
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.

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník V.  •  Číslo 4                                                                              24. února 2006

Nezávislý regionální čtrnáctideník AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Firmy mají povinnost hlá-
sit volná pracovní místa 

V posledních dnech zaznamenalo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí řadu dotazů a stížností od zaměstnavatelů, kteří se na základě re-
portáže TV Nova domnívají, že od nového roku musí hlásit informace 
o volných pracovních místech pouze příslušnému úřadu práce a teprve, 
když ÚP není schopen na toto místo umístit uchazeče o zaměstnání, 
může fi rma podat inzerát. Tato informace je zavádějící a nepravdivá.

Tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Berán-
ková k tomu uvedla: „Oznamovací povinnost ukládal zaměstnavate-
lům už předchozí zákon o zaměstnanosti, který vešel v účinnost v roce 
1991, nejedná se tedy o žádnou novinku. Podle současného zákona
o zaměstnanosti, který je účinný od října roku 2004, musí zaměstna-
vatel do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce, že má 
k dispozici volná pracovní místa a uvést jejich charakteristiku. Stejná 
lhůta platí i pro případ, že se fi rmě podaří tato volná pracovní místa 
obsadit. Volnými pracovními místy jsou ta, která nově vznikla nebo se 
uvolnila po odchodu zaměstnance a která chce fi rma obsadit novými 
pracovníky. Lhůta pro oznámení se počítá ode dne následujícího po 
dni, kdy toto místo zaměstnavatel vytvořil, uvolnil či na něj přijal no-
vého zaměstnance. Zákon v žádném případě nezakazuje, aby zaměst-
navatel informoval příslušný úřad práce a současně si podal inzerát.“

Od října 2004 do konce roku 2005 nebylo možné, aby úřady práce 
neplnění oznamovací povinnosti pokutovaly. Toho řada zaměstnavate-
lů zneužívala a ÚP se často o volných pracovních místech nedozvěděly. 
Proto se podmínky od nového roku zpřísnily. Za neplnění oznamovací 
povinnosti může úřad práce dotyčnému zaměstnavateli uložit pokutu 
až do výše 500 tisíc korun.                                        /abé/, zdroj MPSV

/Hostěradice/ Překvapivý vý-
voj má situace kolem sanace bý-
valé skládky komunálního odpa-
du v Hostěradicích.

„Český svaz ochránců přírody 
z Brna zorganizoval na vlastní 
podnět a bez našeho vědomí 
kontrolu stavu vody ve skládce 
a zjistil, že ve vodě žijí vzácní 
živočichové. Na jejich vypraco-
vanou zprávu reagoval krajský 
úřad v Brně s tím, že skládka 
nebude zcela zasypána, jak bylo 
původně plánováno. Předělali 
jsme projektovou dokumentaci. 
Na jejím základě bude zavezena 
jenom půlka bývalé skládky a na 
dně zůstane jezírko. Nazývejme 
ho „Hostěradický mokřad“ a tam 
budou mít možnost vegetovat tito 
vzácní živočichové. Svahy upra-
víme, udělá se komunikace k vy-
těženému kamenolomu. Plovoucí 
PVC lahve a lednice vybereme
a odvezeme na skládku do Úna-
nova. Okolo vyčištěného jezírka 
bude cesta, po které občané bu-
dou moci chodit na procházku. 
Prostor bude osázen zelení a stro-
my. Do dvou měsíců bude před-
ložen projekt a zahájí se stavební 
řízení. Možná se s pracemi začne 
ještě letos. Zatím nám chybí pení-
ze. Budeme žádat o dotace na tuto 
stavbu krajský úřad a státní fond 
životního prostředí,“ informoval 
o novém vývoji starosta Hostěra-
dic František Schneider.

„Na základě dvou pochůzek 
lokality z května až června 2005 
jsme zjistili, že stávající jezero 
na dně kamenolomu je cennou 
lokalitou populací obojživelníků, 
včetně zvláště chráněných druhů. 
Navíc v území s absencí jiných 
vhodných míst k rozmnožování. 
Odtěžený kamenolom leží při 
okraji obce Hostěradice a z větší 
části je zavezený odpadem, ze- 
minou a stavební sutí. Na dně 
ještě nezasypaného vytěženého 
prostoru je na nepropustném pod-
loží jezero o výměře více zhruba 
jednoho hektaru s hloubkou vody 
dosahující místy 2-3 metry. Hla-
dina jezera je po značné ploše po-
kryta plovoucím odpadem, pře-
devším ledničkami a umělo-
hmotnými PET lahvemi. Voda 
jezera má vysokou průhlednost 
a na druhé straně vykazuje určité 
známky vizuálního znečištění. 
V jezeře žije početná populace 

vodního kriticky ohroženého sko-
kana skřehotavého, a z dalších 
druhů se v souvislosti s rozmno-
žováním vyskytuje v dotčeném 
území ohrožená ropucha obecná, 
ohrožená ropucha zelená a silně 
ohrožený skokan štíhlý. Uvedené 
tři druhy vody jezera vyhledávají 
při jarním rozmnožování. V přímé 
souvislosti s početnou populací 
vodních skokanů byla pozoro-
vána rovněž ohrožená užovka 
obojková. Možný je výskyt i dal-
ších druhů obojživelníků, napří-
klad rosničky zelené nebo čolka 
obecného. S ohledem na charak-
ter lokality je reálný předpoklad 
i případného zimování zdejší po-
pulace vodních skokanů na jeho 
dně,“ uvedl Josef Martiško z Čes-
kého svazu ochránců přírody. 

„V případě nezbytnosti zasy-
pání zbývající těžební jámy s je-
zerem zeminou je třeba přijmout 
taková opatření, která vyloučí zá-
važnější přímé dopady usmrcová-
ní zdejší populace obojživelníků. 
Žádoucí by potom bylo provedení 
důkladnějšího terénního průzkumu 
lokality s upřesněním způsobu 
života populace obojživelníků. 
Z hlediska rozmnožování sucho-
zemských druhů obojživelníků 
a také vodních skokanů není 
možné za stávajícího stavu pro-
vádět zasypávání v době jejich 
rozmnožování zhruba od března 

do července. Z hlediska možné-
ho celoročního výskytu vodních 
skokanů ve vodách jezera by byl 
nezbytný jejich komplikovaný 
odchyt s přemístěním na jinou 
vhodnou lokalitu v okolí po čer-
venci. Po realizaci záchranného 
přenosu by pak muselo být prove-
deno zasypání celého prostoru do 
března následujícího roku tak, aby 
nezůstaly žádné vodní plochy a 

ani by takové plochy nemohly po 
vydatnějších deštích vzniknout.
V opačném případě by mohlo dojít 
k opětovnému jarnímu rozmnožo-
vání obojživelníků, což by další 
postup prací znovu komplikovalo. 
Výše uvedená doporučení je třeba 
považovat za předběžná s ohledem 
na provedení pouze orientačních 
terénních šetření,“ doplnil Josef 
Martiško.                             /mask/

Hostěradická skládka oázou obojživelníků

Byty v Ivančicích letos
/Ivančice/ S končící zimou se naplno rozbíhají práce na výstavbě 

bytového domu v lokalitě na starém sídlišti v Ivančicích. Jde o develo-
perskou iniciativu stavební fi rmy Stavoprogres, která byty postaví a 
prodá je případným zájemcům. Je to velký přínos pro bytový fond, kte-
rý bude k dispozici pro obyvatele města. V současnosti navíc probíhá 
v souvislosti s projednáváním návrhu rozpočtu snaha vedení radnice 
vyčlenit částku na úpravu okolí celého areálu včetně místních komu-
nikací. V době, kdy stavba bude dokončena, zde bude postupně vytvo-
řena obytná zóna. Tam, kde v minulosti „strašila“ betonová základová 
deska, tak konečně vznikne prostor pro bylení a odpočinek.          /jak/

Volby budou v červnu
/Brno/ Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky konané na území České republiky 
na dny 2. a 3. června 2006. Rozhodnutí bylo publikováno v část-
ce Sbírky zákonů č. 15. Za den vyhlášení voleb je tak považován 
8. únor 2006. Na webu Jihomoravského kraje je v části úřední 
deska zveřejněn harmonogram úkolů a lhůt vycházejících z pří-
slušné legislativy. Z něho vyplývá, že zmocněnci politických 
stran, politických hnutí nebo koalic mají podat kandidátní listiny 
příslušnému krajskému úřadu nejpozději v úterý 28. března do 16 
hodin. Lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání. /tz/

foto: mask
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Ivančice, tel.: 731 222 369
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Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

/Dobřínsko/ Speciální bagr, 
který se zakusuje do tři metry sil-
né vrstvy bahna a čtyři nákladní 
auta odvážející sediment. Tak toto 
pracovní nasazení je možno nyní
vidět v Dobřínsku. Probíhají tu 
práce na odbahnění retenční ná-
drže Dobřínského rybníka.

„Obec se rozhodla po 50 letech 
rybník revitalizovat. Byl celý 

zabahněný a už nesloužil svému 
účelu retenční nádrže k zachycení 
přívalových vod. V rybníku bylo 
průměrně tři metry bahna, takže 
nebyl vhodný ani ke koupání 
ani k chovu ryb. Dělalo nám to 
nemalé problémy, protože zane-
sený rybník při větších srážkách 
kolem 50 mm již přetékal přes 
hráz a mohlo dojít k jejímu protr-

žení a opětovnému vytopení obce. 
Proto bylo nutné rybník odbah-
nit,“ uvedl starosta Jan Vokoun. 

Práce byly zahájeny v lednu 
s tím, že ukončení s kolaudací 
se předpokládá na podzim tohoto 
roku. Poté bude rybník sloužit 
hlavně pro zachycení přívalových 
vod, ale i pro koupání a sportovní 
rybolov rybářů, kteří budou mít 

tento rybník v pronájmu. Jen pří-
prava na zahájení celé akce trvala 
včetně projektu jeden a půl roku. 
Kromě odbahnění se bude pro-
vádět oprava objektu hráze, jeho 
vypouštění a bezpečnostní přeliv 
s úpravou koruny hráze jejím 
zvýšením zhruba o metr kame-
ninovým pohozem. Celkově bude 
odvezeno 8,5 tisíc m³ nánosů.

