP 70 m2,
bez soc. zázemí (lze dobudovat), 
kachl. kamna, voda a el., plyn 
před domem, vhodné i k rekreaci. 
Cena: 250 tis. Kč            608 870 890 

Pěkný RD 4+1 Oslavany, po re-
konstrukci střechy a vodovod. 
rozvodů, 2. NP, terasovitá zahra-
da, garáž, ihned obyvatelný. 

Cena: 1,8 mil. Kč             608 870 890  

OV 2+1 v krásném prostředi obce 
Ivančice, ulice Jana Blahoslava,
4.p/4, CIHLA, CP 56 m2, 3x 
lodžie, možno vybud. garáže.

Cena: 800 tis. Kč            777 197 791 

Pěkný moderní RD Nové Bránice,
zahrada 268 m2, dvůr, udírna,
vinný sklípek, krb, velice pros-
torný, garáž, podsklepený. 

Cena: 2,5 mil. Kč             608 870 890  

OV 1+1 Ivančice, ul. mjr. Nováka, 
CP 35 m2, 7.p./7, PO CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI, nová koupel-
na, WC, plov. podlahy, nová 
lodžie, velice pěkný byt. 
Cena: 600 tis. Kč            608 870 890  

RD 4+1 Oslavany, ZP 113 m2,
zahrada 394 m2, velmi dobrý 
stav, dílna, garáž, vešk. IS, za-
sklená veranda, terasa, teraso-
vitá zahrada. 
Cena: 1,69 mil. Kč         608 870 890  

Pronájem obchodních prostor
v přízemí pěkného cihlového 
domu Ivančice, ul. Josefa Vávry, 
OP 32 m2, soc. zázemí, výlohy.
 
Cena: 7.000 Kč/měs.      608 870 890 

Pronájem obch. prostor Oslavany,
ul. Hlavní, výměra 37 m2, vhodné
i jako kanc., vlastní soc. zázemí, 
okna do hlavní ulice, etážové 
vytápění. 
Cena: 4.000 Kč/měs.      608 870 890  

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

DB 1+1 Ivančice, ul. Polní, 4.p./7, 
renovovaný, nová kuchyňská lin-
ka, koupelna, plovoucí podlahy, 
dlažba, nová lodžie. 

Cena: 600 tis. Kč            608 870 890  

Ovocný sad Padochov u Osla-
van, CP 7.950 m2, rovina,
po vyjmutí z půdního fondu 
vhodné na stavbu RD nebo
ke komerci, IS u pozemku. 
Cena: 320 tis. Kč            608 870 890  

Z bývalé vedrovické fary 
vybudují muzeum

/Vedrovice/ Občané Vedrovic společně s obecním úřadem chtějí pro 
budoucí generace zachovat historické dědictví jejich obce. Mělo by se 
tak stát zřízením muzea. Mělo by mít sídlo v bývalé faře, která v sou-
časné době není využita. Potřebnost této instituce se objevila v souvis-
losti s několikaletou sběratelskou, shromažďovací, koncepční činností 
nejen obecního úřadu ve vztahu k historii obce.

Důstojné a zajímavé místo pro inspiraci, zkoumání a bádání dokladů 
života předků poslouží nejen k posílení znalostí, obdivu a hrdosti obča-
nů Vedrovic k minulosti, ale i celého regionu. Podpoří se tím i cestovní 
ruch, tolik potřebný pro rozvoj obce. „V rámci zpracované strategie 
rozvoje naší obce je muzeum zařazeno mezi podstatné složky výhledu 
nejbližších let. Budova bývalé fary již nyní doznává nutné opravy. 
Výměna vazby střešní krytiny téměř v hodině dvanácté zabránila mož-
nému zřícení části střechy. Zamokření budovy se řeší odizolováním. 
Vnitřní část máme projektově zmapovanou. Další úpravy vnitřních 
prostor budeme řešit pomocí grantů a fi nančních dotací. Řešit se musí 
i exteriér v návaznosti na veřejné prostranství návsi a prostoru za farou 
a obecním úřadem. Návrh řešení interiéru předpokládá evidenci expo-
nátů, návrh přípravy exponátů do expozice a jejich uspořádání,“ uvedla 
k zamýšlenému muzeu starostka obce Anna Gigimovová.

Podle jejích slov musí mít muzeum zřizovací listinu a statut. Sbír-
kotvorná činnost muzea bude mít historické oddělení, archeologické 
oddělení, národopisné oddělení a odbornou a sbírkovou knihovnu. Toto 
mediální a kulturně informační centrum v obci je společně se záměry 
rekonstrukce kulturního domu, stávající veřejnou knihovnou, důležitou 
součástí posilování kontinuity života občanů. „Vše se budeme snažit 
za pomoci státu, sponzorů a Evropy zvládnout. Udržitelnost života na 
vesnici společně se záměry celého mikroregionu, včetně udržení kra-
jiny, ochrany životního prostředí si musíme každodenně uvědomovat
a něco pro to dělat. Proto poděkování si zaslouží všichni, co se na na-
šem rozvoji podílejí,“ doplnila Anna Gigimovová.                     /mask/

/Znojemsko/ Podzimní měsíce 
jsou na Znojemsku ve znamení 
zpěvu, dobré nálady, burčáku a 
vína. V tuto dobu se totiž ve vět-
šině obcí a měst konají tradiční 
hody, mnohdy krojované. Samo 
Znojmo pořádá zřejmě největší 
slavnost, a to Znojemské vino-
braní. Opravdové tradice se ale 
udržují v těch obcích menších.

Během hodů, které pořádá chasa,
se i ti dříve narození v hojném 
počtu zúčastňují zábav, oslav a 
zavádění pod májí, která je v noci 
bedlivě střežena. Všechno začíná 
postavením máje a předáním ho-
dového práva. Víkendové veselí 
doplňují kolotoče a střelnice pro 
ty nejmenší. „Je pro mě osobní 
čest i v letošním roce předat ho-
dové právo miroslavské chase, 
protože vím, že tato tradice, která 
se tady řadu let drží, je velice dob-
rá. Do hodů se zapojují mladí a ti 
budou nositeli budoucí kultury. 
Je jich tu hodně a proto nemám 
o tuto tradici obavu. Myslím si, 
že je potřeba, aby se tyto tradice 
udržovaly pro budoucí generace. 
V Miroslavi tento předpoklad je,“ 
sdělil po předání hodového práva 
chase starosta Augustin Forman.

„Chasa se snaží, je nás letos 
22 párů. Je pravda, že nás bývalo
víc, ale hody jsou naše a daří se.
V pátek jsme postavili máju, 

byli jsme u stárkové, mládkové 
a pochopitelně jsme hlídali. Dnes 
v sobotu jsme požádali o hodové 
právo starostu města, čímž vlast-
ně hody začaly. Budeme dnes 
chodit s kapelou Ištvánci po měs-
tě a zvát na odpolední zavádění, 
večer nás čeká zábava. Neděle 
začne svatou mší v kostele Petra 
a Pavla, půjdeme položit květy na 
hřbitov a poté vyhrávat po městě. 

Odpoledne nás čeká zavádění se 
zábavou. Myslím si, že nálada je 
vynikající a počasí vydrží pěkné 
po celou dobu. Samozřejmě dík 
patří všem, kteří nám pomáhali 
v přípravách, aby byly pěkné a 
za něco stály,“ informoval stárek 
Vlastimil Beneš v Miroslavi. 

Stárek se stárkovou je nejstarší 
pár, který má celé hody na povel. 
Oproti tomu mládek s mládkovou 

je zpravidla nejmladší pár. Oba 
páry přebírají od starosty právo na 
dobu konání hodů. Celkový prů-
běh konání je v drtivé většině 
velmi podobný. Dalšími obcemi,
kde se konalo v uplynulých dnech
hodové veselí na moravskokrum-
lovsku, byly například Vedrovice, 
Bohutice, Petrovice nebo Dobeli-
ce. Mezi obce, kde se budou hody 
konat, patří Vémyslice.     /mask/

Hodové veselice - tradiční svátky podzimu

Koupím stavební 
pozemek

v okolí Ivančic,
min. 500 m2.
VOLEJTE:

608 870 890

Pozemek na stavbu 
chaty Ivančice, 

lokalita Stříbrský 
mlýn, CP 2.160 m2, 

stav. povolení, mírný 
svah, možnost IS. 
Cena: 170 tis. Kč

608 870 890 
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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

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

PROSLUNĚNÝ
podzim
s TMK travel
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Bonsaje a obrazy na společné výstavě v Miroslavi
/Miroslav/ O víkendu proběhla 

v Miroslavi společná výstava ob-
razů Miroslava Svobody a bon-
sají Josefa Chlada. Na zahájení se 
dostavilo téměř 150 obdivovatelů 
obrazů a krás přírody, kterou člo-
věk dokázal vlastnoručně upravit. 

„Mnoho lidí se divilo nad kom-
binací bonsají a obrazů, ale já to 
tak nevidím, protože obrazy jsou 
umění a tvarování bonsají je také 
svým způsobem umění a estetič-
no. S tím rozdílem, že výsledek 
u bonsají není nikdy konečný,“ 
uvedl k výstavě jeden z autorů, 
bonsajista Josef Chlad.

Jak dále uvedl, bonsajím jako 
koníčku se věnuje aktivně osm 
let. Předtím navštěvoval výstavy 
a studoval literaturu, protože pěs-
tování bonsají je náročný koníček 
na finance i čas. K bonsajím ho 
také přivedla skutečnost, kdy 
předělával zahradu z užitkové na 
okrasnou. Podle něj jsou nejlepší 
venkovní bonsaje z mírného pásu 
a jemu osobně se nejvíce líbí 
modřín. Ten je totiž v každém 
období jiný, na jaře světle zelený, 
později přechází do tmavě zelené 
a na podzim jehličí zezlátne a 
opadá. Má rád lesíky, což jsou tři 
a více rostlin v jedné misce, to ho 
uchvátilo.

Pěstování bonsají v sobě také  
skrývá vycházky do přírody, 
fotografování, zahradničení, tva-
rování a cit pro živý materiál
a estetiku. Proto nám ještě Josef 
Chlad zběžně vysvětlil techniku
pěstování bonsají: „Pro začáteč-
níka jsou dnes již větší možnosti 
pro pěstování bonsají, které se 
dnes dají zakoupit již hotové. 
Cena přímých dovozů z Číny, 
Koreje nebo Japonska se pohybu-
je kole sta korun, ale i v desítkách 

tisíc. Bonsajím se dá věnovat 
celoročně za dodržení podmínek 
specifických pro tu danou rost-
linu a je třeba se o ně aktivně 
starat. Na jaře přesazovat, hnojit, 
ošetřovat proti škůdcům, v létě 
denně zalévat a rosit, takže práce 
je pořád dost. Malá velikost bon-
saje se docílí tím, že se upravuje 
kořenový bal a zastřihuje koruna. 
Na bonsaje se používají rostliny 
s malými listy nebo jehličím, kte-
ré se dobře tvarují. Bonsajáři jsou 
rozděleni na dvě poloviny, jedni 
jsou na jehličnany, druzí na listná-
če. Já se věnuji obojímu. Tropic-
ké bonsaje jsou náročné a je nutno 
jim vytvořit specifické podmínky. 
Mé některé exempláře pocházejí 
z volné přírody, kde jsou vhod-
né exempláře jako výchozí pro 

začátek pěstování. Část malých 
sazenic mám ze zahradnictví, 
jedná se o rostliny pro okrasné 

zahrady, které si upravuji a tva-
ruji do konečné podoby bonsaje,“ 
doplnil Josef Chlad.    /mask/

Dýně XXL - obvod 226 cm
/Oslavany/ V malém sále Dělnického domu se uskutečnila výstava 

s názvem Oslavanské dýně XXL a květy podzimu. Byly zde k vidění 
nejen dýně značného vzrůstu, ale shromáždilo se i nepřeberné množ-
ství tykvovitých rostlin rozmanitých tvarů a velikostí. „Ta nejmenší 
měla obvod pouhých 13 cm a ta největší měřila po obvodu celých 226 
cm. Bylo zde vkusně naaranžováno celkem 105 dýňových exponátů. 
Dále zde byly k vidění obří hlávky zelí, kedluben a brambor. Ke zvlášt-
nostem patřily takzvané lahvovníky, indická okurka, kačenky, turban, 
hříbek a různé tvary barevných okrasných tykviček,“ sdělila hlavní 
organizátorka Jana Nováčková.