„Na odbahnění jsme dostali 
ze strukturálních fondů více než
3 miliony korun, což je 90 procent
celkových nákladů a zbývajících 
deset procent, asi 350 tisíc, hradí 
obec. Dotace byla poskytnuta 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj - přes 2,6 milionu. 
Z fondu životního prostředí přes 
300 tisíc. Odtěžený sediment 
se odváží na pole soukromých 
vlastníků, kde bude zaorán jako 
hnojivo. Rybník bude mít po 
dokončení dvě části. Izolovanou 
mokřadní část, která bude přímo 
navazovat na promáčené plochy 
potoční nivy a samotný rybník,“ 
doplnil Jan Vokoun.

Dobřínský rybník se začal sta-
vět v padesátých letech, protože 
velká voda v roce 1948 značnou 
část obce vytopila. Rybník stavěli 
dobřínští občané, i když tehdy 
byla poskytnuta podpora státu. 
Kopal se ručně a hráz se navážela 
koňskými povozy celých šest let. 
Od jeho dostavění sloužil i pro 
koupání a rybaření.            /mask/

Rybník bude opraven, záplavy už nehrozí

prodej • montáž • zaměření 
OBLÉ HRANY U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

super cena (celý komplet)

2.990,- Kč     bez DPH
tel.: 774 858 480, www.3tcz.cz

DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Dotace na plochu náměstí
/Oslavany/ V uplynulých dnech podalo město Oslavany další žádost 

o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato žádost se tentokrát týká 
dostavby budoucí části oslavanského náměstí a samotné plochy náměs-
tí. Celkové náklady na plochu náměstí, to znamená silnice a chodníky 
včetně parkových úprav, jsou v tomto okamžiku vyčísleny částkou 12 
milionů korun. Dotací může město získat až 7,5 milionu korun, což by 
bylo samozřejmě významnou pomocí při dostavbě budoucího náměstí. 
Celá plocha náměstí je koncipována jako rastrová plocha doplněná 
velkým schodištěm ze strany od hlavní silnice, podél bytového domu 
budou umístěny lavičky a polyfunkční parkoviště s plochou osázenou 
stromy a vodním prvkem. Vodní prvek je uvažován v návaznosti na 
řeku Oslavu a dokladuje to, že Oslavany jsou krásné město v údolí 
řeky. Projekt má vazbu na výstavbu dalších objektů, jako je bytový po-
lyfunkční dům a dům chráněného bydlení pro důchodce. Aby představa 
náměstí byla dokonalá především pro občany Oslavan, tak projekční 
kancelář připravuje vizualizaci, na kterou jsou již oslavanští občané 
zvyklí. Budou tak moci budoucí náměstí vidět ve vstupní části radnice 
na panelech. Mimo to je nachystána novinka pro propagaci nového ná-
městí před tím, než se začne budovat. V oslavanské kabelové televizi 
v průběhu března by se mělo objevit video, ve kterém občan bude moci 
absolvovat virtuální procházku po budoucím náměstí.                   /jak/

Propadlý chodník a vozov-
ka ochromily provoz

/Miroslav/ V neděli odpoledne se pravděpodobně vlivem větší 
vlhkosti způsobené táním propadl chodník na ulici Příční v Miroslavi. 
Během nadcházející noci se propad ještě více rozšířil na hloubku asi 
2,5 metru a pod silnicí se vytvořila nezpevněná dutina, kde hrozilo 
zapadnutí projíždějících automobilů. „Propadla se klenba starého skle-
pa, který tu byl pravděpodobně již od dob bývalé zástavby. Nejdříve 
bagrem obnažíme staré zdivo sklepa, abychom zjistili, jestli nehrozí 
další propad. Poté vzniklou dutinu vyplníme kameninovou sutí, aby 
se zhutnilo podloží. Až se materiál do jara usadí, provedeme konečnou 
opravu zadlážděním,“ uvedl ředitel správy majetku města Miroslavi 
Oldřich Křeček. Po dobu pondělní opravy byl prostor chodníku i silni-
ce označen a doprava řízena městskou policií, aby nedošlo k najetí au-
tomobilu, případně autobusu pod nezpevněnou vozovku. Po zasypání 
byly na ulici usazeny zákazové dopravní značky. 

Po této opravě z počátku týdne se vše opakovalo v úterý ráno. Pro-
padl se vedlejší a souběžný sklep. Zející díra měla tentokrát v průměru 
přes čtyři metry a hloubku více jak 8 metrů. Zničena byla polovina sil-
nice, chodník v celé šířce a část přilehlého parkoviště. „Propadl se další 
sklep, patrně šlo o křížení dvou sklepů. Od rána tu navážejí míchačky 
betonovou směs, kterou se plní vnitřní část sklepů. Doposud jich bylo 
deset. Až zítra beton zatvrdne začnou nákladní Tatry navážet štěrk 
s pískem a povrch se udusá. Silnice by se mohla znovu otevřít v pátek 
odpoledne,“ uvedl jeden z dělníků, který pracoval na likvidaci propad-
liště. Největší potíže patrně působí uzávěra silnice, po které jezdily 
autobusové linky. Ty musely být odkloněny.                               /mask/

foto: mask

Památková zóna oceněna
/Ivančice/ Národní památkový úřad vypsal soutěž o cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových zón 
za rok 2005. Město Ivančice se do této soutěže přihlásilo s akcí, která 
se týkala obnovy bývalé radnice, která v současné době plní funkci 
památníku Alfonse Muchy, muzea Vladimíra Menšíka a informačního
a kulturního centra. Ivančice se v této soutěži umístily na druhém místě 
ze všech přihlášených, což je chápáno jako ocenění snahy o obnovu 
historických a kulturních památek ve městě Ivančice.                    /jak/

KONKURZ
Rada města Miroslavi vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění z. č. 383/2005 Sb., konkurz na obsazení funkce 
ředitele Základní školy, Miroslav, okres Znojmo s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 8. 2006.
Požadavky:
1) předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., to znamená: a) odborná kvalifi kace 
odpovídající ustanovením § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., b) délka praxe 4 roky podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č.563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., c) občanská 
a morální bezúhonnost, 2) znalost školské problematiky a předpisů, 3) organizační a řídící schopnosti, 4) dobrý 
zdravotní stav, 5) uživatelská úroveň obsluhy PC, 6) schopnost organizovat i mimoškolní aktivity.
K přihlášce doložte:
1) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů
o dalším vzdělání), 2) ověřené doklady o průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce pedagogické praxe,
3) strukturovaný životopis, 4) koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů  originál, případně ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele (ne starší 3 měsíců). 
Obálku s přihláškou označte slovy: „Konkurz ZŠ Miroslav – neotvírat“.
Upozornění:
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými 
požadovanými přílohami doručené na adresu zřizovatele, tj. Města Miroslavi, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Miroslav, náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav, do 14. dubna 2006, a to 
nejpozději do 12:00 hodin.                                    V Miroslavi dne 20.2.2006, Ing. Augustin Forman, starosta města

/Oslavany/ Nezvykle těžké po-
větrnostní podmínky ztěžují práci 
stavebním dělníkům na překopu 
řeky Oslavy a přípravě základů 
pro mostní pilíře. V současné 
době probíhají práce na první eta-
pě realizace průtahu města, která 
spočívá ve výstavbě nového mos-
tu přes řeku Oslavu v místě jen
o pár metrů vzdáleném od starého 
a nevyhovujícího překlenutí. 

Opravou projdou i návazné ko-
munikace na ulici Padochovská, 
výpadovka na Ivančice a silnice 
po autobusové nádraží. V tomto 
okamžiku probíhají velmi složité 
práce, které spočívají v uložení 
chrániček pod dno řeky. Bylo nut-
no vyhloubit 2,5 metru hlubokou 
a 2,7 metru širokou rýhu, do které 
byly umístěny všechny chráničky. 
I za velmi nepříznivého počasí se 
tento krok podařilo zvládnout a 
chráničky jsou vytaženy do bře-
hových pásů po obou stranách. 
To, že se tyto práce prováděly 
nyní, je dáno především tím, že 
v lednu je nejmenší průtok vody 
v řece. Bylo potřeba tyto práce 
stihnout do doby, než přijdou 
ledy a zvedne se průtok vody. 
Další vhodné období, kdy lze 
tyto práce provést, je čas letních 
prázdnin, kdy průtok opět klesá. 

Po provedení těchto přeložek se 
rozběhly práce na inženýrských 
sítích oslavanské strany.

Dalším postupem bude vybu-
dování samotných mostních opěr 
– pilířů. „Mezi občany panuje 
obava, jak to bude s průjezdnos-
tí směrem na Ivančice. Chtěl 
bych je uklidnit, vše je řešeno 
v součinnosti s SUS a dodava-
telem fi rmou Colas. Starý most 
bude po celou dobu výstavby 
průjezdný. Pouze v době výstav-
by opěry na oslavanské straně 
bude omezen průjezd na mostě 
pouze v jednom směru. Samotný 
starý most bude stržen až poté, 
co bude plně zprovozněn nový,
což by mělo být na sklonku letoš-
ního roku koncem měsíce října a 
začátkem listopadu. Je i nachys-
tána objízdná trasa, která vede 
přes Oslavany směrem na Nový 
Svět, Havírnu, Padochov a přímo 
do Ivančic. Na tuto etapu bude 
navazovat další a to od autobu-
sového nádraží až po křižovatku 
novoveskou, ale to se týká roku 
2007,“ upřesnil situaci starosta 
Oslavan Vít Aldorf.

Chráničky se nyní na obou stra-
nách řeky zpevňují kamenem tak, 
aby nedošlo k vyplavení výko-
pové rýhy v případě tání.   jak/

Budují základy mostu

PODNIKATELÉ,
využijte výhodných cen

inzertních ploch v Zrcadle
k prezentaci Vašich služeb !!!

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

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

Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

Kvalita už nemůže být levnější !!!
Řešení, které nikdo nemá !

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Jsme připraveni na záplavy?
/Region/ Po oblevě na konci týdne hrozilo zvýšení hladin řek a vod-

ních toků. Zjišťovali jsme, jaké riziko záplav hrozí v našem regionu.
Oslavany
„Řeka Oslava patří k jedněm z problematických toků povodí Mo-

ravy, kde pravidelně každý rok v době jarního tání dochází k ucpání 
toku ledovými bariérami. Samozřejmě je to záležitost dost složitá jak 
pro občany v Oslavanech, tak pro město samotné. V tomto okamžiku 
jsou prováděny veškeré přípravy, aby odchod ledů byl bezproblé-
mový. Ze strany Povodí Moravy bylo kompletně nařezáno nadjezí, 
to znamená, že ledy nad jezem u městského úřadu v celé délce jsou 
nařezány na kostky tak, aby při zvednutí toku řeky ledy odešly a ne-
tvořily plochu, která drží bariéru směrem od Nové Vsi. Samozřejmě 
dalším krokem je to, že je zaktivizována povodňová komise a zásahová 
jednotka sboru dobrovolných hasičů Oslavany a správce jezu Vál, který
musí manipulovat s tímto jezem u ledových ker. V rámci možností je 
řešena i dohoda s Povodím Moravy, aby byla nachystána technika pro 
případnou nutnost zásahu. Město Oslavany používá i vlastní techniku. 
Máme dohodu s fi rmou, která má UDS i speciální bagr pro případ, že 
nebude moci zasáhnout Povodí Moravy. Věřím tomu, že jako v posled-
ních letech se situace zvládne jednoduše, ale nelze vyloučit, že problé-
my nastat mohou a pokud nastanou, budou se operativně řešit,“ sdělil 
starosta Oslavan Vít Aldorf.

Jak dále uvedl: „Víme, že rada a zastupitelstvo JM kraje vyčlenilo ze 
svého rozpočtu prostředky na různá protipovodňová opatření. Bohužel, 
je to paradoxní. Přesto, že ve městě Oslavany a například v Moravském 
Krumlově na Rokytné se záplavy vyskytují, tak Oslavany ani Morav-
ský Krumlov z těchto peněz neobdržely ani korunu. Bereme to prostě 
tak, jak to je a budeme si muset poradit sami. Poradili jsme si vždycky 
a to i bez peněz kraje, tak to zvládneme i tentokrát.“

Miroslav
„Průtok vody sleduji a je patrné, že se vlivem tajícího sněhu zvýšil. 

Zatím nám to dělá radost, protože se tak plní Miroslavský rybník v Ré-
nách, jenž byl pro revitalizaci v loňském roce vypuštěn. Dá se očekávat 
větší průtok vody, až začne tát sníh na výše položených místech katast-
ru,“ doplnil informace z Miroslavi místostarosta Roman Volf. 

Ivančice
„V Ivančicích zasedala povodňová komise, která se zabývala pre-

ventivními opatřeními, které mohou souviset se zvednutím hladiny 
během nepříznivého průběhu tání a konstatovala, že veškerá opatření, 
která se provádí průběžně, jsou účinná. Spolupracuje velmi úzce s Po-
vodím Moravy a žádné nebezpečí aktuálně nehrozí. Na všechny nega-
tivní jevy, které mohou eventuelně nastat, jsme připraveni a budeme je 
řešit operativně. Schůzka měla také mimo jiné zkontrolovat funkčnost 
spojení, která jsou potřebná k řízení a organizaci při případných ne-
nadálých situacích. Zaregistrovali jsme, že pracovníci správce toku 
provádí průběžně kontroly. Povodí Moravy odstraňuje spadlé stromy, 
které by mohly bránit průtoku větší vody a ledových ker a mohly by 
eventuelně způsobovat zátarasy. Toky všech tří řek jsou připraveny,“ 
popsal situaci starosta Vojtěch Adam v Ivančicích.

Moravský Krumlov
„Stav vody a situace na řece Rokytné v Moravském Krumlově je 

dobrý. Hladina vody se enormně nezvýšila a to řeku osobně objíždím a 
kontroluji ji. Co se týká ledů, tak se dá říci, že ze dvou třetin je koryto 
průchodné středem, ledy zůstávají u břehu. Tam, kde je voda stojatější 
a to je v lokalitách nad silnicí, Slatiny, a od Rakšic ke Krumlovu, tak 
zde ledy jsou a řeka je celá zamrzlá. Povodí Moravy prořezávalo led. 
Začali v Rybníkách a postupovali směrem do Krumlova. Led je rozře-
zán nad všemi jezy. Jak to pomůže nevím, protože v noci ještě mrzne 
a nedokážu posoudit, jestli rozřezání opět nezamrzá. Věřím tomu, že 
by letos nemuselo dojít k tomu, co v minulých čtyřech letech. Počasí 
je natolik příhodné, že není obleva tak obrovská a jednorázová. Sníh 
pomaličku roztává a hladina se příliš nezvedla. Jsme připraveni tak, že 
máme ověřeno telefonické spojení na jednotlivé členy krizového štábu 
a v momentě, když by došlo k situaci, kdy je potřeba problém řešit, 
jsme všichni připraveni se sejít a okamžitě situaci řešit. Co se týká 
techniky, tak máme připraveny z místních zdrojů tři bagry, které by se 
podílely na rozbíjení a uvolňování ledů v řece. Spolupracujeme i s Po-
vodím Moravy. Tato fi rma vyčistila koryto řeky a břehy od padaných 
stromů a náletů. Tady je řeka čistá,“ objasnil situaci starosta Morav-
ského Krumlova Bartoloměj Pitlach. „Trochu nás mrzí, že se s námi
na kraji fi nančně nepočítá. Ale na druhé straně musím říct, že situace 
u nás není tak krizová jako například v Oslavanech nebo Ivančicích. 
Máme ale jakýsi příslib z jednání starostů třetího stupně s hejtmanem, 
že pokud by došlo k enormním fi nančním nárůstům zabezpečení pří-
padné povodně, tak by to kraj řešil jednotlivě a fi nanční výpomoc by 
poskytnul,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.                                       /mask/

/Miroslav/ Hrubá nedbalost 
byla osudná padesátisedmiletému
řidiči nákladního automobilu. Za
pracovní úraz, který se mu stal, 
zaplatil cenu nejvyšší, vlastním 
životem. „Přijeli jsme vysypat 
kontejner a při vystupování z auta
jsem si všiml, jak ležící muž volá
o pomoc a mává ze sousedního 
pozemku. Okamžitě jsme všich-
ni tři běželi na místo, abychom 
zjistili, co se stalo. Pod sklopenou 
korbou nákladní Tatry byl zmrz-
lým kusem zeminy zavalený muž.

Podle toho, co nám sdělil, 
chtěl zachycenou hlínu uvolnit 
z korby, což se mu povedlo. Při 
sesuvu ale dostal ránu do hlavy 
o čelo sklopky a zmrzlý blok 
zeminy ho zavalil. Mobilní tele-
fon navíc nechal v kabině vozu. 
„Nejdříve jsme se snažili krom-
páčem uvolnit hlínu, ale to se nám
pro její velkou tíhu nepovedlo, 
tak jsme museli ručně blok nad-
zvednout a muže vyprostit. Ležel 
na mokrém sněhu, tak jsme ho 

dali na suchou deku a přikryli 
vaťákem, aby mu nebyla zima 
a okamžitě zavolali záchranku,“ 
řekl Petr Tomášek z fi rmy A.S.A. 

„Řidič stavební fi rmy odvážel 
zeminu na skládku do Mirosla-
vi. O půl druhé odpoledne v mís-
tech zvaných Štěpánov sklápěl 
sám zeminu z korby nákladního 
vozu Tatra. Zbytky zmrzlé hlíny 
mu zavalily obě dolní končetiny
a on zůstal uvězněn. Za hodinu 
ho zde našli pracovníci jiné fi rmy, 
kteří tam také přijeli. Okamžitě 
přivolali rychlou záchrannou 
službu. Ta převezla zraněného
muže v těžkém šoku do znojem-
ské nemocnice. I přes veškerou 
péči se muže nepodařilo udržet 
při životě. Druhý den o půl devá-
té ráno muž z Břeclavska zemřel, 
protože u něho došlo k selhání 
důležitých orgánů. Ošetřující lékař
oznámil úmrtí na policii a celý 
případ je v šetření,“ uvedla Lenka 
Drahokoupilová, tisková mluvčí 
policie ČR ze Znojma.        /mask/

V Miroslavi zabíjel sesuv zmrzlé zeminy

/Ivančice, Hostěradice/ První 
úspěšně vyhrané kolo o prosazení 
a schválení novely atomového 
zákona slavil energoregion 2020
na půdě senátu na konci minulého 
roku. Odsud zákon putoval do po-
slanecké sněmovny jako senátní 
návrh. V těchto dnech byl zařazen 
k projednání na schůzi sněmovny 
a poslanci o něm jednali.

I přes snahu poslance Tomáše 
Teplíka prošla novela prvním 
čtením a postoupila do druhého.
„Zúčastnili jsme se jednání par-
lamentu, kde bylo na pořadu jed-
nání toho dne schvalování novely 
atomového zákona. Z přítomných 
96 poslanců bylo jedním a to To-
mášem Teplíkem navrženo, aby 
zákon nebyl přijat. Podařilo se, že 
tento návrh se neschválil a novela 
byla postoupena do druhého a 
třetího čtení parlamentu. To zna-
mená, že novela byla postoupena 
parlamentním komisím. Z našeho 
pohledu se jedná o velký krok, 
který završuje čtyřleté úsilí před-
sednictva Energoregionu 2020 a 
je opravdu velká šance, že obcím 
v okruhu jaderné elektrárny toto 
zákonným způsobem přinese 
fi nanční prostředky pro rozvoj 
obcí i obyvatele a všestranný 
rozvoj regionu. Pro naše město 
by to dělalo sumu více jak 4 
miliony ročně a to pro nás není 
zanedbatelná částka. Některé kro-
ky zbývá dotáhnout ve druhém 
čtení a je možné, že se objeví ně-
jaké pozměňovací návrhy,“ uvedl 
místostarosta Ivančic Jaroslav 
Pospíchal, který se projednávání
zúčastnil jako pozorovatel. 