Tyto výpěstky přinesly všem návštěvníkům, kterých přišlo téměř 350, 
příjemný zážitek. Celou atmosféru výstavy doplnily květinové vazby 
z živých i suchých květů, hrnkové chryzantémy mnoha barev, druhů
a spousta dalších podzimních květin a travin. „Opravdu krása, nádher-
né květy a dýně, je opravdu co obdivovat. Cibule se mi hrozně líbí,“ 
žasla návštěvnice Bronislava Danhofrová. Jiná návštěvnice uvedla:
„Moc se mi to líbí, jsou to krásné výpěstky.“

Výstavu uspořádalo Kulturní informační středisko Oslavany jen 
díky ochotným lidem, kteří své výpěstky do této expozice zapůjčili 
či darovali. „Velmi oceňuji ochotu a nadšení oslavanských občanů
a vlastně všech, kteří se na této akci svým dílem zúčastnili. Tato výstava
byla i důkazem toho, že vzájemná spolupráce oslavanských spolků, 
klubů, organizací, ochotných dobrovolníků i drobných podnikatelů je 
možná a vždy přínosná pro zpříjemnění kulturní úrovně života všech 
oslavanských občanů. Podle mně se výstava setkala s velkým ohlasem 
a všem patří velký dík,“ doplnila Jana Nováčková. Na výstavě se po-
díleli členové spolku Lidový dům Oslavany, spolku Katolický dům
a Orlovna, Klub důchodců, OTS Města Oslavany, květinářství HANELI
a spousta ochotných a zapálených lidiček.           / jak/

Yamaha – moderní hudební
škola plná písniček

Hudební škola Yamaha už má u i nás v ČR své pevné místo v oblasti 
hudebního vzdělávání. V ČR působí od roku 1994 a dnes její pobočky 
najdete po celé republice. Tato skutečnost je nejlepším vysvědčením 
školy. V Moravském Krumlově byla otevřena tato hudební škola za-
čátkem tohoto roku. Hned od začátku byly otevřeny tyto obory – elek-
tronické klávesy, zobcová flétna, kytara a dnes velice populární pop 
zpěv. Dalším oborem, který je na všech pobočkách rovněž nabízen, je 
hra na žesťové nástroje – trubka, tenor a pozoun. Vedle Moravského 
Krumlova má škola své pobočky v Dolních Dubňanech, Dukovanech
a Vedrovicích. Děti se hudebně vzdělávají v prostorách základních 
škol, což je v dnešní době určitě velkou výhodou, jelikož nemusí nikam 
složitě docházet nebo dojíždět. S dalším rozšířením se počítá také pro 
děti předškolního věku.

Dle slov Mgr. Z. Simka ředitele Hudební školy Yamaha ve Znojmě 
- „Někdo si může myslet, že Hudební škola Yamaha je konkurentem 
Základní umělecké škole. Takové názory zásadně odmítáme, jsme za-
měřeni výhradně na skupinu dětí, které koncepce hudebního vzdělává-
ní v ZUŠ neosloví. Profil našeho absolventa je odlišný, nepředpokládá 
se, že by pokračoval v dalším profesionálním hudebním vzdělávání.“ 
Žáci se nemusí samoúčelně učit etudy a stupnice, ale interpretují 
populární skladby a písničky. Tato škola je určena i pro ty, kteří se roz-
hodnou učit hrát na nástroj v pozdějším věku a nebo si prostě v této oblasti 
nevěří. Pokud mají žáci zájem, mohou se věnovat zároveň i vážné hudbě.

„Jelikož jsem absolventem ZUŠ a Konzervatoře a do své osobní 
praxe mohu počítat i pedagogické začátky v době svého studia i půso-
bením v několika profesionálních souborech, vím, že je potřeba zájem-
cům o hudbu v dnešní době nabídnout i něco jiného – moderního. Chtěl 
bych z žáků vychovat dobré muzikanty, kteří si rádi zahrají pro sebe 
i pro své okolí“ uvedl ředitel krumlovské školy Yamaha Pavel Jech. 
Úspěšní absolventi kurzů hudební školy Yamaha tak napomáhají napl-
nit okřídlené rčení „Co Čech, to muzikant“. O tom také svědčí úspěch 
závěrečných koncertů, které proběhly na konci školního roku.  

Miss Epopej 2005
15. října od 20.00 hodin 

3 disciplíny - rozhovor s moderátorem, exotická promenáda v plavkách,
velká módní přehlídka svatebních šatů - Svatební salon Dita Znojmo

Vystoupení imitátora hlasů Petra Stebnického

Kulturistická exhibice trojnásobného mistra ČR

Losování výherce korunky Miss Epopej 2005
(výtěžek tomboly bude věnován nadaci pro transplantaci kostní dřeně)

Galadiskotéka na počest Miss Epopej 2005

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:

APS,
Waic,
snello

Dub
(angl)

SPZ aut
Jablonce

Kdokoli Asijec • Osobní
zájmeno

Část • Existují
Americká
fyzikální
společ.

Malá oj
     Iniciály

spisovat.
Sekory

Italský
přístav
Zjištěná

skutečnost

Rádce
Mohameda

1. díl
tajenky

Citroslov.
chrčení

Povel
kočího

Opilec Vjezd • Opásat
kovem

Nádoba
u studny
Římsky
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Bojovná
nálada

Předložka Radostně • Ňadro Iniciály
Zátopka

Žvaniti

Český
hokejista

Mák
(slov.)

Kabát
z kožešin

Kdosi
(bás.)

• Znovu
Dárek

Ukazov.
zájmeno

Písmeno
alfabety

Kino

Pysk
Zkr. po-
jišťovny

Obratně
(hud.)

Nástroje
k sečení
Svazek
slámy

•
Zkratka
chráněn.
území

Etyl-
alkohol
Čepice
(angl)

Pořadová
číslovka
Osten

Sloven.
souhlas

2. díl
tajenky

Cizokraj.
rostlina

SPZ aut
Rokycan

Část
nohy

Představený
kláštera

Hnojivo
Škrabáky
na čištění

pluhů

Více-
barevnost

Klany
Menší
podnos

Řídící páka
v letadle

Intriky
Jm. herce
Douglase

Desátník

Foukat

Záhada
(kniž.)

Zkratka
italské
měny

Obyvatel
Saska

Značka 
cigaret

Iniciály
herce

Lábuse

Ch. zn.
kobaltu
SPZ aut

Sokolova
Samuel
(dom.)

Kilowat

Atomový
(angl.)

Ztlous-
tnout

Bitva
Nasáklý

tekutinou

Malý vůl
Jinovatka

(zast.)

Latinská
dvouhláska

Ženské
jméno

Infekční
činitel
Dávat

polibky

Výdělek

Řízek

Bolest

Schovati
Pobídka
Polotuhé

hmoty

SPZ aut
Mělníka

Přela-
movat

Kocouři
(nářeč.)

Český
dirigent

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

7. 10. Justýna - bude nezávislá, přímočará a každý (1. díl
tajenky), protože bude chtít vždy vyniknout. Z toho 
bude pramenit její neústupnost, tvrdohlavost a schopnost 
přihlásit se o svá práva - to znamená, že bude mít i 
vynikající vůdcovské schopnosti. 
Z nevhodných příjmení vybírám: Pivečková, Boucníková, Toušová
Ze vhodných příjmení vybírám: Lísecká, Ivanšíková, Harásková

9. 10. Štefan - bývá tvrdohlavý a nenechá si nic 
předepisovat. Je rád jednička ve všem, (2. díl tajenky) 
a z toho vyplývají jeho vynikající vůdcovské schopnosti, 
které se budou trochu „hádat“ s jeho sklonem k uzavřenosti 
a citlivostí.
Z nevhodných příjmení vybírám: Pimka, Geržl, Božek
Ze vhodných příjmení vybírám: Alex, Martínek, Lečbych 

foto: jak

foto: mask
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Evropský týden mobility 
/Moravský Krumlov/ Páteční dopoledne na náměstí T.G. Masaryka

patřilo kolům a dětem. Krumlovské kolečko je název akce, která odstar-
tovala týden mobility v Moravském Krumlově. „ V rámci evropského 
týdne mobility jsme letos připravili tradiční akci - Krumlovské kolečko 
v netradiční podobě a dopoledním čase pro všechny základní a ma-
teřské školy zvlášť. Uskutečnilo se tu základní kolo pro ZŠ Klášterní. 
Zúčastnilo se ho 123 žáků této školy. Děti soutěžily v jízdě na kole
a kolečkových bruslích na čas a v jízdě zručnosti. Dále musely proká-
zat teoretické znalosti, jako například dopravní značky, pohyb po městě 
a správnou výbavu kola. Deset nejlepších z každé kategorie postupuje 
do finále, které se uskuteční ve čtvrtek také na náměstí TGM,“ ozná-
mila organizátorka Lenka Šviřáková z DDM. „V pátek jsme zahájili 
u nás v Moravském Krumlově Evropský týden mobility. Za asistence 
městské policie připravil hlavní organizátor DDM Moravský Krumlov 
pro děti bohatý program. V nastávajícím týdnu následovala série dal-
ších akcí zaměřených na bezpečnost silničního provozu. Zřejmě nejvý-
znamnější akce byla ve čtvrtek, Den bez aut. Ten, kdo měl zájem a chuť, 
nechal auto doma a přijel na kole, pěšky nebo hromadnou dopravou. 
Akce se vydařila, a pro ty, co přijeli na kole, jsme připravili překvapení, 
prohlídku kola zdarma, na níž dostali certifikát, že jeho kolo splňuje 
technické parametry,“ uvedla místostarostka Marie Valachová.    /mask/

Ohlédnutí za létem
Středisko volného času Ivančice letos opět připravilo bohatou na-

bídku letních aktivit. Více než 500 zájemců z řad dětí i dospělých se 
zúčastnilo některého z šestnácti táborů a soustředění.

Základna ve Vanově u Telče přivítala sportovce, mažoretky a účast-
níky jazykového tábora. Začátečníci, středně pokročilí i pokročilí se 
zdokonalovali v anglickém jazyce formou hry. Pro děti a mládež byl 
připraven bohatý program - hry, soutěže, koupání a řada sportovních 
aktivit, např. fotbal, basketbal, nohejbal a baseball. Nejen mažoretky 
měly své soustředění, ale i přípravka dívčí kopané - v Biskupicích.