„Z mého pohledu nelze po-
rovnávat vliv jaderné energetiky 
s tepelnými elektrárnami, případ-
ně chemickým průmyslem. Jsme 

příznivci jaderné energetiky a po-
dle mého názoru se jedná v sou-
časné době o čistý zdroj energie 
při nedostatku fosilních paliv. 
Do budoucna to je jeden možný 
a rozumný zdroj elektrické ener-
gie. Přitom ale žádné jiné ener-
getické zdroje nejsou vázány na 
tak přísné bezpečnostní opatření 
jako právě jaderné. To znamená,
ani pro chemičky ani pro tepelné 
elektrárny nejsou zpracovány ha-
varijní plány pro minimálně dva-
cetikilometrová pásma v okru-
hu. Obce, které jsou v těchto 
pásmech, podléhají speciálním 
režimům havarijního plánování, 
nácviku jednotlivých situací a 
podobně. Omezuje to svým způ-
sobem život a rozvoj v těchto 
obcích a proto je třeba kompen-
zovat,“ komentoval snahy Ener-
goregionu 2020 starosta Ivančic 
Vojtěch Adam.

„Byl jsem přítomen společně 
s několika kolegy projednávání 
novely atomového zákona v par-
lamentu ČR. Toto projednávání 
bylo posledním bodem schůze 
parlamentu, šlo to tedy na těsno. 
Myslím si, že jsme si všichni 
zhluboka vydechli, a to jak po-
slanci, kteří nám slíbili spolupráci 
a pomoc, i my starostové okresů, 
kterých se to týká, to znamená 
Brno-venkov, Znojmo a Třebíč. 
Novela by měla přinést fi nanční 
prostředky zhruba 140 obcím, 
které jsou v současné době členy
sdružení Energoregion 2020. 
V minulém roce se spousta obcí 
do našeho sdružení vrátila a udě-
lala to nejen novela zákona, ale 
také dotační prostředky, o které
žádáme a přerozdělujeme mezi 
jednotlivé obce. V letošním roce 
jsme rozjeli duhovou techniku, 

takže by mělo na všechny obce 
dojít. Novela mimo jiné také 
řeší i případné vyhledávání úlo-
žišť radioaktivního odpadu, nebo
možnost výstavby dalších jader-
ných bloků. Pro nás je ale dů-
ležitá ona fi nanční částka, a to
10 haléřů za metr čtvereční kata-
strálního území, které spadá do 
dvacetikilometrového pásma od 
EDU. Pro Hostěradice by to zna-
menalo ročně 2,5 milionu korun. 
Obec se na tento stav může při-
pravit a zahrnout ho do rozpoč-
tu a to dlouhodoběji a nebude se 
muset bát i krátkodobých úvě-
rů,“ doplnil starosta Hostěradic 

František Schneider.
Jak dále dodal: „Nyní se zákon

bude projednávat ve dvou výbo-
rech parlamentu. Hodláme oslo-
vit členy těchto výborů. Poté je 
rozhodující, aby novela prošla 
druhým čtením, které bude nej-
ožehavější. To by nemusel být 
problém stihnout do konce toho-
to volebního období a schválit. 
Samotná účinnost zákona si 
myslím, že nebude dříve jak 1.1. 
2007. Další otázkou je, jak budou 
formulovány platby, jestli zpětně 
nebo až od roku 2007, na to neu-
mím odpovědět,“ doplnil Franti-
šek Schneider.                    /mask/

Peníze pro region v okolí Dukovan na dosah
foto: mask

foto: mask
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Zeptali jsme se: pana Rudolfa Křepely, starosty obce Skalice 

Představte nám vaši obec?
Obec Skalice leží v severový-

chodní části znojemského okresu 
v nadmořské výšce 230 metrů, 
má 656 obyvatel, z toho 62 jsou 
obyvatelky Domova důchodců. 
V obci se nachází 191 čísel po-
pisných. První zmínka o Skalici 
se datuje k roku 1252, kdy patřila 
panu Bočkovi z Okdan, v 15 sto-
letí byla Skalice součástí krum-
lovského panství pánů z Lipé. Ve 
středověku patřila Skalice nejdéle 
pánům Jankovským z Vlašimi. 
Posledními vlastníky zámku a 
přilehlého parku byl rod barona 
Baraky a od roku 1954 je ze zám-
ku domov důchodců pro přestárlé 
ženy. Dominantními stavbami 
jsou zámek s kaplí svatého Víta, 
dále sýpka, škola a sokolovna. Na 
zdejším kopci je také již z dálky 
vidět nově opravená kaplička. 
Ve středu obce je rybník, kterým 
protéká potok Skalička.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci obce v posledních pár le-
tech? Co se Vám povedlo?

Minulé zastupitelstvo pod 
vedením Františka Vančury vy-
budovalo obecní vodovod včetně 
dvou studní, plynofi kovala se 
obec, vybudovalo se zdravotní 
středisko. Lékař je tu jedenkrát 

týdně pro dospělé a jedenkrát za 
čtrnáct dní pro děti. Dále se opra-
vila hasičská zbrojnice, ve které je 
hasičský klub, ve kterém místní 
sbor dobrovolných hasičů pro-
vozuje pohostinství. V našem vo-
lebním období se vybudovala pří-
stavba kuchyně a jídelna k místní 
základní a mateřské škole, která 
slouží nejen školským zařízením, 
ale i ostatním občanům obce ke 
stravování. Nad touto kuchyní 
je víceúčelový sál, který slouží i 
jako malá tělocvična pro mateř-
skou a základní školu. Dále se 
nám podařilo obnovit fasádu na 
základní škole a rekonstruovali 
jsme záchody.

Co je pro Vás i obec v tomto 
volebním období prioritní?

V letošním roce bychom chtěli 
provést odbahnění rybníka včetně 
opravy břehů jak na rybníku tak 
na potoku v parku a vybudování 
dvou suchých poldrů na kopci 
jako ochranu před povodněmi. 
Jako další cíl si zastupitelstvo 
vytklo dokončit projektovou do-
kumentaci na splaškovou kana-
lizaci, kterou chceme vybudovat
ve spolupráci s obcí Morašice. 

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce 
samosprávu a občany tíží. Jak by 
se tyto problémy daly vyřešit? 

Myslím si, že naše občany nej-
více trápí to, že nemáme vybu-
dovanou splaškovou kanalizaci 
a ani dešťová kanalizace, která 
v obci je, není na takové úrovni, 
aby zabezpečila občanům bezpe-
čí při větších dešťových srážkách. 
Dále máme ve špatném stavu sil-
nice, ale ty budeme řešit až po 
vybudování kanalizace. Samo-
správu nejvíce tíží to, že máme 
dluh z plynofi kace, který budeme 
splácet až do roku 2013. To nás 
omezuje v dalším rozvoji obce.  

Jsou v obci dobré podmínky 
pro podnikání? Je pro vás neza-
městnanost problém? 

Největším zaměstnavatelem 
v obci je zemědělské družstvo 
ZEA Hostěradice. Dále máme 
v obci čtyři soukromé zemědělce, 
tři autoopravny a keramickou 
dílnu. Významným zaměstnava-
telem je i místní Domov důchod-
ců, kde jsou pracovní příležitosti 
hlavně pro ženy. Obec zaměst-
nává každoročně na veřejně 
prospěšných pracích dva muže a 
jednu ženu, ostatní občané dojíždí 
za prací do Miroslavi, Moravské-
ho Krumlova a Znojma. 

Rozvíjí se obec, jak to děláte, 
podporujete bytovou výstavbu 
pro mladé? 

S podporou bytové výstavby to 
není jednoduché. Obec nevlastní 
pozemky, které jsou v územním 
plánu určeny pro bytovou výstav-
bu. Ty jsou v rukou soukromých 
osob a jednání o jejich odkupu 
jsou složitá. Co se týče indivi-
duální bytové výstavby, tam je 
situace obdobná. Parcely, kde se 
bytová výstavba může uskutečnit, 
jsou malé a nestačí koupit jednu, 
ale hned tři. To vzhledem k tomu, 
že jsou různí vlastníci, není koli-
krát jednoduché. 

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy? 

Samozřejmě se na mě obracejí, 
ale zatím po domluvě mezi souse-
dy se všechny problémy vyřešily. 
Pokud byly některé většího rázu, 
tak nám pomohl i stavební úřad 
nebo přestupková komise, kterou 
máme v Miroslavi, ale zatím tam 
obec nikoho posílat nemusela. 
Na tuto přestupkovou komisi 
většinou posílá policie ČR, když 
řešila nějaké problémy vážněj-
šího charakteru. Pokud si někdo 
na něco stěžoval, většinou volají 

policii a poté se lidé objevili na 
této přestupkové komisi, většinou 
se to vyřešilo okamžitě, žádný 
větší problém nebyl. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
V naší obci máme mateřskou 

školu a základní školu. Základní 
škola je od prvního do čtvrtého 
ročníku, ale od školního roku 
2006/2007 uvažujeme o zřízení 
pátého ročníku. Ostatní děti pro 
ročníky do deváté třídy navštěvu-
jí základní školu v Želeticích. Do 
naší mateřské a základní školy 
dojíždí děti z blízkých Morašic. 