Ve Zblovicích, v malebném údolí Vranovské přehrady, prožívaly děti 
celotáborovou hru Cesta kolem světa za 80 dní, inspirovanou slavným 
Verneovým románem. Soutěžící, rozdělení do 7 oddílů (každý oddíl před-
stavoval jednu zemi světa), absolvovali cestu kolem světa za co nejniž-
ší náklady. Na závěr pobytu děti za jejich snažení odměnil Willy Fog. 

Náctiletí strávili v Otrokovicích - Štrkovišti týden plný zážitkových 
aktivit, soutěží, skvělého koupání, jízdy na kole a míčových sportů. Velký
úspěch měly také noční hry a zkouška obratnosti na nízkých lanech.

V Otrokovicích se již tradičně uskutečnil i tábor pro matky s dětmi. 
Bohatý program byl sestaven tak, aby vyhovoval malým a starším 
dětem, maminkám i babičkám. Pro účastníky byly připraveny různé 
zážitkové a sportovní aktivity a řada nových her. Mnozí si nenechali 
ujít pravidelné cvičení aerobiku nebo práci ve tvořivé dílně. Plné ruce 
práce měly i masérka a kosmetička.

Tábor s koňmi letos proběhl pro velký zájem ve třech termínech. 
Děti se učily nejen jezdit na koních, ale také o ně správně pečovat. Ani 
zde nechyběly oblíbené hry, soutěže a posezení u táboráku. 

V krásné přírodě jižních Čech u Kardašovy Řečice vznikla na přelomu 
července a srpna mnohogenerační indiánská vesnice s názvem Zvlčení. 
Celé rodiny zde zažívaly různá dobrodružství - táboření v týpí, zálesácké 
dovednosti, indiánské zkoušky, jízdu na kánoi, hry, hudbu a tanec.

Milovníci sluníčka a moře opět zavítali do Chorvatska. Děti, mládež, 
dospělí i rodiny s dětmi si mohli vybrat ze čtyř pobytů - na ostrově Mali 
Lošinj nebo v Premantuře na Istrii. Program byl zaměřen na plavání, hry, 
soutěže, sport a tvořivou dílnu. Na relaxačním pobytu si účastníci navíc 
vyzkoušeli i břišní a africké tance, muzikoterapii a kondiční cvičení.

Věříme, že tyto prázdniny byly pro malé i velké účastníky nejen
příjemnou relaxací, ale že si s sebou z táborů odváželi nové zážitky,
dovednosti a zkušenosti a navázali nová přátelství.      Mgr. Dana Fialová

Dny evropského dědictví 
/Ivančice/ Již potřetí se v Ivančicích o druhém zářijovém víkendu 

otevřely brány kulturních a historických památek v rámci dne evrop-
ského dědictví. V letošním roce byla zpřístupněna kaple svatého 
Jakuba, kostel Nanebevzetí Panny Marie, věž kostela, městský dům
a sklepení s památníkem Alfonse Muchy, židovský hřbitov a románský 
kostelík svatého Petra a Pavla v Řeznovicích. Dny evropského dědic-
tví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou 
akcí, do které se díky zásluze Evy Skálové zapojuje město Ivančice 
již potřetí a dalo tak vniknout krásné tradici. V Ivančicích se rozhodně 
nemusí stydět za vzhled památek. Je vidět, že se o ně starají. Jmeno-
vané památky byly zpřístupněny za snížené nebo dobrovolné vstupné
a milovníci památek je tak mohli  shlédnout v jejich celé kráse.    /jak/

Na počátku nápravy je sebepoznání. Epikúros
Dne 4.10.2005 proběhne v městské knihovně v M. Krumlově
přednáška známého astrologa Milana Gelnara na téma Astrologie 
v denním životě. Astrolog bude hovořit o historii a kořenech astro-
logie, na jakých principech astrologie funguje, povypráví zajímavé 
příběhy z praxe a spoustu dalších zajímavostí z oblasti astrologie. 
Kromě toho, každý, kdo do 25.9. zašle prostřednictvím SMS na 
číslo 737 382 484 svá data narození (jméno, datum, místo a čas 
narození) zdarma získá vytištěné kolečko horoskopu a má právo na 
krátký osobní výklad přímo na besedě. Dozví se např. jaký je jeho 
karmický životní úkol, jaká asi bude kariéra, jaké partnerské vztahy, 
jaké finanční poměry, sklony k nemocem atp.

Kulturní programy
26. 9. - 9. 10. 2005

Potřebujete peníze pro svoje podnikání?
Připravili jsme seminář, který Vám přinese nejnovější informace 
v oblasti podpor podnikání z fondů Evropské unie. Určeno: majitelům, 
jednatelům, ředitelům i ekonomům firem. Termín a místo konání: 
11.10. 2005 od 10.00 do 12.00, MěÚ Moravský Krumlov, cena 100 Kč. 
• Informace o programech podpory podnikání. Poradíme Vám, 
kde získat finanční prostředky.
• Zhodnocení finančního zdraví firmy. Dozvíte se, jak předejít 
neúspěchu při podání žádosti.
• Komerční úvěrové programy. Dostanete informace o možnostech 
komerčního dofinancování záměru.
Kontakt: tel.: 737 260 439, 541 159 055, e-mail: clenove@ohkbrno.cz

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 28.9. ve 20.00 PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ 
  Komedie USA
• so 1.10. ve 20.00 SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU
• ne 2.10. v 18.00 Akční thriller USA
• stř 5.10. v 18.00 KOUZELNÝ KOLOTOČ 
  Dětský anim. film VB, Francie
• so 8.10. ve 20.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
• ne 9.10. v 18.00 ŠÍLENSTVÍ 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 28.9. ve 20.00 DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN 
  Akční  horror Austrálie, USA 
• ne 2.10. ve 20.00 PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
  Komedie USA
• stř 5.10. ve 20.00 VÁLKA POLICAJTŮ
  Krimi film Francie
• ne 9.10. v 17.00 KOUZELNÝ KOLOTOČ
  Dětský anim. film VB, Francie

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 1.10. v 18.00 VÁLKA SVĚTŮ
   Sci-fi film USA
• so 8.10. v 18.00 BLÍZKO NEBE
  Film ČR 

Změna programů vyhrazena.

Pozvánka
Obec Loděnice si Vás dovoluje pozvat na slavnostní svěcení praporu 
a znaku obce, které se koná v sobotu 8. října v 10.30 hod. v kostele
 sv. Markéty v Loděnicích. Poté následuje bohatý kulturní program.

Den otevřených dveří
1.10 - 2.10. v Penzionu pro důchodce Ivančice, Na Úvoze č.5. 
10.výročí zahájení provozu. K nahlédnutí všechny prostory včetně 
výstavky prací a fotografií. Návštěvní doba 9.00 - 17.00 hodin.

Chryzantéma organizace Jižní Morava pořádá 20. jubilejní 

VÝSTAVU CHRYZANTÉM V IVANČICÍCH
sobota a neděle  22. a 23. října, 9.00 - 17.00 hod., pondělí  24. října 
- do 12.00  hod., v sále Besedního domu. Po dobu konání výstavy 
je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě lze získat informace o 
pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.
Zájezd na výstavu v sobotu 22.10. odjezd autobusem ve 14.00 hod. 
od restaurace Blondýna v Mor. Krumlově, dále zastávky město Hotel 
Epopej, DPS, Rokytná. Přihlášky v prodejně Tabák Jednoty na nám. 
TGM v Mor. Krumlově. 

ZO ČZS Mor. Krumlov, Květiny Dvořáková, MěKS
Mor. Krumlov a město Moravský Krumlov zvou na

Podzimní zahradnickou výstavu
1. - 4. října, sál MěKS - Břízová ul. 254

Na výstavě bude ke zhlédnutí i k prodeji: zelenina, ovoce, vinná 
réva, řezané, hrnkové a pokojové květiny, kaktusy, chryzantémy, 
suchá vazba, keramika, léčivé kameny, solné svíčky. otevřeno: 
so, ne, po: 9.00 - 17.00 hod., út: 9.00 - 12.00 hod. Vstupné: 15 Kč  

dospělí,10 Kč  studenti, senioři.

RAKŠICKÁ CHASA A MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

Václavské hody
Sobota 24.9. od 16.00 hod. - Zavádění, od 20.00 hod.

- Zábava. Neděle 25.9. od 16.00 hod. - Zavádění.
Hraje a zpívá dechová hudba Polanka a Fantazie

Pořád myslíte na druhé? Myslete 2 hodiny týdně na sebe!

AEROBIC SE SOŇOU
Instruktorkou aerobicu s mezinárodní licencí FISAF 

Pravidelné hodiny v Mor. Krumlově každé úterý a čtvrtek od 20.00 
do 21.00 hod. S sebou: podložku, ručník, pití. Těším se na vás!

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 15. října 

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Hraje Fantazie, vstupné 50 Kč, začátek ve 20 hodin.
Burčák, bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé

Vémyslická chasa zve 1. - 3. října na

tradiční krojované Václavské hody
Sobota: stavění máje, od 20.00 hod. taneční zábava v místní sokolovně, 
hraje Sileta. Neděle:  od 11.00 hod. průvod stárků po vesnici za 
doprovodu kapely, od 15.00 hod. zavádění stárků pod májí, večer 
taneční zábava. Pondělí: od 10.00 hod. zahájení hodového dne před 
radnicí s kapelou, od 20.00 hod. předání hodového práva strécům
a poté zavádění stréců a pokračování zábavy. V neděli a po celé pondělí 
hraje známá kapela Dubňanka. Srdečně zve Vémyslická mládež.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• Do 30.9. - Výstava Posledních 15 let ivančických skautů, Památník A Muchy
• 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.+
• 1.10. - Miss Saigon - muzikál. Zájezd Praha - Divadlo Goja Music Hall, od-
jezd v 9.30 hod. od Besedního domu, cena: 890, 790 Kč.
• 7.10. - 16.10. - Rudolf Karber - výstava fotografií, galerie Památníku
A. Muchy. Vernisáž 7. října v 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119,  e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 7.10. od 16.00 do 20.00 hod. - Společenské setkání občanů - v Bes. domě, Te-
sařovo nám. 1. Chtěli byste vyjádřit své názory, zkušenosti, pocity, návrhy, pak se 
přijďte za námi podívat či zapojit se do diskuse. Hlídání dětí a občerstvení zajištěno.
• 8.10. od 9.00 - 18.00 hod. - Společenské setkání občanů, viz výše.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
• Začátek kroužků - kroužky začínají v pondělí 26.9. 2005. Stále je ještě 
možné se do kroužků nahlašovat. Informace a platby zápisného v kanceláři 
DDM každý den 8.00 - 16.30 hod.
• 30.9. - od 14.00 hod. - Den zvířat. Soutěže a hry týkající se domácích i volně žijících 
zvířat. Zároveň proběhne vernisáž pod širým nebem a vyhlášení výsledků výtvarné, 
literární a fotografické soutěžě Moje prázdninové zvíře. Na náměstí TGM.
• 7.10. - od 15.00 hod. - Modrotisk. V dílně DDM si můžete namalovat ubrousek 
(45x50 cm) za poplatek 40 Kč nebo ubrus (1 m x 90 cm) za poplatek 150 Kč. 