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

Z dopravní obslužnosti se nás 
týká pouze autobusová dopra-
va. Co se týče odjezdu ranních 
autobusů, ty jsou bez problémů. 
Jediný problém, který se vyskytl 
je ten, že spoje v Hostěradicích 
na sebe vzájemně nenavazovaly. 
To se vyřešilo domluvou přímo 
s dopravcem. Co by se k této věci
dalo říci je to, že ti všichni, co 
tvoří jízdní řády, by je měli vy-
tvářet tak, aby autobusy na sebe 
navazovaly a neskončily jenom 
v jedné obci. Důležité je, aby zde 
byla možnost rozvozu v širším 
okruhu a to tak, aby se z Hostě-
radic například dalo plynule dojet 
třeba až do Dolních Dunajovic. 
Co se týká konkrétních výtek ze 
strany občanů, tak to byla právě 
tato záležitost, kdy se autobus 
zdržel o pět minut a navazující 
přípoj nepočkal. Toto jsme právě 
vyřešili přímo s dopravcem, aby 
na tyto spoje řidiči čekali. Takže 
byl jeden problém, který je dnes 
již vyřešen. 

Na co se můžeme těšit v oblas-
ti kultury a sportu? Zapojují se 
lidé do veřejného života? Na co 
nás pozvete? 

Co se týče sportu, tak sportovní 

dění v naší obci ovlivňuje Sokol, 
který má fotbalový oddíl a to do-
spělých i dětí a hrají okresní sou-
těž, čtvrtou skupinu. Významnou 
skupinou jsou dobrovolní hasiči, 
kteří pořádají hasičské soutěže a 
získali několik vítězných pohárů 
a jedna z dorostenek se dostala 
dokonce až na mistrovství re-
publiky v hasičském sportu. 
Dále hasiči pořádají pouťovou a 
posvícenskou zábavu, hasičský 
ples a jiné akce. Svaz chovatelů 
drobného zvířectva pořádá jed-
nou ročně výstavu holubů, králí-
ků a drobného zvířectva, většinou 
v termínu kolem pouti. Nesmím 
zapomenout ani na myslivecké 
sdružení, které pořádá ročně tři až 
čtyři hony. Dělají poslední leč a 
myslivecký ples. Lidé ve Skalici 
mají celkově o kulturu a dění 
v obci zájem. Na plesy a akce 
chodí dost lidí, takže si myslím, 
že to u nás není špatné. 

Na co byste upozornil turisty?
Jak obec využívá svůj potenciál 
turisticky i pro obyvatele?

Turisty u nás v obci můžeme 
pozvat do parku, který se nachází 
v areálu zámku. Tam stojí platan 
javorolistý, který zatím není zá-
konem chráněný, ale usilujeme
o to. Konkrétně Dr. Šípek se snaží 
o vyhlášení stromu jako památné-
ho. Výšku má přes 30 metrů, 
obvod kmene metr nad zemí je 
5,6 metrů a šířka koruny dosahuje 
33 metrů. Po odbahnění rybníka 
bychom turisty mohli pozvat na 
rybolov. Ubytování pro turisty 
a projíždějící cykloturisty je za-
jištěno pouze v soukromí. Vinné 
sklepní uličky nemáme. 

Jaký je váš Domov důchodců? 
Dnešní skalický zámek, nynější 

Domov důchodců, byl vybudován 
na konci 19. století v místě, kde 
tehdy stála kaple svatého Víta.

Zámek v minulosti sloužil jako 
letní sídlo a nyní v něm je Do-
mov důchodců a to od roku 
1954. Zámek byl od roku 1945 
i s přilehlým parkem majetkem 
obce. V roce 1954 se zámek 
spolu s jednopatrovou budovou 
stal majetkem České katolické 
charity, která tu zřídila Domov 
důchodců pro přestárlé ženy. 
Pro lepší provoz byl v roce 1994 
přistavěn v západní části domova 
výtah, který citlivě zapadá do 
kontextu historické budovy. V ro-
ce 2001 se dokončila provozní 
budova s deseti dvoulůžkovými 
pokoji. Domov důchodců a nově 
postavená budova má kapacitu 64 
lůžek. Zaměření Domova důchod-
ců je patrné ze tří oddělení. Jde o 
oddělení ošetřovatelské, dement-
ní a oddělení pro mobilní klienty. 
Klienti Domova důchodců nejsou 
izolováni od ostatního světa a 
mohou volně vycházet, případně 
odjet na návštěvu k rodině i mimo
obec s vědomím službu konající 
sestry. Objekty Domova důchod-
ců mají bezbariérový přístup 
do všech prostor, a v současné 
době má celkem 35 zaměstnanců. 
Od roku 2003 je zřizovatelem 
krajský úřad. Jsme rádi, že ho tu 
máme, nejsou žádné problémy.

Jak trávíte volný čas? 
Vzhledem k tomu, že jsem 

neuvolněný starosta a chodím do 
zaměstnání, tak po práci vykoná-
vám funkci starosty obce. Takže 
volného času moc není a dokonce 
tomu musím věnovat i soboty 
a neděle. Jsem rád, že se aspoň 
dvakrát do roka jednou v zimě a 
jednou v létě dostanu s rodinou 
na dovolenou. Takže bych chtěl 
tímto rodině poděkovat za pocho-
pení a to také rodičům, kteří mi 
pomáhají s prací na domě.

Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Rudolf Křepela

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

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
montáž u zákazníka

NOVÝ VZORNÍK
KUCHYŇSKÝCH

DVÍŘEK

PŘIJĎTE SI VYBRAT

Z  39  BAREV
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!!! ODTAH VOZIDEL !!!

Medlice 20, 671 40 Tavíkovice
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil: 736 624 955
e-mail: autoserviscerny@t-email.cz, autopneuserviscerny@quick.cz

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ

KOMPLETNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK AUTOMOBILŮ

LIBOR SUCHÝ, AUTOPRODEJNA

AUTO - MOTO - SERVIS  •  BRUSÍRNA VÁLCŮ
HOLÁTKO LIBOR

POJIŠTĚNÍ
MOTOROVÝCH

VOZIDEL

KRONTORÁDOVÁ JAROSLAVA
tel.: 603 532 242

pojištění majetku
životní pojištění pro děti a dospělé

POVINNÉ RUČENÍ OD 1.512,- Kč

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

NEPTEJTE SE NA SLEVU,
ALE NA CENU !

tel.: 546 435 435
mobil: 723 746 572

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

ocelové a al. disky za skvělé ceny
!!! MYČKA KOL !!!

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA LETNÍ PNEU:

A
K
C
E

PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
provozní doba: PO-PÁ  7.00-17.00, SO  8.00-12.00 (v sezóně i v neděli po tel. domluvě)

Škoda 105, 120, …
MATADOR  165/80 R 13 82T MP4 (celoroční)   890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR  165/70 R 13 79T MP8    790,- Kč
MATADOR  165/70 R 13 79T MP12    950,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 13 79T F590 FS  1090,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
MATADOR  165/70 R 14 81T MP15  1090,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 14 81T F590 FS  1390,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
FIRESTONE  175/65 R 14 82T F590 FS  1490,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
MATADOR  185/60 R 14 82T MP14  1090,- Kč
FIRESTONE  185/60 R 14 82T F590 FS  1490,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, …
GT RADIAL  195/65 R 15 91H Champiro128 1399,- Kč
MATADOR  195/65 R 15 91H MP14  1490,- Kč
FIRESTONE  195/65 R 15 91H TZ200 FS  1890,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, …
FIRESTONE  205/55 R 16 91V TZ200 FS  2890,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR  195/70 R 15 C 104R MPS310 1850,- Kč
FIRESTONE  195/70 R 15 C 104R Vanhawk 2490,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)    ceny včetně DPH

Nový Šaldorf 81, 671 81
tel./fax: 515 227 940, 515 224 766

e-mail: servis@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz

provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 18.00 hodin

1. autorizovaný servis Volkswagen na okrese Znojmo

služby pro naše zákazníky:
záruční a pozáruční servis osobních a užitkových vozů Volkswagen
prodej veškerých náhradních dílů a příslušenství na vozy VW/Audi

mechanické, karosářské a lakýrnické práce
pneuservis, prodej letních a zimních pneu

ruční mytí vozů • seřízení geometrie • provedení diagnostiky vozu
drobné opravy provádíme na počkání • montáž veškerých autodoplňků

NONSTOP odtahová služba • NONSTOP servisní vůz

provádíme servis vozů Škoda, Seat
 servisní vůz

Letní pneu pro osobní vozy
155/70 R13 již od 789,- Kč

165/70 R13 již od 886,- Kč (Favorit, Felicia)
165/70 R14 již od 958,- Kč (Fabia)

175/65 R14 již od 999,- Kč (Fiat Bravo)
185/65 R14 již od 1.027,- Kč (Ford Focus)

195/65R15 již od 1.169,- Kč (Octavia)

Letní pneu pro dodávkové vozidla sk. C
185/R14C již od 1.380,- Kč
195/R14C již od 1.380,- Kč

195/70 R15C již od 1.695,- Kč
Ceny uvedeny jsou vč. DPH 19%

Pracovní     Po-Pá 8-17 hodin
doba:          So 8-12 hodin

Služba NONSTOP tel.: 602 740 825
Při vystřižení a předložení inzerátu sleva 5% na vše !!!

Pneuservis Veselý
Moravský Krumlov, pneuservis U zámku, František Veselý

Nabízíme: • prodej nových i použitých pneu • protektorování pneu      
  • montáž a demontáž, vyvažování kol • lepení a opravy pneu
  • prodej nových a starších disků kol • pneu včetně disků kol
PŘI KOUPI 4 KS NOVÝCH PNEU, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZDARMA

Akční cena: pneu slevněny o 30%

AUTOSERVIS
SOLAŘ & SYN

DIESEL SERVIS • OPRAVY TRAKTORŮ
DIAGNOSTIKA ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK

SEŘÍZENÍ A OPRAVY VSTŘIK. ČERPADEL
SEŘÍZENÍ MOTORŮ NAFTA - BENZÍN

PŘÍPRAVA STK
Petrovice 93, Moravský Krumlov

tel./fax: 515 323 154

V Domcích 1121, Moravský Krumlov – Rakšice
tel.: 515 322 398, tel./fax: 515 322 721, mobil: 603 871 061

ª  broušení auto-moto válců všech typů
ª  broušení klikových hřídelí všech typů
ª  GO motorů všech typů auto a moto,
     včetně veteránů
ª  renovace dílů motorů

ª  provedení TK osobních automobilů
ª  broušení dřevoobráběcích nástrojů
ª  prodej ložisek, gufer, klínových řemenů
     a autobateríí
ª  GO motorů nákl. a užit. aut a traktorů

30 - D5

nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.
Moravský Krumlov

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
SE SLEVOU 30%

AKCE NA POVINNÉ RUČENÍ
Příklad:

automobil do 1350 cmm:  2.045 Kč/rok
auto starší 10 let: 1.829 Kč/rok

automobil do 1850 cmm: 2.954 Kč/rok
auto starší 10 let: 2.641 Kč/rok

automobil do 2500 cmm: 4.780 Kč/rok
auto starší 10 let: 4.287 Kč/rok

Při výpočtu je předpokládaný bonus 30%
z dřívějšího pojištění, který Vám uznáme

v plném rozsahu !!!