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

• Říjen - Výstava - Koláže Antonína Veselého, MěÚ, 1. patro.
• 3.10. - Zájezd na koncert skupiny ELÁN - hala Rondo Brno
• 7.10. - Zájezd - Flora Olomouc, mezinárodní výstava květin, aranžmá
a zahrádkářských potřeb, vstupenka: 70 - 50 Kč, doprava: 180 Kč, závazné 
přihlášky na MěKS do 30. září 2005.
• 3. - 7. 10. - Týden knihoven, viz Městská knihovna.
• Připravujeme: • 15.11. - koncert Marie Rottrové se skupinou Neřež, zájezd, 
závazné přihlášky na MěKS do 7. října. • 26.11.,19.00 hod. - Cimrman v říši 
hudby, Divadlo Járy Cimrmana Praha, Národní dům Třebíč, vstupenka: 240 Kč, 
doprava: 100 Kč. Závazné přihlášky na MěKS do 25. října. 

Městská knihovna Moravský Krumlov 
• 3. - 7 října  - Týden knihoven 
• 3.10. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - Tajemství mateřštiny, městská 
knihovna. Se životem a dílem J.K.Tyla seznámí p. E. Kopčilová. Cena 40 Kč.
• 4.10., 10.00 - 11.30 hod. - Beseda se spisovatelem - astrologem Milanem 
Gelnarem, galerie Knížecí dům, pro školy, vstupné 30 Kč.
• 4.10. v 17.30 hod. - Beseda se spisovatelem - astrologem Milanem Gelna-
rem, galerie Knížecí dům, pro veřejnost, vstupné 40 Kč.
• 5.10., dopoledne - Beseda se spisovatelkou PhDr. Jitkou Lněničkovou, pro 
školy, galerie Knížecí dům, vstupné 10 Kč.
• 6.10. - Den otevřených dveří - registrace nových čtenářů zdarma, prominutí 
poplatků. Sleva internetu pro čtenáře o 50%, možnost přístupu na Internet. 
V průběhu měsíce října prodej opotřebovaných časopisů.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 28.9.- Biker Cross - cyklistická soutěž na crosové dráze, ul.Rybniční. Začátek 
v dopoledních hodinách, podrobnější informace na MěKS Miroslav.
• 2.10. - Drakiáda na starém letišti – pořádá DDM a Aeroklub  Miroslav.

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
• 27.9 v 19.00 hod. - Beseda s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem o jejich 
tříletém putování na kolech kolem světa. Promítání fotografií a autogramiáda. 
Možnost zakoupení knížky o jejich putování. Sál kina Oslavany.
• 28.9. - Otvírání cyklotrasy KČT č. 5170 Velká Bíteš - Moravský Krumlov
a „Templářské cyklostezky“ - přes povodí Oslavy a Jihlavy. Na nádvoří zámku
Oslavany od 10.00 do 17.00 hod: Občerstvení, zámecká stylová restaurace, hudba: 
country skupina Wokno, skupina Sádlo, máslo, trampská skupina Pumpaři, Ivan-
čický dixieland,  Hasičské historické muzeum, Muzeum hornictví a energetiky.

Dům dětí a mládeže Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 29.9. v 15.00 hod. - Savování triček - výroba originálních triček netradiční 
technikou, v DDM, poplatek 10 Kč. S sebou jednobarevné tričko tmavší barvy.
• 5.10. od 18.00 do 20.30 hod. - Tradiční taneční s manžely Flekalovými, první 
hodina. Náplň: společenské tance, rock´n´roll, základy stolování, společenské 
chování. V sále Bes. domu v Ivančicích, společenské oblečení. Omezený počet 
míst! Přihlášky od 17.00 do 17.30 hod. v Bes. domě, cena 1.000 Kč, možno  ob-
jednat na e-mailu: skolniklub@volny.cz . Info na tel: 546 423 520, 603 470 905.
• 6.10. v 15.00 hod. - Zábavné soutěžení dvojic v netradičních disciplínách,  
DDM, poplatek 10 Kč, sportovní obuv a oblečení s sebou.
• Školní družina je v provozu od 11.30 do 15.30 hod., přihlášky v kanceláři DDM.
• Dům dětí a mládeže - kroužky: Veselé malování • Florbal • Matematika 9
• Divadelní klubáček • Práce s kůží • Basketbal •  Aerobic • Německý jazyk ml. 
• Keramika - začátečníci • Keramika hrou • Orioňáček - začátečníci, pokročilí
• Volejbal • Atletika • TK Orion • Šikula pro nejmenší • Vybíjená • Sportovní hry 
• Klub u tří koťátek • Cvičení rodičů a dětí. • Kroužky Nová Ves: Sportovky
• Fotbal • Plavání. • Kroužky Padochov: Minikopaná • Poškolák. Více info na 
• Mateřská škola Oslavany, provoz školy: celodenní. MŠ Sportovní 12, 6.00 
- 15.45 hod., tel.: 546 423 333, MŠ Havířská 69, 6.30 - 15.15 hod., tel.: 546 423 
459, MŠ Padochov 160, 6.30 - 15.15 hod., tel.: 546 423 442. 

Klub českých turistů Ivančice
Ing A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.9. - opakujeme vycházku k vrchu Kobyla, sraz zájemců ve 14.00 hod.
u mostu na Malovansku. Vede J. Flíček.
• 2.10. - vycházka k minimuzeu opevnění poblíž Bohutic. Odjezd vlakem v 8.04 
z Ivančic, návrat odpoledne. Vede J. Flíček.
• 8.10. - zájezd na tur. pochod Slováckými vinohrady, pro přihlášené. Vede J.Flíček.
• 9.10. - Poslední puchýř oblasti - pochod okolo Pekárny v Brně. Vede p.Bed-
nářová, zájemci nechť ji kontaktují na tel.: 737 840 958.

Společenské centrum Cesta 
V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333 

• každé pondělí od 19 hod. - kondiční cvičení pro ženy. 
• úterý od 14 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• 29.9. v 18.00 hod. - Klub zdraví - Kurz masáží šíje.
• Služba Mlýnek: možnost namletí různého druhu obilí pro osobní použití
- v době výše uvedených aktivit, mimo tuto dobu po telef. domluvě; 
Veškeré aktivity a služby jsou ZDARMA. 



Generace našich dědů dobře 
znala rčení: „Když je chléb, není 
bída“. Bochník chleba - „boží 
dar“ se těšil úctě přímo posvátné. 
Tento vztah pramenil z dávné zku-
šenosti, z doby, kdy prostý chléb 
a jídla „od mouky“ byla pokr-
mem svátečním a léta neúrody 
znamenala hladomor. Dnes vás 
zavedeme na místo, kde se do-
chovaly opuštěné obilné jámy 
- obilnice, ojedinělí svědci této 
těžké doby.

Jižně od obce Lesonice je list-
natý les zvaný „Hájek“. Zde na 
mírném svahu zůstaly zachovány 
staré obilní jámy, jistě již několik 
století nepoužívané. Jámy jsou 
zde nejméně na dvou nepříliš 
vzdálených místech.

Na lokalitu se dostanete nej-
lépe polní cestou od objektu 
vepřína. V místě, kde se polní 
cesta přibližuje k okraji lesa, 
vstupte do lesního porostu. Přij-
dete na cestu, zaříznutou v úvo-
zu. Asi po 100 metrech se cesta 
prudce ohýbá vlevo, zde z ní 
sejděte a pokračujte asi 50 metrů 
v původním směru úvozu. Přesné 
místo poznáte podle tří hlubokých 
„kráterů“, vzniklých snad těžbou 
hlíny. Kolem nich můžete najít 
4 zachovalé obilné jámy a další 
tři zbytky v podobě nevýrazných 
trychtýřovitých propadlin. Toto 
místo zvané „skrýše“ je mezi 
místními dobře známé. Obilné 
jámy byly zřejmě v pravidelném 
uspořádání, v rozestupu 8-10 
metrů. Některé obilnice jsou jen 
částečně zasypané, jednu dokon-
ce někdo před nedávnem obnovil 
vybráním sesuté zeminy.

Nabídla se nám možnost zdo-
kumentovat původní rozměry 
podzemního sila (viz. obrázek). 
Jáma hruškovitého tvaru dosa-
huje hloubky 3 metrů, maximální 
šířka asi 1,9 metru. Užitný objem 
odhadujeme na 3-4 m3. Původní 
hrdlo je zřícené a nelze ho zre-
konstruovat, ale podle srovnání 
s podobnými objekty odjinud 
bylo asi 0,5 metru široké a asi 1 
metr dlouhé. Vnitřní prostor je 
dokonale symetricky vykroužen 
ve spraši. Dno jen nepatrně za-
sahuje do písčitého podloží. Za-
chovalé původní stěny mají černý 
povlak od plísní, avšak žádné 
stopy po vypalování.

Další jámy můžete najít odsud 
asi 100 metrů daleko, na samém 
okraji lesa. Po těžbě spraše zde 
zbyl asi 50 metrů široká jáma, 
tzv. „hliník“. V úzkém pruhu ne-
vytěžené spraše mezi zalesněným 
hliníkem a okrajem pole je další 
otevřená obilní jáma. Objevila se 
teprve před nedávnem (asi před 
2-3 roky) po zřícení zeminy ko-
lem hrdla. Také tuto jámu někdo 

vzápětí prohloubil odstraněním 
závalu. Obilnice má naprosto 
shodné rozměry s předešlou (1,9 
x 3 m). Kolem hliníku je několik  
propadlin po dalších objektech. 
Podle vyprávění pamětníků se 
zde asi před 30 lety při práci 
v lese propadl kůň, zřejmě do po-

dobné obilnice, i když dochovaná
tradice hovoří o podzemní chod-
bě. Tato propadlina je na východ-
ním okraji hliníku. Je pravděpo-
dobné, že jsou zde i další ukryté 
jámy. Původně byly asi všechny 
nezasypané obilnice v lesonickém
lese přikryty dřevěnou konstrukcí 
a zeminou, která se časem propadá.

Obilné jámy byly od pravěku 
do středověku běžným hospo-
dářským zařízením. Prosté jámy 
se zúženým ústím vyhloubené 
v zemi sloužily ke krátkodobému 

i dlouhodobému uskladnění obilí. 
Dobře ošetřené obilnice dokázaly 
konzervovat obilí po více sezón, 
výjimečně i desítky let. Dlouho-
dobé zásoby byly důležité k vy-
rovnání úrodných a neúrodných 
let. Význam obilných jam byl 
největší v době válečných útrap, 

kdy dobré ukrytí zásob rozho-
dovalo o životě a smrti obyvatel 
vesnice. Podle historických zá-
znamů byly podzemní obilnice 
ještě kolem poloviny 18. století 
běžně užívány také v hospodář-
ství velkostatků, i když se již 
prosazovalo budování sýpek. 
Asi kolem poloviny 19. století 
používání obilních jam zcela mizí 
s hospodářským rozvojem sel-
ských usedlostí i velkostatků.

Umístění jam bylo různé. 

Podzemní obilnice bývaly uvnitř 
selských stavení, častěji však 
jednotlivě nebo ve skupinách na 
příhodných místech ve vesnici i 
ve volné krajině. Pozemek s obil-
ními jámami, často zvaný „jami-
na“, býval v obecním vlastnictví. 
Jednotlivé jámy však patřily 
k selským usedlostem. Dědily 
se spolu s gruntem. Obilné jámy 
požívaly v rodinách zvláštní úcty 
-  patřily k nemnoha posvátným 
věcem (rodinný stůl, díže na 
chleba a pod), které se nikdy 
neprodávaly.