VOLEJTE: 605 506 356 - Hynek Sobotka 

AUTO - MOTO

Mazda 626
2,0i, r.v.97, 145.000 Kč
2,0i automat, r.v.97, 125.000 Kč
kombi, 2,0DiTD, r.v.98, 165.000 Kč

Mazda 323
323F, 1,5i, r.v.95, 69.000 Kč, 
323, 1,3i, r.v 97, 89.000 Kč
323, 1,5i, r.v.98, 140.000 Kč
323, 2,0 DiTD, r.v.01, 195.000 Kč

Mazda 6, 2,0i
r.v. 2003, cena 330.000 Kč
aut. klima, el. okna, ABS, TCS, 
DSC, 5ti dvéřový

Mazda Demio   r.v. 1998,  
60 tkm, cena 120.000 Kč
2x airbag, klima, servo, tón. skla
posuv. a dělená zadní sedadla
ilustrační foto

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS DOBELICE
SPECIALIZACE

NA JAPONSKÉ VOZY 
MAZDA

Prodej veškerých doplňků:
pneu • baterie • kapaliny
značky HEKRA, DIVINOL

pro Váš vůz

 Dobelice 52
 tel.: 515 320 020
 736 625 252 - prodej
 604 614 678 - servis
 777 666 626 - prodej
 a odtahová služba

www.home.tiscali.cz/mazda
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Autoprodejna a servis Libor 
Suchý má pro motoristy novinku. 
Od letošního února se stal auto-
rizovaným servisem osobních i 
užitkových vozů Volkswagen. Je
na okrese Znojmo prvním auto-
rizovaným servisem této značky. 
Proto jsme navštívili autopro-
dejnu a jejího majitele Libora 
Suchého jsme se zeptali.

Pane Suchý, co Vás k tomuto 
kroku přimělo?

O rozšíření služeb jsme začali 
uvažovat převážně na základě 
četných dotazů některých klientů, 
kteří již vlastní vůz Volkswagen 
a měli zájem jej servisovat zde.
Rozšířily se tím služby jak pro stá-
lé klienty, tak pro nové. Nabízíme 
kompletní záruční i pozáruční 
servis osobních i užitkových vozů
VW, drobné opravy na počkání.

Co kromě prodeje nových vozů 
nabízíte motoristům?

Kromě prodeje nových vozů 
Škoda a SEAT zajišťujeme i 
prodej vozů Volkswagen. Samo-
zřejmostí je kompletní záruční i 
pozáruční servis osobních i užit-
kových vozů uvedených značek. 
Dále pak prodáváme veškeré 
náhradní díly a příslušenství na 
vozy Škoda, SEAT, Volkswagen 
a Audi. V našich dílnách zajiš-
ťujeme mechanické, karosářské
a lakýrnické práce, pneuservis, 
ruční mytí vozů v nových pro-
storách s použitím značkové 
kosmetiky MA-FRA a seřízení 
geometrie s provedením diagnos-
tiky vozu. Samozřejmostí je mon-
táž veškerých autodoplňků. Prodá-
váme i půjčujeme přívěsné vozíky.

Náš servis patří k nejmoder-
nějším a nejlépe vybaveným ser-
visním místům v našem regionu. 
Dále zajišťujeme nonstop odta-
hovou službu a služby speciálně 

vybaveného servisního vozu. 
Od roku 2002 jsme také auto-

rizovaným dealerem malých mo-
tocyklů značky CPI a motocyklů 
YUKI. Nabízíme nejen prodej 
nových motocyklů, ale i možnost 
fi nancování formou leasingu či 
úvěru, prodej náhradních dílů
a příslušenství a samozřejmostí je 
i záruční a pozáruční servis.

K těmto službám musíte mít 
odpovídající vybavení. Jak jste 
na tom v tomto směru? 

Prostor mechanické dílny je 
vybaven nejmodernějšími hevery 
značky STENHOJ tzv. bezslou-
pové konstrukce. Při výběru 
byl dán velký důraz na čistotu 
prostředí a jednoduchou údržbu. 
Z důvodu přesného účtování
servisních hodin na každou zakáz-
ku je servis vybaven elektronic-
kým kódováním zakázek. Tento 
systém umožňuje dokonalou 
kontrolu času, který mechanik 
na zakázce spotřebovává a přesné 
účtování dle norem a závazných 
ceníků. Hala klempírny je cha-
rakteristická podlahovým rámem. 
V rámci klempírny je zaručeno, 
že každý klempíř může nerušeně 
pracovat bez jakéhokoliv prostoje 
zaviněného čekáním na uvolnění 
rovnacího rámu. V lakovně, pří-
pravně broušení a tmelení laků 
je instalováno bezprašné zařízení 
pro odsávání zplodin a zbytků 
broušení při tmelení a přípravě 
plničů. K dokonalému lakování 
slouží velkokapacitní lakovací 
box od společnosti Spies Hecker.

Máme více jak 300.000 polo-
žek náhradních dílů skladem a 
objednané zajistíme do 24 hodin, 
včetně sortimentu pneumatik 
Michellin a Barum. Digitální vy-
važovačka, pneumatický zouvací 
stůl a nejmodernější technologie 
přezouvání pneumatik do roz-
měru 18“ včetně technologie 
bočních průrazů je pro náš pne-
uservis samozřejmostí.

Součástí Vaší prodejny je i au-
tobazar. Proč by si měl zákazník 
vybrat ojeté auto právě u Vás?

Ke kvalitním službám naší fi r-
my patří také výkup ojetých vozů
všech značek, možnost výměny 
ojetého vozu za jiný, garance zpět-
ného výkupu, předváděcí jízda
s libovolným ojetým, ocenění vozu
 programem IBS Expert, zpro-
středkování přepisu majitele na 
příslušném úřadě. Dále základní 
prohlídka všech ojetých vozů, 
odborný profesionální personál, 
opravy v dílnách vybavených nej-
modernější technikou, odborné 
poradenství, prověření původu vo-
zidla. Jsme také schopni vám za-
jistit leasing či úvěr, navrhneme 
optimální leasingovou variantu, 
sepíšeme smlouvu, pojistíme na 
havárii i na škodu způsobenou 
provozem vozidla, zajistíme při-
hlášení na dopravním inspektorá-
tu, vůz a doklady předáme v pro-
storách naší fi rmy Libor Suchý, 
autoprodejna v Novém Šaldorfě.

Děkuji za rozhovor a přejeme 
mnoho spokojených zákazníků. 

Martin Sklenář

První autorizovaný servis 
Volkswagen na okrese Znojmo

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
servis mobil (NONSTOP) 602 229 497

odtahová služba (NONSTOP) 606 711 094
profesionální ruční mytí vozidel: 515 224 766, 602 570 629 

příjem zakázek na servis 515 224 766

Ne všichni z nás, motoristů, na-
vštěvují myčky automobilů či fi r-
my specializované na ruční mytí. 
Proto jsme se rozhodli podělit se
s těmi z Vás, kteří při údržbě svých
čtyřkolových miláčků spoléháte 
především na své „zlaté ručičky“, 
o několik praktických rad.

Co se zašlým lakem starších 
automobilů?

Starší automobilový lak lze vel-
mi jednoduše oživit prostředkem 
na ošetření laku pod označením 
KIM-TEC LACKREINIGER. 
Zašlý lak není nic jiného než zo-
xidovaná povrchová vrstva laku, 
spojená s mastnotami, špínou, 
zbytky starých neodstraněných 
leštěnek a vosků, či šamponů. 
Dlouhodobým působením roz-
dílných teplot a slunečního záření 
se na povrchu laku vytvoří matová 
vrstva. I když základní lak není po-
škozen, karoserie vypadá omšele.

Rada je v tomto směru velmi jed-
noduchá: Automobil omyjte dů-
kladně autošampónem a osušte.
Na takto prachu a nečistot zba-
vený lak nanášejte krouživými 
pohyby houbičkou či fl anelem 
tekutý prostředek na zašlé a starší 
laky. Tento prostředek obsahuje
větší množství abrazivních slo-
žek, které Vám pomohou odstra-
nit zoxidovanýný a znečištěný lak.
Krouživým pohybem dojde k 
uzavření všech pórů v laku, které 
by v budoucnu mohly způsobo-
vat oxidaci. Ošetřený povrch je 
třeba nechat důkladně oschnout. 
(zjistíte tím, že na povrchu laku 
vznikne bílý povlak). Zbývá jen 
vyleštit karoserii fl anelem 

Budete velmi překvapeni, jak 
pod prvním pohybem Vaší ruky 
při leštění vyvstává svěží a zářivý 
lak karoserie. Takto ošetřený lak 
je schopen odolávat 40-50 běž-
ným mytím Vašeho automobilu.

Umýt auto a dodatečně ještě 
ošetřovat karoserii, chrom a plas-
tové části je již přežitkem.