Místo k hloubení obilnic nebý-
valo vybíráno náhodně. Rozho-
dujícím předpokladem byla dosta-
tečně mocná vrstva spraše. Tato 
tzv. „cihlářská hlína“ vznikla na-
vátím prachových půdních částic 
v suchém a chladném klimatu 
doby ledové. Některé druhy spraše 
jsou zvláště hutné, nepropustné pro 
vlhkost a mechanicky odolné. Tento 
typ na Slovácku zvaný „sklepovica“ 
je zvlášť vhodný pro hloubení skle-
pů a obilnic. Spraš v podloží leso-
nického „Hájku“ je asi mimořádně 
kvalitní, protože zdejší obilné jámy 
přečkaly staletí i bez jinde obvyklé-
ho zpevnění stěn vypálením. 

Podle svědectví pamětníků zde 
byly otevřené obilnice ve stavu 
téměř shodným se současným 
již před asi 80 roky. Paní Věra 
Holubářová, pamětnice původem 
z Petrovic, vzpomíná jak učitel 
Zázvorka chodil se školní mlá-
deží do lesonického Hájku, aby 
viděli místo, kam „ústí podzemní 
chodba od petrovického kostela“.  
Toto vysvětlení záhadných „děr“ 
je všeobecně rozšířeno mezi míst-
ními dosud. Že se z povědomí 
obyvatel zcela vytratil původní 
účel jam, svědčí o velkém, prav-
děpodobně předbělohorském stáří 
těchto objektů. Také to naznačuje, 
že se obilnice v našem kraji již 
několik staletí nepoužívají. Svoji 
roli mohlo sehrát také záměrné 
utajení „skrýší“. 

Téma obilních jam považuje-
me za málo známé a pro regio-
nální vlastivědu velmi přínosné. 
Obracíme se proto na Vás, milí 
čtenáři, pokud víte - třebas jen 
z vyprávění - o pozůstatcích obil-
nic (jámy, propadliny, pomístní 
jména „skrýše“, „jámy“ apod.), 
kontaktujte nás (tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz).

Děkujeme našim ochotným prů-
vodcům paní Holubářové, panu 
Fuisovi z Lesonic a Romanu Háj-
kovi z Petrovic.

Zájemce, kteří se chtějí dozvě-
dět více, odkazujeme na knihu 
Ludvíka Kunze: Obilné jámy.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,

Petrovice u M. Krumlova
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expedice speculum

Schema obilní jámy z lesonického Hájku. Předpokládaný tvar sesutého 
ústí obilnice je naznačen přerušovanou čarou.

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 “

Tajné chodby, nebo obilné jámy ?

Oslavanské historické 
slavnosti

/Oslavany/ V rámci oslav Evropských kulturních dnů a zejména 
u příležitosti 250 let od zahájení těžby uhlí v Oslavanech, připravilo 
Město Oslavany ve spolupráci s reklamní agenturou Experts tradiční 
Oslavanské historické slavnosti s bohatým kulturním programem.

Program byl připraven s ohledem na všechny věkové kategorie náv-
štěvníků. Ten zahájila v sobotu ráno koncertním vystoupením Hornická
kapela u Dělnického domu, odkud vyrazil Hornický průvod složený ze 
svátečně naladěných horníků ve stejnokrojích i ve fáračkách, byli zde
zastoupeni i oslavanští permoni z řad členů Divadla na Mýtině a ma-
lých permoníčků z mateřských školek, které doprovázely i jejich uči-
telky permonice. Tento průvod dorazil k radnici, kde následně proběhlo
oficiální zahájení, kterého se zúčastnila řada pozvaných významných 
hostů. Starosta města Vít Aldorf předal historické insignie a to právo 
slavností, které vyjadřuje sounáležitost k městu, jeho historii a přírodě 
a dále zlatého klíče ke slavnostem, který otvírá pomyslné brány k městu. 

Poté probíhaly na náměstí a v zámeckém parku hudební produkce 
různých žánrů. Například folková skupina DUHA hrála na náměstí až 
do večerních hodin. Mnoho posluchačů se zde sešlo odpoledne při kon-
certním vystoupení Pavla Dobeše, který zajisté svým dvouhodinovým 
výkonem nikoho nezklamal. V parku zaznívala dopoledne dechová ka-
pela Vlčnovjanka a odpoledne folková kapela IRISH DEW s ukázkami 
mažoretek ANIFE. Úspěch sklidilo i vystoupení folklórního souboru 
Javorníček. Na zámeckém nádvoří se odehrávaly historické souboje 
v podání skupiny Taranis.

Krátce po poledni vyšel ze zámeckého parku historický průvod 
v čele s králem Přemyslem Otakarem I. Tento průvod byl zakončen na 
zámeckém nádvoří slavnostním ceremoniálem předávání královských 
výsad klášteru Oslavany. Tomuto slavnostnímu historickému výjevu 
přihlíželi návštěvníci, které neodradilo ani to, že si museli ukrojit
ze své popolední siesty a přišli pozdravit průvod krále s jeho družinou 
a projevili tím i patřičné uznání všem členům Divadla na Mýtině, kteří 
tento historický obraz připravili. Po celé odpoledne byl v zámecké 
kapli značný zájem návštěvníků o Oslavanské historické pověsti, které 
taktéž sehráli členové Divadla a tak jako loni sklidili velký aplaus. 

Tradičně bylo na slavnostech umístěno i historické tržiště s ukázka-
mi lidových řemesel. Od rána byly otevřeny expozice muzeí hornictví 
a energetiky, hornického muzea, byl zájem o prohlídky zámku s prů-
vodci. Při těchto prohlídkách si návštěvníci mohli prohlédnout původní 
část zámku i nově zrekonstruované salonky a další prostory společně 
s návštěvou zámeckého pivovaru. Značný zájem o prohlídky zámku 
byl již v předvečer slavností a to v pátek večer, kdy z vlastní  iniciativy 
dobrovolných průvodců vznikla akce Noční zámek při baterkách, kde 
se sešlo mnoho nadšených zájemců a už teď se bude uvažovat o zopa-
kování této úspěšné akce.

Sobotní večer hrála v zámeckém parku skvělá kapela HOBBIT, která 
rozproudila v žilách krev snad každému příchozímu. Zábava zde probí-
hala až do časných ranních hodin a i přes občasný drobný déšť se určitě 
vydařila. Oživením slavností byl večerní hornický průvod s rozsvíce-
nými kahany, který dorazil na náměstí 13. prosince krátce před zaháje-
ním ohňostroje. Každoročně jsou slavnosti zakončeny tímto krásným 
světelným zážitkem a zcela určitě se dá konstatovat, že ten letošní byl 
jedním z nejhezčích a nejpůsobivějších a to díky panu Habáňovi, osla-
vanskému rodákovi, který je svými ohňostroji známý v širokém okolí. 
Vždy se však lze spolehnout, že ohňostroj v Oslavanech bude ten nej-
lepší. I ten letošní o tom všechny přihlížející diváky přesvědčil. Tečkou 
programu na náměstí byla ohňová show skupiny Vyděděnci.

Doprovodnými akcemi byl pro děti Dětský ráj se soutěžemi a hrami 
o ceny a skákací hrady. Dále ukázky street supercrossu v areálu napro-
ti Městskému úřadu. I zde se scházelo při ukázkách velké množství 
nadšených diváků. Ohlas sklidil i sraz Trabi clubu Brno. Majitelé své 
naleštěné trabi miláčky vystavovali v zámecké aleji a večer trabanty 
odjížděly zaprášení nejen od prachu cesty, ale i značně osahaní ručka-
ma těch nejmenších nadšených návštěvníků.

„Na tyto oslavy chodím pravidelně, líbí se mi moc a to z jednoho 
prostého důvodu, že je tady nějaké navázání na tradice, které Oslavany 
vždy měly. Tuto akci hodnotím velice kladně,“ uvedl jeden z návštěvní-
ků Stanislav Doležal. Celý sobotní den byl plný sluníčka a dobré nála-
dy, kterou bylo třeba uplatnit při pokusu o vytvoření rekordu ve vytvo-
ření nejdelšího lidského hada. Tzn. spojení za ruce více než 1400 lidí. 
I přes velkou snahu všech zúčastněných se lidem na náměstí v tomto 
sobotním odpoledni nepodařilo zmíněný rekord překonat. Snad příště. 
Neděle patřila opět otevřeným expozicím muzeí a prohlídkami zámku 
s průvodci. Od rána byl na zámeckém nádvoří start akce Turistický den 
po hornických stezkách, který sklidil úspěch u příznivců jak pěší turis-
tiky tak i cykloturistů. Odpoledne zpříjemnila country kapela Poutníci, 
která si v oslavanském parku našla velké množství svých nadšených
 příznivců.                                         /Jana Nováčková, Martin Sklenář/

„Skrýše“ v lesonickém Hájku. Šipka označuje ústí dokumentované jámy. 

Pohled do ústí obilní jámy
Členové expedice na dně jámy. Obilnice se mohly stát dočasným úkrytem
obyvatel vesnice. V této jámě se mohlo „pohodlně“ skrýt asi osm lidí.

lesní půda
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písek
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m

1,9 m

foto: mask
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Auto - moto
koupím
•• jakoukoli Škodu 120 v pojízdném 
stavu.Tel:602 575 018
•• motocykl cestovní Enduro do 125 
ccm. Tel.: 608 626 289.
•• obuté zimní pneu 4 ks na Felicii, 
levně. Tel.: 737 974 174.
prodám
•• Renault Megane 1,4e, r.v. 98, air-
bag, servo, el. okna, centrál, naj. 85 tis. 
km, 89.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Ford Fiesta 1,6D, doklady nebo 
k odhlášení. Tel.: 737 870 990.
•• Š Favorit 136, r.v. 89, naj. 100 tis. km, 
modrá, dobrý stav. Tel.: 731 939 976.
•• Š 120 L, r.v. 86, nový tm. modrý 
lak, v dobrém stavu, 12.000 Kč. Tel.:
604 417 975.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, naj. 120 tis. 
km, barva zelená, nové náplně, pneu, po 
GO, 23.000 Kč. Tel.: 777 714 432.
•• Š Felicia 1,3 MPI, r.v. 96, červená, 
alu kola, stř. okno, centrál, STK 06, 
po GO, ve výborném stavu, převzetí 
leasigu nebo doplacení v hotovosti. 
Tel.: 739 089 910.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, naj. 120 tis. 
km, zelená, nové pneu, baterie, náplně, 
cena dohodou. Tel.: 777 714 432.
•• Š Favorit, r.v. 90, STK 12/06, nové 
brzdy, čepy, ložiska, výfuk, zad. lemy, 
potahy, taž. zař., rádio, centrál, za-
hrádka, barva šedá pastel, naj. 150 tis 
km, 19.000 Kč. Tel.: 777 209 235.
•• Š 120 po výměně prahu, STK 07, 
8.000 Kč. Tel.: 723 827 881.
•• motorové kolo, nemusí být přilba 
ani ŘP, rychlost 25 km/hod, 9.000 Kč. 
Tel.: 732 201 683.
•• zahrádku na Š 105, 400 Kč. Tel.:
606 893 588.
•• havarovaný Renault Clio, neod-
hlášený. Tel.: 737 880 977.
•• babetu 210, dvojrychlostní, r.v. 92, 
dobrý stav, 7.000 Kč. Ivančice. Tel.:
606 488 858.
•• velký vlek dvouosý zn. Dona, nová 
plachta, brzdy, v. 1,9 m, d. 4 m, nos-
nost 1.750 kg, na 6 palet, 50.000 Kč. 
Tel.: 737 115 224.
•• zánovní plech. disky kol-13xJ5, 
rozteč 100, otvor náboje 53 mm, 4 ks, 
možno i jednotlivě. Tel.: 568 865 304, 
731 039 087.
•• autozahrádku, střešní nosič, Š Fa-
vorit, Š 120, uzamykatelný, málo po-
užívaný, 600 Kč. Tel.: 737 912 459.
•• spojler na páté dveře na Š Favorit, 
výborný stav i vzhled, 500 Kč. Tel.:
737 713 696.
•• startér Bosch na Š Felicie 1,9 D, 
4.900 Kč. Tel.: 602 947 903.
•• 2 ks jetých pneu Barum 165/13,OR 
37, vzorek 4 mm, vh. na vlek, 200 
Kč/ks Tel.: 606 507 088.