Pro ty, kteří chtějí mít karoserii 
svého automobilu stále vzhled-
nou s minimálními nároky na 
práci, mohou využít KIM-TEC 
autošampón s voskem. Jedná se 
o ekologicky šetrný autošampón

s vysokou účinností na mastnoty 
a nečistoty. Kromě toho však 
šampón obsahuje tekuté vosky, 
které při vyschnutí nejen znovu 
ošetří karoserii, ale dodají jí vyso-
ký lesk bez potřeby dodatečného 
ošetření povrchu.

Rada je opět velmi jednoduchá: 
Karoserii omyjte vodou a zbavte 
hrubých nečistot. Dle návodu roz-
řeďte potřebné množství šampo-
nu KIM-TEC ve vodě. Vozidlo 
takto připraveným roztokem dů-
kladně omyjte. Zbytky šampónu 
odstraňte z karoserie lehkým 
opláchnutím. (Nepoužívejte tla-
kovou vodou, protože by došlo 
ke smytí vrstvy vosku.) Karoserii 
nechte oschnout v závislosti na 
chemickém složení použité vody. 
Může při vysychání kapek na ka-
roserii či na oknech dojít k vy-
tvoření malých map po kapkách. 
Tyto lehce setřete hadrem. 

Také disky jsou naší vizitkou!
Při brždění dochází k usazování 

černého prachového frikčního ma-
teriálu, který se zvýšenou teplo-
tou stále více „zapéká“ do litých 
disků či do ozdobných krytů kol.

Běžné čistící prostředky nema-
jí dostatečnou reaktivní účinnost 
k tomu, aby tyto nečistoty odstra-
nily. Proto doporučujeme opět 
zcela speciální prostředek: Čistič 
disků kol KIM-TEC

Práce s ním je velmi jednodu-
chá: Tlakovou vodou nejprve z 
disků odstraníme hrubé nečistoty, 
naneseme prostředek dle návodu 
k obsluze a necháme jej působit,
poté veškeré nečistoty opět oplách-
neme tlakovou vodou. Výhodou 
čističe je nejen skutečnost, že od-
straní již usazené nečistoty, ale je 
schopen po určitou dobu nečistoty
odpuzovat. Proto při pravidelné 
péči o disky můžete mít kola Va-
šeho automobilu stále čistá.

A co mouchy, motýli a noční 
můry přilepené na karosérii?

Řada motoristů má s tímto řadu 

negativních zkušeností. Říkat si
„projedu myčkou, či použiji tla-
kovou vodu a bude hotovo“ není až
tak docela pravda. Stopy hmyzu 
rozmazaného na karosérii a ok-
nech jsou tak odolné, že bychom 
je v řadě případů mohli odstranit 
jen za cenu vzniku škrábanců. 
Což samozřejmě nechceme.

Proto byl vyvinut Odstraňovač
insekticidů KIM-TEC Odstraňo-
vač hmyzu. Jedná se opět o eko-
logicky šetrný prostředek, který 
bez poškození laku a její voskové 
povrchové ochrany uvolní ulpěný 
hmyz z povrchu skla, světlometů, 
karosérie i nárazníků.

Čistota interiéru je i část naše-
ho zdraví !!

V textilním čalounění autose-
daček se usazuje nejen prach, ale 
též roztoči živících se rozpadem 
kůže a textilu. Obyčejný vysavač 
zde již nestačí, a proto je zapotře-
bí čas od času použít k odstranění 
nečistot ze sedaček a koberců tzv. 
mokrou cestu.

K tomuto účelu nám dobře po-
slouží čistič polstrování – KIM-
-TEC Polstereiniger.

Dle návodu rozděláme potřeb-
né množství pěny, které ručně 
nanášíme na potahy, nebo mů-
žeme použít i přídavného tepo-
vače na vysavači. Po důkladném 
vyschnutí čištěný povrch řádně 
vysajeme. Šetrné kutily však mu-
síme předem odradit od aplikace 
běžných tepovacích prostředků 
na koberce. Sice mohou okamžitě 
ušetřit, avšak následné problémy 
s jejich sedací částí a ekzémy jim 
předem nedoporučujeme.

Nezapomeňte také ošetřit 
plastové části interiéru prostřed-
kem KIM-TEC Cocpit čistič. 
Prostředek, který je dodáván ve 
sprejovém balení.

Jak dokonale pečovat o čistotu 
automobilu produkty KIM-TEC

TECHNICKÉ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
MADOIL s.r.o. Sovadinova 10, 690 02 Břeclav

na tel. 519 321 573, mobil 605 833 388
nebo na www.madoil.cz

AUTO - MOTO

foto: Autoprodejna Suchý

komerční inzerce komerční inzerce



7nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43

664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 2006

KATALOGY LÉTO 06´

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
DO KONCE BŘEZNA

AŽ 15%

ZÁJEZDY NA SPLÁTKY
PRODEJ ZAHÁJEN

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

POUKÁZKY NA NAŠE SLUŽBY
skvělý dárek k narozeninám
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Klub přátel TGM a ZŠ TGM 
v Rouchovanech

Osobnost 1.prezidenta ČSR – Tomáše Garrigua Masaryka zapustila 
v Rouchovanech hluboké kořeny. Aby byla jeho památka i v této době 
udržována, rozhodli se rouchovanští občané obnovit Masarykovu bustu,
zcizenou 15. ledna 1982 z podstavce mezi pomníky padlých v 1.a 2. 
světové válce. Busta byla na původním místě slavnostně odhalena ke 
140. výročí narození TGM 10. března 1990.

Z popudu pana Bohumila Illka, který měl nemalou zásluhu o obno-
vení busty, byl založen 7. května 1997 v Rouchovanech Klub přátel 
TGM, jehož byl p. Illek předsedou. Měl 19 členů, místní TJ Sokol
a čestné členy, jako např. herečku ND v Praze, p. Vlastu Chramostovou 
a p. Josefa Bělíka z Holandska. Členové sdružení společně s OÚ pečují 
o okolí pomníků, nosí květiny, svíčky. Občané se zde scházejí vždy 7. 
března (výročí narození TGM) a 14. září (výročí úmrtí TGM). Společně 
s žáky ZŠ TGM si připomínají 28. říjen 1918 - vznik ČSR a osvobození 
naší vlasti 8. května 1945 krátkým proslovem a kulturním programem.

Dalšími akcemi Klubu přátel TGM jsou besedy o významných 
rodácích a lidech, kteří v Rouchovanech zanechali svou stopu. Vzpo-
mínali jsme např. na p. ředitelku Blážu Chramostovou, spisovatelku p. 
Amálii Kutinovou, znalce historie a přírodních památek Rouchovan p. 
Josefa Kafku, druhého předsedu MS. Se zájmem občanů se uskutečnila 
v obecní knihovně beseda pamětníků o době okupace v letech 1939-
1945, o totálním nasazení místních občanů na nucené práce do Němec-
ka a Rakouska a konci 2. světové války v naší obci a okolí.

Dne 30. 11. 2005 se p. učitelka Irena Kazdová zúčastnila setkání 
zástupců všech ZŠ v Praze, nesoucích jméno T.G.Masaryka. S hlavním 
referátem zde vystoupil prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Zdůraz-
nil, že hlavním odkazem TGM je život ve svobodě a demokracii.

Naše ZŠ na tyto Masarykovy myšlenky zareagovala uskutečněním 
celoškolního projektu Den České republiky dne 3. ledna 2006, kdy 
jsme si všichni připomínali Den obnovy samostatného českého státu. 
Všechny činnosti žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech byly 
celý den zaměřeny na studium naší vlasti - referáty, četba, fakta o ČR 
v anglickém jazyce, české osobnosti, zeměpis, naše dějiny, malba a 
poslech děl českých skladatelů. Čas jsme si vyšetřili také na promít-
nutí kvalitních českých fi lmů. Celou řadu zajímavých prací žáků jsme 
vystavili a uložili do školního projektového archivu. Na naší škole si 
tímto připravujeme nový školní vzdělávací program, jehož uvedení do 
výuky se blíží. V něm nezapomeneme na naše vlastenectví a češství, 
které tak propagoval Masaryk a které spatřoval v české historii, kultuře,
myšlenkách, odkazech slavných Čechů a kvalitním vzdělání.

Klub TGM a ZŠ TGM v Rouchovanech chce i nadále rozvíjet svou 
dosavadní spolupráci a na další setkání u pomníku TGM 7. března le-
tošního roku všechny občany společně srdečně zveme.

Ivona Škarabelová, Irena Kazdová, Rouchovany /redakčně zkráceno/

Masopustní veselí je v plném proudu

/Ivančice/ Středisko volného
času Ivančice letos poprvé uspo-
řádalo oblastní kolo soutěže dět-
ských divadelních souborů pod 
názvem „Dětská scéna 2006“.

V kině Réna se sešlo 112 ma-
lých divadelníků ze šesti souborů, 
a to ze ZŠ Řeznovice, ZŠ Rados-
tice, ZŠ Střelice, ZŠ Drásov, ZŠ 
Modřice a DDM Zastávka, aby 
předvedli své divadelní umění. 
Smyslem celé přehlídky nebyla 
soutěž, ale především setkání lidí, 
dětí i dospělých, kteří se zabývají 
dětským divadlem.

„Cílem byla vzájemná výměna 
zkušeností a inspirace pro další 
práci. Výkony malých herců po-
suzoval tříčlenný lektorský sbor 
složený z odborníků pracujících 
v oblasti divadla – Mgr. Miro-
slava Šotová ze Speciální školy 
Ořechov, dlouholetá vedoucí dra-
matického kroužku, Mgr. Tomáš 

Doležal ze Střediska dramatické 
výchovy při SVČ Lužánky a Lu-
káš Volánek, ředitel KIC Rosice, 
člen rosického divadelního sou-
boru Prádelna,“ uvedla k organi-
zaci jedna z organizátorek Dana 
Fialová z SVČ Ivančice.

Lektorský sbor udělil cenu  
poroty za herecký projev ZŠ 
Modřice, cenu poroty za výpravu
k inscenaci ZŠ Řeznovice a cenu 
poroty za hudebně zvukový do-
provod ZŠ Drásov – divadelní 
soubor Drásováček. Udělena 
byla i cena poroty za individuální 
herecký výkon Karolíně Černé. 
Ocenění nominací do širšího 
výběru regionálního kola Dětské 
scény 2006 získala ZŠ Střelice 
– divadelní soubor Mraveneček.