Byty - nemovitosti
•• Pronajmu štítovou zeď na rekla-
mu, viditelná zdálky, krajní dům, 
obec Horní Dubňany. Tel.: 515 338 
310 po 19 hod.
•• Prodám byt 3+1 v OV v Oslava-
nech, II. NP, sklep, komora. Cena 
700.000 Kč (nejvyšší nabídce). Tel.:
602 755 265, RK Ing.Krajíček.
koupím
•• starší domek v MK, částečná re-
konstrukce nevadí. Tel.: 723 734 468.
•• byt 1+1 v Ivančicích, do 550 tis. 
Kč. Tel.: 605 145 789.
•• stavební pozemek v MK pro výstav-
bu RD, nabídněte. Tel.: 723 734 468.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 3+1, WC, st. voda, elektřina, 
topení na TP, část. podskl., velká za-
hrada a dvůr, průjezd, stodola, hosp. 
budovy, parkování uvnitř objektu. 
Vše oploceno, soukromí. Možnost 
napojení plynu. Výměra 1432 m2. 

Nutné opravy, 400 tis. Kč. Tel.: 515 
322 101, 602 755 265.
•• velký dům u MK, 2 dílny, 2 garáže, 
k bydlení i podnikání, 700 m2. Tel.:
607 944 974.
•• RD 3+1 v Dobřínsku, garáž, dvůr, za-
hrada, 890.000 Kč. Tel.: 603 841 167.
•• RD na vesnici 5 km od Miroslavi, pod-
sklep., garáž pro 2 auta, přízemí:chodba, 
sprch. kout, WC, kuchyň, obyvák, po-
schodí: koupelna, WC, 2 pokoje, balkon, 
cena dohodou. Tel.: 602 579 901.
•• RD 2+1 v D. Dubňanech vh. na 
chalupu i k trvalému bydlení, 520 tis. 
Kč. Tel.: 515 323 912.
•• DB 2+1 v MK, 480 tis. Kč. Tel.:
604 739 720.
•• byt 1+1 na Sídlišti v MK. Tel.: 777 
856 230.
•• dvojgaráž, eventuelně i jednotlivě,
á 90.000 Kč. Tel.: 724 135 316.
•• družstevní garsonku na Sídlišti v 
MK, vnitřní úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• cihlový byt 3+1 v MK, byt je v OV, 
835.000 Kč. Tel.: 605 370 932.
pronajmu
•• v RD ve vilce se zahradou, levný ná-
jem, dohoda nutná. Tel.: 732 330 440.
•• garáž v Oslavanech ul. Hlavní, 
levně. Tel.: 723 107 984.
•• přenechám pronájem restaurace v Ivan-
čicích za odstupné. Tel.: 736 765 342.
hledám pronájem
•• garsonku nebo 1+1 v Hrotovicích. 
Tel.: 605 569 101. 
•• byt 1+1 v Ivančicích, popř. kou-
pím. Tel.: 736 540 861.
•• mladý pár hledá podnájem bytu 
1+1 nebo 1+kk v MK, cena kolem 
4.000 Kč. Tel.: 604 257 326. 
•• menší kancelář k pronájmu v MK, 
centrum města, blízké okolí. Tel.: 605 
506 356.
•• bytu 1+1, 1+kk v Ivančicích, Rosi-
cích či blízkém okolí, možno i v RD. 
Tel.: 546 413 169.

Stavba - zahrada
koupím
•• dveře plné, levé 90 x 197 cm. Tel.: 
604 663 123.
prodám
•• starší jednokřídlové vchod. dveře 
levé, vč. zárubní se světlíkem, cena 
dohodou. Tel.: 606 346 622.
•• 13 ks trapézových plechů 65 x 315 
cm, asi 25 m2. Tel.: 736 283 894.
•• nový nepoužitý kryt na komín 
napoleon, mat. měděné práčny, 1.000 
Kč. Tel.: 606 812 125.
•• stavební buňku, 10.000 Kč; korbu na 
vápno, cena dohodou; suché WC, 2.500 
Kč. Sokolnice. Tel.: 728 577 729.
•• rozmetadlo práškových hnojiv ne-
sené, trychtýř na 2 metráky hnojiva. 
Tel.: 604 990 631.
•• litinové radiátory s bočním žebrová-
ním, 100 článků, vč. výkonného plyn. 
kotle, 7.000 Kč. Velmi slušný stav, 
možno i jednotlivě. Tel.: 608 814 420.
•• dřevěná vrata, v horní části proskle-
ná, š. 240 cm, v. 255 cm, osazená dveř-
mi 80 x 200 cm. Tel.: 608109 672.
•• nové vchod. dveře 106 x 208, PC 26.500, 
nyní 12.500 Kč. Tel.: 604 233 397.
•• mírně poškozenou ipu (50 m2) vel-
mi levně. Tel.: 546 452 063.
Vybavení domácnosti
koupím
•• kuch. rohovou koženou lavici a stůl 
+ 2 židle, i mírně poškozené, levně. 
Tel.: 605 776 380.
prodám
•• kamna Petry. Tel.: 605 724 881.
•• bílou koupelnovou skříň s umy-
vadlem; 2 ks peřináčů; nový kulatý 
stůl provedení olše se zlatou nohou; 
zahradní stůl + 4 bílé židle; starožitný 
stůl s cibulovýma nohama + 2 židle. 
Tel.: 605 776 380.
•• roh. sed. soupravu 3+2, pevný 
taburet, materiál modrý mikroplyš, 

originál 2 polštářky, 2 r. stará, 15.000 
Kč i s papíry o koupi, rodinné důvody, 
spěchá. Tel.: 607 890 076.
•• automat. pračku Tatramat mini 
248, vrchní plnění, potřeba vyměnit 
tlak. spínač vody a membránu, jinak 
funkční, nebo na ND, 500 Kč. MK. 
Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• pult. mrazák německé výroby 200 l 
v dobrém a plně funkčním stavu, 2.500 
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 h.
•• kamna Petry, nikdy nepoužitá,  
1.600 Kč. Tel.: 732 949 550.
•• 2 zachovalé válendy vč. matrací, 1 
ks/1.000 Kč. Tel.: 546 451 132.
•• manželskou dělenou postel s ÚP a 
nočními stolky, st. 8 let ve výborném 
stavu, 2.000 Kč. Tel.: 737 713 696. 
•• pákovou vodovodní baterii, rozteč 
15 cm, zár. 4 r. na kartuši, 500 Kč. 
Tel.: 737 713 969.
•• 2 ks dětských otočných židlí, 100 Kč/
ks; nový zavírač dveří (Brano), 300 Kč; 
porcelánové umyvadlo, bledě modré, 
150 Kč; konopné lano průměr 25 mm, 
d. 90 m, 10 Kč/m. Tel.: 606 507 088.
•• manželskou postel s ÚP, PC 8.000, 
nyní 2.000 Kč, krémová se zelenoví-
novým dekorem. Tel.: 546 434 045. 
•• starší málo použ. velice zachovalý 
komb. sporák, cena dohodou; přístroj 
na výrobu sojového nápoje ze sojo-
vých bobů, široké použití, předvedu, 2 
r. zár. Tel.: 775 789 015,  546 437 333.

Elektro a elektronika
prodám
•• lednici Calex 270, 1.400 Kč. Tel.:
728 048 401.
•• starší, funkční chladničku Calex 
225 se zánovním kompresorem, 700 
Kč. Tel.: 602 875 240, 721 708 587.
•• MT Alcatel 735 s barevným 
displejem a fotoaparátem a MT Nokia 
3410. Levně. Tel.: 602 575 018
•• vypalovačku CD a DVD v jednom 
značky LG, málo používanou, záruka 
1 a půl roku. Cena dohodou. Tel.:
602 575 018
daruji
•• el. kamna Mora 3 plotýnková, el. 
trouba, za odvoz. Tel.: 723 444 970.

Vše pro děti
prodám
•• dětský kočár 4-komb., modrá s še-
dou, ze stálejšího materiálu, kočár je 
velmi zachovalý, nafuk. kola, polohov. 
rukojeť, taška na  řidítka, síť proti 
hmyzu, 3.200 Kč. Tel.: 606 346 622.
•• oblečení na chlapečka vel. 62-74 
na podzim, 30 Kč/ks; oblečení na 2-3 
letou holčičku, podzim-zima, od 30 
Kč/ks, i boty; odsavačku mateřského 
mléka Baby Nova, 70 Kč, Ivančice. 
Tel.: 607 890 076.
•• sport. kočár zn. B&B, barva šedá + 
sv. modrá kostka, přehaz. rukojeť, ná-
kupní koš, prací potah, 5ti bod. pásy, 
nánožník, pláštěnka, po 1 dítěti, 1.000 
Kč. Tel.: 606 401 755.
•• sedačku na kolo, 350 Kč; sedačku 
do auta do 3 let, 150 Kč; kočár sport, 
široký, 400 Kč. Tel.: 737 721 009.
•• zachovalou dětskou koloběžku, 400 
Kč. Tel.: 602 875 240, 721 708 587.

•• doprodej dětského zboží firmy 
Bambino, ul. Nádražní 710, MK. 
Výrazné slevy do úplného vyprodá-
ní. Ve všední dny mezi 18-20 hod.

•• sport. kočár po 1 dítěti, nafuk. kola, 
prací potah, odnímatelná bouda, ná-
nožník, 1.000 Kč. Tel.: 775 074 500. 
•• dětskou kovovou tříkolku, PC 995, 
nyní 500 Kč. Tel.: 606 201 232. 
•• dětskou plastovou šlapací motor-
ku, 400 Kč. Tel.: 775 074 500. 
•• oblečení po dítěti 2-6 let, letní i 
zimní, velmi levně. Tel.: 546 434 045.
•• těhot. laclové kalhoty, zelený manžes-
tr, vel: XL, 700 Kč. Tel.: 604 843 245.

Zvířata
koupím
•• štěně trpasličího jezevčíka nebo kří-
žence zdarma nebo do 500 Kč, pro po-
stiženou holčičku. Tel.: 515 320 760.
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj. 
exot. ptactvo, mláďata papoušků na 
ruční dokrmení, i dokrmená. Platba 
hotově. Tel.: 603 841 097.
•• kdo za symbol. cenu přenechá nebo 
daruje ponyho? Bude o něj s láskou 
pečováno, jako společník pro naši po-
ničku. Pouze SMS. Tel.: 720 578 473.
prodám
•• středoasiata, velký, nenáročný pes, 
8 štěňat bez PP, po rodičích s PP, oč-
kov., odčerv., 3.500 Kč, možno vidět; 
ovce Sufolk staré bahnice 6-8 let, vh. 
na vypásání, chov, zabití, váha cca 80 
kg, 1.500 Kč; 4 letošní beránky menší, 
1.300 Kč/ks; 2 letou chovnou prasnici, 
80 kg, nyní zapuštěná, 2.000 Kč; 3 kance 
divočáka na zabití, chov, 120 kg, 3.000 
Kč; selata o váze 10-12 kg, 600 Kč/ks. 
Tel.: 777 877 631.
•• králíky chovné 150 Kč/ks, jateční 
a čerstvé, mražené 80 Kč/kg. Tel.: 515 
336 058, 737 778 268.
•• rosela penant, přírodní 3,0 r.05, 
agapor. růžohrdlý lutinor 05, kakaříky 
c.c, straky chovný pár 03 i mladé, ale-
xandra malého, bílého 1,0, r.04. Tel.:
604 303 267.
•• vysokobřezí mladou prasničku, 
5.500 Kč. Tel.: 603 892 473.
•• pudl trpasličí, černý s PP, 3,5 měs., 
očkov., odčerv., čip + europas, 5.500 
Kč. Tel.: 721 676 858.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• štěňata jezevčíka hladkosrstý, 
standart, červená s PP, po lovecky ve-
dených rodičích, očkov., odčerv., od-
běr začátek října. Tel.: 607 748 613.
•• štěně westíka, fenka, 2x očkov., 
odčerv., zvyklá v bytě, 4.000 Kč. Tel.:
515 321 153.
•• francouzký buldoček, očkov., od-
červ., bez PP, černobílá, odběr ihned. 
Tel.: 728 736 571.
•• bišonek frisé, s PP, pejsci, odběr 
konec září. Tel.: 737 400 094.
•• štěňata scheltie (malá kolie), bez 
PP, zlatá, očkov., odčerv.; kavalír king 
charles španěl, barva blackhime, bez 
PP, očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
•• bígl, barva trikolor, bez PP, očkov., 
odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• yokšír, očkovaný, očervený. Tel.:
737 414 800.
•• bígl s PP, výstavní a lovecké před-
poklady. Tel.: 605 432 773.
•• prase o váze 150 kg, cena dohodou. 
Tel.: 737 117 666.
•• mladé korely. Tel.: 605 176 695.
•• čivava dlouhosrstá, roční fenka bez PP, 
1,7 kg, po nechtěném krytí, po císařském 
řezu, barva bílá se zlatou hlavou, tichá, 
klidná, 4.000 Kč. Tel.:724 218 231.
•• yorkšírský teriér, fenka bez PP, stá-
ří 2,5 r., váha 2,3 kg, 1x norm. porod, 
1x císař, barva stříbrná, zvyklá doma i 
venku, 4.000 Kč. Tel.: 607 211 235.
•• štěňata foxteriéra drsnosrstého, 
barva trikolor, po výborných rodičích, 
očkovaná, odčervená. Odběr ihned. 
Tel.: 515 338 251, 608 841 238.
•• štěňata německého ovčáka bez PP. 
Tel.: 515 339 409 po 16 hod.
•• mladé lamy krotké, letošního 
samečka, hnědý s bílou bradou a 
odznaky na nohou. Nenáročné, zají-
mavé zvířátko, vh. místo kozy, 10.000 
Kč, odběr po 1.11.; 2 letého samce 
medvídka mývala, částečně ochočen, 
2.500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• alexandr malý bílý 1,0 r. 04, kaka-
říky c.c. chovné páry žluté, r. 04, stra-
ky r. 03 i odchovy, penanty přírodní 
2,0 r.05, agapa růžoh., škraboš. Tel.:
604 303 267.

daruji
•• psa křížence border kolie, v ko-
houtku 30-36 cm, barva černobílá. 
Tel.: 604 364 503.
•• tmavé kotě, Rouchovany. Tel.: 568 
865 304, 731 039 087.

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. 
Obec REŠICE nabízí od 1. ledna 
2006 k pronájmu obecní byty 2+1 
I. kat. o užit. ploše 55 a 58 m2. Bližší 
informace můžete získat v pondělí 
a středu na tel. čísle: 515 338 135 
nebo osobně v tytéž dny od 16.00
do 17.00 hod. v kanceláři OÚ. 
•• Potřebujete půjčit peníze a banka 
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nej-
schvalovanější hotovostní půjčky 
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.
•• Bankovní půjčky od 20.000 do 
75.000 Kč pro důchodce, zaměstna-
né a OSVČ. Splátka již od 720 Kč/
měsíčně. Tel.: 515 323 222, 737 324 
020, p. Čemerková, po 16.00 hod. 

Různé
•• Jezdím na 2 směny do Brna, pro-
sím, máte někdo volné místo v autě? 
Nástup možný v MK, Ivančicích. Tel.: 
72 698 702, 607 856 507 po 18 h.
koupím
•• menší soustruh na kov. Tel.: 608 
626 289.
prodám
•• 15 ks sudů na obilí 200 l, 1 ks 70 l. 
Tel.: 728 800 118.
•• zabijačkový kotel; trojnožku na 
zavěšení prasete; drtič řepy; decimál-
ku; řeznické háky vč. konzol; nerez. 
bedna na 500 kg masa; studený wap. 
Tel.: 608 814 420.
•• berle, francouzské hole téměř nové, 400 
Kč, ručně tkané koberce na chalupu, pestré 
pruhy, hadráky, š. 70,2 x 180, 1x 2,0, 700 
Kč; zavařovací sklenice omnia i menší a 
kečupové 1 ks/1 Kč; ručně klepaný mák 
růžový a bílý k setí, ostropestřec marián-
ský a sléz maurský. Tel.: 737 407 461.
•• celodřevěnou králíkárnu v. 2,40, š. 
2,40, h. 75 cm, 6 boxů + 2 odstavné. 
Stříška s rýnou, na nožkách. V dob-
rém stavu, 3.500 Kč. Tel.: 723 033 
622 do 16.00 hod.
•• orig. DVD filmy. Levně. Tel:602 575 018
•• akvárium v 40, d 80, š 35 i s ry-
bičkami, příslušenstvím a stolkem na 
míru, cena dohodou. Tel:602 575 018
•• velkou plast. popelnici na kolečkách, 
3.000 Kč, dovezu. Tel.: 604 360 394.
•• kelímky 0,3 dcl, nové, 2.400 ks 
v krabici, 300 Kč. Tel.: 604 360 394.
•• kladívkový šrotovník typ KS 200, r.v. 
81, 2.870 ot/min, el. motor 2,2 kw, 4,7 
A, 380 V, hm. 86 kg. Tel.: 604 990 631.
•• značkový nerez kútr Berkel 32, ho-
din. výkon cca 350 kg, ruční mlýnek 32, 
nový, velká sleva. Tel.: 608 814 420.
•• dvoják dřevěný, 2 m se 6-ti příčka-
mi, 2 motocyklová kola 3,25x16, vál 
k Teře, Vari. Tel.: 515 336 601.
•• elektrický psací stroj, 200 Kč; od-
savač par, 200 Kč. Tel.: 515 338 191.
•• med řepka 50 Kč, směska 70 Kč. 
Tel.: 515 338 251, 608 841 238.
•• palmu dracenu, v. 220 cm, 500 Kč. 
Tel.: 604 403 045.
•• za odvoz přenechám kvalitní králi-
čí hnůj. Tel.: 736 262 940.
•• letošní luční seno, malé balíky 12 
kg, 30 Kč/ks, odběr min. 20 ks. Ivan-
čice. Tel.: 777 877 631.
•• brambory Impala a Rosara, 4 Kč/
kg. Tel.: 515 338 340.

•• brambory k zimnímu uskladnění, 
dobrá odrůda, cena dohodou. Tel.: 
737 117 666.
•• brambory, 4 Kč/kg. Rakšice. Tel.:
515 322 155.
•• kvalitní přebrané brambory na 
uskladnění. Tel.: 732 562 498.
•• menší okrasné tykve, různobarevné 
druhy, k dekoraci a aranžování, 5 Kč/
ks. Jen SMS na tel.: 728 870 164.
•• silné sazenice jahod Karmen, 1ks/2 
Kč. Tel.: 546 451 132.

Hobby
•• Hledám myslivce, který vymění 
naháňku na černou za hon na drobnou 
zvěř. Tel.: 737 745 348.
prodám
•• zachovalý dvojmístný uzavřený 
kajak, barva červená, žlutá, 3.500 Kč; 
akordeon pro začáteč., barva perleť, 
32 basů, 2.200 Kč. Tel: 606 507 088.

Seznámení
•• Hledám dívku, která to zkusí s mu-
žem stř. let. SMS na tel.: 720 563 251.
•• 54-letý 171/73 chce najít přítelkyni 
štíhlejší postavy k občas. schůzkám, 
návštěvám, vycházkám apod. Později 
se uvidí, co dál. Tel.: 732 284 863.
•• Hledám štíhlou dívku do 25 let 
k intimním schůzkám, jsem 40 let, 
štíhlé postavy, finančně zajištěný, 
100% diskrétnost. Tel.: 604 579 615.

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.
•• Přijmeme kuchaře/ku s praxí, 
nástup možný ihned. Ivančice. Tel.:
604 680 897.
•• Hledám brigádu, výpomoc. Jsem 
na MD. Tel.: 737 721 009.
•• Částečně invalid. důchodkyně hle-
dá lehkou práci na zkrácený úvazek. 
Tel.: 775 356 273.
•• Hledáme schopné lidi pro nové 
centrum české kosmetiky. Výhodou je 
komunikativnost, příjemné vystupová-
ní. Nejedná se o klasické zaměstnání, 
ale nezávislou spolupráci s možností 
vlastního rozvržení času. Po ukončení 
školení, které hradí společnost, můžete 
pracovat ve svém regionu nebo místě 
bydliště. Pokud máte vážný zájem, 
volejte na tel.: 602 508 736.
•• Ženy a dívky se zájmem o fotomo-
deling ozvěte se fotografovi SMS na 
tel.: 728 298 596 pro více info. V příp. 
dohody a zájmu možná trvalá spolu-
práce i profesionálního charakteru.
•• Přijmeme údržbáře/zámečníka na 
3 směnný provoz. Ivančicko. Tel.:
737 226 125.
•• Hledám zaměstnance do prodejny 
květin v Ivančicích ne/vyučeného s pra-
xí. Tel.: 546 434 045, 777 272 628.
•• Hledám VPP v gastronomii (i noční) 
jako barman-číšník, praxe 5 let, serióz-
nost, spolehlivost. Tel.: 775 694 497.
•• Hledám brigádu jako číšník v her-
ně, baru, kavárně, restauraci, nebo vy-
pomůžu na akcích. Tel.: 775 679 976.
•• Hledáme spolehlivé, pracovité 
lidi do české firmy. Komunikativní a 
schopné se učit novým věcem, vysoké 
příjmy zaručeny. Tel.: 723 249 338.
•• Fotograf hledá k dlouhodobé spo-
lupráci ženy a dívky na focení. Fin. 
výpomoc možná, vh. pro studentky 
nebo ženy na MD. Tel.: 732 180 721.
•• Přijmu paní na úklid restaurace 
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• Hledám brigádně uklízečku do 
Alexovic. Tel.: 728 264 272.

Výzvy
•• Ivane Hušku z Miroslavi, zaplať 
své dluhy!!!



12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

CMYK

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  •
Informace o mikroregionech  •

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

REGISTRACE  FIRMY OD  300 Kč  (bez DPH)

KATALOG FIREM  JE  VÍCE  JAK  TELEFONNÍ  SEZNAM

Redakce Zrcadla
Růžová 39

Moravský Krumlov
tel.: 515 321 099

mobil: 777 769814

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

Vás zve na

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 25. září od 9.00 hodin

v areálu bývalých kasáren Přibice.   

V půli července se atleti zúčast-
nili v partnerském městě Maissau 
výročního běžeckého závodu. 
Kristýna Kudláčková si odvezla 
bronzovou medaili, Pavel Pro-
cházka ve své kategorii zvítězil, 
Jan Čepera, Michal Kolegar a Ro-
man Široký skončili na 5.-7. místě.

V celoročním seriálu Ligy 
žactva úspěšně  reprezentují Mo-
ravský Krumlov Kristýna Kud-
láčková (800 m), Honza Čepera 
(800 m), Michal Kolegar (1.500 
m) a Roman Široký (dálka, 60 m 
a štafeta 4x 60 m), kteří postou-
pili do fi nále moravské soutěže. 
Jakub Kudrna a Karel Hrůza 
doplnili tuto čtveřici v kategorii 

nejmladšího žactva. Účast ve 
fi nálovém kole byla pro všechny 
velkým úspěchem.

Dorosteneckých ligových zá-
vodů se také zúčastňuje Radka 
Marková, která si na začátku letní 
sezony skočila svůj osobní rekord 
143 cm. Na závodech v Olomou-
ci, Břeclavi a Opavě se vždy 
umístila do desátého místa.

Letní moravskoslezské ligové 
soutěže se také podařily krumlov-
ské Kateřině Doubkové, která jen 
ztěží našla v bězích na 800 metrů 
přemožitele.

Po nechtěné zdravotní přestáv-
ce způsobené zraněním kotníku se 
do tréningu vrátil Denis Ceniga. 

Koncem srpna se zúčastnil Mis-
trovství ČR do 22 let v Olomouci, 
kde získal čtvrté místo. což je
po pětiměsíční pauze velmi dobrý 
výsledek. Minulý týden se zú-

častnil Poháru mistrů evropských 
zemí v juniorech. V Bělehradě, 
kde se závody konaly, se výko-
nem 204 cm umístil na skvělém 
pátém místě.                         /abé/

Úspěšné léto krumlovského atletického klubu Mistrovství dvou republik 
ve vodním lyžování

/Oleksovice/ Minulý víkend proběhlo v Oleksovicích absolutní 
mistrovství České a Slovenské republiky ve vodním lyžování. Špička
závodníků z obou států zde změřila své síly a dovednosti v tomto ná-
ročném a zajímavém sportu. „Dnes tu soutěží dvě kategorie a sice muži 
a ženy. Tato kombinace mistrovství české a slovenské republiky je po 
dohodě obou národních svazů vodního lyžování. Jednou se koná u nás, 
další rok na Slovensku. Také záleží na podmínkách, jako jsou stav vody 
nebo počasí, proto může dojít i k výjimkám. Pro mistrovství republiky 
jsou stanoveny výkonnostní limity, proto je počet závodníků omezen 
právě splněním limitu. Dnes je tu 39 závodníků, kteří jsou rozděleni 
do disciplín jako fi gurální jízda, skok a slalom. Proto se na tento závod 
sjíždí opravdová špička závodníků z republiky a většinou to jsou ti, co 
se zúčastňují různých mistrovství a mezinárodních turnajů. Nejlepších 
výsledků dosahujeme v kategorii dofénů a juniorů, jenž jsou srovnatelné 
se světem. Nejbližším takovým závodem je mistrovství světa v Izraeli.
V kategorii dospělých je to slabší z důvodu omezené doby vhodné pro 
trénink. Ve světě se běžně trénuje celoročně,“ uvedl k organizaci závo-
du ředitel mistrovství Zdeněk Žihla.

„Na vodních lyžích jezdím už od šesti let. Začínala jsem závodit 
v dofénkách a časem postoupila do juniorek, kde jsem do dneška. 
Zúčastňuji se i těžších mistrovství, abych nabrala zkušenosti. Toto 
mistrovství jsem rozjela velmi dobře, průběžně mám nadprůměrný 
výsledek, ale čekají mě ještě skoky, ve kterých si hodně věřím,“ pro-
zradila v současnosti nejlepší juniorská závodnice a členka národní 
reprezentace Kateřina Heinišová z Vyškova. Jak uvedla dále, skloubit 
tento sport s životem je pro ni celkem těžké, protože chodí do třetího 
ročníku Gymnázia a trénuje téměř každý den. Lyžím se věnuje naplno 
čtyři měsíce a ve škole ji z toho důvodu pouštějí na prázdniny o měsíc 
dříve a zpět do školy nastupuje o měsíc později. S reprezentačním 
republikovým týmem byla letos na mistrovství Evropy ve Švédsku. 
Tento sport hodlá dělat ještě pěknou řádku let, ne ovšem profesionálně, 
ale jako zálibu. Doufá, že se ji začne dařit lépe i na mezinárodních 
závodech. „Přestup v příštím roce z juniorek do žen bude pro mě zna-
menat propad z prvního místa na páté a větší tréninkové dávky, okolí 
bude od mě více očekávat. Určitě to bude i větší adrenalin. Nejvíce mě 
mrzí odchod mého současného trenéra, který se mi věnoval jedenáct 
let. Takže očekávám nového trenéra a nevím, jak si zvyknu na nový 
přístup,“ doplnila Katka.           /mask/

V sobotu 17. září se v Kramolí-
ně konal poslední závod letošního 
MMČR Mittas CUP 2005.

Na startu samozřejmě nechy-
běli oba jezdci AMK MOTO-
-SPORT TEAMU NESLOVICE. 
Se ztrátou šestnácti bodů na ve-
doucího Pavla Poláka přijížděl
k tomuto závodu Erik Schneider. 
Těžký terén a technické potíže
s motocyklem zabránily Erikovi 
v plánovaném útoku na první 
místo v celkovém pořadí. Letošní 
sezónu v tomto seriálu ukončil

na druhém místě a k evropskému 
titulu ve třídě 50 ccm připojil
titul vicemistra České republiky 
ve stejné kubatuře.

V kubatuře do 65 ccm startoval 
jeho starší bratr Dominik, který 
skončil v první jízdě na čtvrtém 
místě a druhou jízdu dokončil 
na druhé pozici. V celkovém po-
řadí  patří Dominikovi  v  katego-
rii jezdců do devíti let krásné třetí 
místo.                  /Ctibor ADAM/
Foto: Květoslav ADAM
Erik Schneider na svojí KTM

Druhé místo patří Erikovi

Nové hřiště v Bohuticích
/Bohutice/ Obecní úřad v Bohuticích ve spolupráci se základní ško-

lou zahájil stavbu nového víceúčelového hřiště v areálu bývalé školní 
zahrady, které budou využívat jak žáci, tak občané. „Důvodem ke stav-
bě byl nedostatek vhodných venkovních prostor pro výuku tělesné 
výchovy. Protože jsme zde měli nevyužitou bývalou školní zahradu, 
která byla zarostlá, tak po domluvě s radnicí a zastupitelstvem jsme se 
rozhodli vybudovat nové školní hřiště. Celkové náklady na výstavbu 

jsou 650 tisíc korun, přičemž se nám podařilo získat dotaci 320 tisíc 
korun z ministerstva fi nancí,“ informoval ředitel školy v Bohuticích 
Tomáš Třetina. Podle jeho slov bude nové hřiště rozděleno do dvou 
částí. Větší část bude multifunkční hřiště na míčové hry jako košíko-
vá, volejbal, nohejbal. Druhá část bude určena malým dětem prvního 
stupně, půjde o altán s prolézačkami. „Hřiště bude využíváno v dopo-
ledních hodinách školou a odpoledne bude přístupné všem občanům 
Bohutic tak, aby plnilo funkci plnohodnotného sportoviště pro celou 
obec,“ doplnil Tomáš Třetina.                                                      /mask/

Oslavany jako tradiční bašta 
cykloturistiky nespí na vavřínech. 
Dokladem toho je dvoudenní 
akce, která se koná 27. a 28. září
na tamním zámku. V úterý 27. 9.
v 19 hodin začne v oslavanském 
kině beseda s Lucií Kovaříkovou 
a Michalem Jonem o jejich tříletém 
putování na kolech kolem světa přes
všechny kontinenty spojená s pro-
mítáním fotografi í a autogramiádou.
Před besedou  a po ní bude možno 
zakoupit knížky o jejich putování.

Na středu 28.9. (státní svátek) 
je připraven významný počin. Ot-
vírání cyklotrasy Klubu českých 
turistů číslo 5170 Velká Bíteš 
- Moravský Krumlov a tématické
„Templářské“ cyklostezky. Ak-
tivní cyklisté se mohou projet 
na svých bicyklech a pro ostatní 
příznivce je připraven bohatý kul-
turní a společenský program na 
zámeckém nádvoří. Pro cyklisty 
z Velké Bíteše bude start v devět 
hodin na náměstí před radnicí. 
Po společném startu pojedou 
po trase na Košíkov - Ludvíkov 
- Stanoviště - Újezd - Rapotice 
- Ketkovice - Oslavany, délka 
23 km, předpokládaný dojezd 
do Oslavan na zámek do 11 ho-
din. Pro krumlovské je start v 10 
hodin na zámku, délka trasy 14 
kilometrů. Cyklisté pojedou po 
značené trase polní cestou na 
Polánku - Řeznovice - Alexovice 
- Letkovice - Oslavany. Předpo-

kládaný dojezd do Oslavan na 
zámek do 11 hodin.

Od 10 hodin bude na nádvoří 
zámku v Oslavanech zajištěno 
občerstvení, bude hrát dixieland, 
country a trampská hudba, zkrát-
ka pohodový sváteční den až do 
18 hodin. Budou otevřena muzea 
Hornictví a energetiky a Hasičské 
historické techniky. Prohlídky 
zámku s průvodci. Před startem a 
po dojezdu proběhne autogrami-
áda Lucie Kovaříkové a Michala 
Jona. Otvírání tématické trasy se 
startem je naplánováno ve 12. ho-
din před oslavanským zámkem. 
Templářská cyklostezka vede přes
povodí Oslavy a Jihlavy krajem 
Templářů kolem zřícenin  Levno-
va, Kraví Hory a Templštýna.

Doporučují se horská, krosová, 
trekingová kola a přílby. Společ-
ný výjezd s Lucií a Michalem 
vede po cyklostezce do Ketkovic, 
zde se mohou odpojit cyklisté 
z Velké Bíteše, budou-li chtít,
a vrátit se domů. Trasa pokračuje 
do údolí Oslavy pod Ketkovák 
- Senorady - Biskoupky - Bis-
koupský kopec - tábor pod Tem-
plštýnem - Hrubšice - Řeznovice - 
Alexovice - Letkovice a cíl zámek 
Oslavany. Délka celé trasy 44 km 
s možností zkrácení ze Senorad na 
Novou Ves do Oslavan cca 25 km, 
popřípadě odbočit v Biskoupkách 
po trase č. 403 na Ivančice do 
Oslavan cca 31 km.     /jak/

Dvoudenní cyklistický
svátek v Oslavanech

foto: mask

foto: AC MK

foto: mask