„Všichni účinkující získali 
účastnické listy a drobné dárky. 
Ocenění byli navíc odměněni 
diplomy, poukázkami na nákup 

knih a věcnými dary. Všem ma-
lým divadelníkům i vedoucím 
divadelních souborů děkujeme 
za skvělé výkony a přejeme 
mnoho nadšení a vytrvalosti do 
další práce. Divadelnímu sou-

boru Mraveneček ze ZŠ Střelice 
přejeme úspěch v krajském kole 
soutěže, které se bude konat 7.-8. 
dubna ve Středisku volného času 
v Brně – Lužánkách,“ doplnila 
Dana Fialová.                        /jak/

Dětská scéna 2006

Oslavanský ples po osmé
/Oslavany/ V sobotu 24. února proběhne již 8. reprezentační ples 

města Oslavany. Je to skutečně tak, a je to již po osmé, co tato význam-
ná benefi ční akce probíhá. Vzhledem k tomu, že ples je benefi ční akcí, 
je výtěžek plesu věnován na rozvoj činnosti dětí a mládeže. Pro letošní 
rok rada města rozhodla o tom, že výtěžek plesu bude určen pro základ-
ní školu Oslavany a to na další nadstandartní dovybavení počítačové 
učebny. Jde o novou učebnu, která je zbudována v přístavbě školy. Jed-
ná se o zakoupení interaktivní multimediální tabule. To je velmi zají-
mavé zařízení. Jde vlastně o obrovský dotykový displej, který je spojen 
s počítačem a umožňuje bezprostřední práci u tabule a zároveň s po-
čítačem. „Do budoucna uvažujeme o tom, že tato interaktivní tabule 
bude doplněna dalším zařízením tak, aby multimediální prostředí bylo 
dokonalé. To, že jsou počítačové učebny v Oslavanech na velké úrovni 
dokládá i fakt, že se v letošním roce rozběhnou další kurzy pro širokou 
veřejnost. K seznámení s počítači byly v minulosti kurzy zaměřené pro 
seniory. V letošním roce na ně budou navazovat i specializované kurzy 
a to jak práce s fotografi emi, tak internetem. Takže kurzy budou snad 
u veřejnosti kvitovány a to vzhledem k tomu, že je třeba se neustále 
seznamovat s výpočetní technikou, protože se stále více stává součástí 
našeho života,“ upřesnil starosta Vít Aldorf.                               /jak/

Miroslavský klíček zazářil
/Miroslav/ Středeční odpoledne v kulturním domě Miroslav patřilo 

jubilejnímu desátému ročníku dětské pěvecké soutěže Miroslavský klí-
ček. Na více jak dvacet dětí tu soutěžilo o přízeň poroty i obecenstva. 
„Je to dnes již desátý ročník této pěvecké soutěžní akce Miroslavský 
klíček a s tradicí na této škole. Tak jako vždycky jsou soutěžící rozdě-
leni do dvou kategorií. Kategorie mladších žáků a kategorie starších 
žáků. Před konečným výběrem fi nalistů na dnešní odpoledne probíhala 
předkola v DDM a doufám, že se sem dostali opravdu jen ti nejlepší 
zpěváci. Pár nám jich onemocnělo, ale to se nedá nic dělat. Celkem 
tedy bude soutěžit 21 zpěváků a je mezi nimi opravdu velká spousta 
horkých favoritů. Soutěž je hodnocena tak, že tříčlenná porota vybere 
tři nejlepší v každé kategorii. Také bude udělena cena diváka, o které 
rozhodnou sami diváci svými lístečky. Samozřejmostí je cena dětské 
poroty, no a poslední je cena ředitelů škol ZŠ, DDM a LŠU. Myslím, že 
spokojeni mohou být všichni, a to jak soutěžící tak i diváci, kteří v hoj-
ném počtu přišli,“ uvedla před soutěží Ludmila Schlesingerová, učitelka
ZŠ Miroslav a hlavní organizátorka pěvecké soutěže. V době, kdy se 
porotci radili a sečítali výsledky, hrála k poslechu skupina No Problem 
z místního DDM. Jsou to čtyři šikovná děvčata. Vítězkou v mladší 
kategorii se stala Michaela Stuchlíková, starší kategorii vyhrál Antonín 
Krejčí a cenu diváků získal Tomáš Ambroz.                                /mask/

/Hostěradice/ Výskot a smích se ozýval od dveří domů, které navští-
vil průvod masek, který minulý týden obcházel mnohé obce. Začalo 
masopustní veselí. Takovýto scénář měla i akce probíhající sobotní 
ráno v Hostěradicích. Na patnáct masek, dva harmonikáři a výběrčí 
rozděleni do dvou skupin obcházeli obec za velkého zájmu pobíha-
jících dětí. Zvali tak obyvatele na masopustní zábavu, je tuto sobotu 
v místním kulturním domě a bude spojena s pochováním basy. „Tuto 
akci pořádá TJ Hostěradice více jak 25 let bez přerušení jednak proto, 
aby se tradice udržela a lidé se bavili, a jednak z fi nančních důvodů, 
kdy výtěžek použijeme k rozvoji sportu. Tento zvyk se dříve dělával 
tak, že se chodilo jen zvát po obci, a my jsme to udělali pro větší atrak-
tivitu jako průvod masek. Dělá se to týden před pochováním basy, kdy 
vlastně končí plesové období masopustní zábavou,“ prozradil člen vý-
boru TJ Hostěradice Josef Kyšnik, jeden z organizátorů akce. S bolestí 
v srdci tak masky oznamovaly, že po masopustním hodování a bujaření 
jim odešla basa a se zesnulou se hodlají rozloučit v kulturním domě. 
Lidé v domech, kteří maskám otvírali, s nimi soucítili a smutek společ-
ně zapíjeli nabízeným vínem nebo meruňkovicí. /mask/
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Guido Adler se narodil 1. listopadu 1855 v Ivančicích, v rodině 
praktického lékaře. Už v devíti letech Guido projevoval hudební 
nadání, začal navštěvovat Akademické gymnázium a od roku 
1868 vídeňskou konzervatoř. Po maturitě v roce 1873 se zapsal 
na práva, studium ukončil v roce 1878 získáním diplomu a doktor-
ského titulu. Přesto jeho zájem o hudbu neopadl. Adlerova zásluha 
v budování a utváření podoby hudební vědy jako moderní vědecké 
disciplíny. Byl jedním z vydavatelů odborného Hudebního vědec-
kého čtvrtletníku s volným překladem - (1. díl tajenky). Od roku 
1894 vedl Adler monumentální edici Památky (2. díl tajenky)
a pod jeho vedením vyšlo více než 80 svazků uchovávajících 
významná díla hudební kultury ze střední Evropy. Adler zemřel 
ve Vídni 15. února 1941. Nacisté zabavili jeho vědecky nesmírně 
cennou knihovnu, která byla nejen historickým dokumentem, ale 
také symbolickým památníkem Adlerova celoživotního úsilí. 

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu

foto: mask

foto: jak

foto: mask
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EDICE ZRCADLO
redakční sdělení

Přednáškový cyklus
Expedice Speculum

Nové archeologické objevy na Znojemsku
Termín: úterý 7. března v 18.00 hodin 

Místo: Miroslav, sál radnice
 

Na přednášce se dozvíte, co nového odkryly záchranné 
archeologické výzkumy posledních sezón především

na Miroslavsku a Krumlovsku.
Přednášet bude Mgr. Zdeněk Čižmář ze znojemského 

pracoviště Ústavu archeologické památkové péče.

Pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO
a Kulturní a informační centrum Miroslav.

Škola pro děti i rodiče 

Ozdravný pobyt v Krkonoších připravila pro svoje žáky Základní 
škola Dukovany ve spolupráci s Obecním úřadem v Dukovanech na 
přelomu ledna a února letošního roku. Sněhové podmínky byly mimo-
řádně příznivé a umožnily všem účastníkům úspěšně zvládnout první 
lyžařské začátky. Mimo upevnění zdraví dětí měl pobyt velký přínos 
v tom, že se pobytu mohli zúčastnit společně se svými dětmi a jejich 
pedagogy i rodiče. Nádherný bílý týden přispěl k vzájemnému poznání 
a dobré komunikaci. Zúčastněným dětem z mateřské školy umožnil 
poznat svoje budoucí spolužáky a napomohl jejich přechodu z mateř-
ské do základní školy.                           Vladimír Nahodil, ředitel školy

Babinec na Hlíně
Pod tímto názvem se již třetím rokem schází společenství žen v míst-

ní knihovně při OÚ na Hlíně. I když se říká, že jak se na dědině něco 
šustne, hned o tom ví celá vesnice, v případě romantických duší, jak si 
také říkají, tomu tak není. Teprve nedávno, na Vánočním zpívání ko-
led, vystoupily poprvé na veřejnosti. Pravidelně se scházejí jedenkrát 
do měsíce, kde baví nejen sebe, ale vytváří různé výrobky pro radost 
i užitek a věnují se charitativní činnosti. Nepravidelně se setkávají 
každou středu, kdy jsou v knihovně půjčovní hodiny. Kdo nezavítá do 
knihovny, mnoho se o jejich bohaté činnosti nedoví. Jaká je tedy jejich 
činnost? Velký úspěch měla témata, při kterých si samy zhotovily věci, 
které využily k vyzdobení svých příbytků (vánoční vazba, dekorace, 
drátkování...) Do tajů těchto témat je zavede zkušený lektor, kterého 
si ve spolupráci s OÚ pozvaly a který jim poradí, jak na to. S dalšími 
tématy si poradí samy: můj nejlepší recept z jahod, nejlepší štrúdl
a dobroty z jablek. Šijí panenky a hračky pro onkologicky nemocné 
děti. Jejich největší a úspěšnou akcí, je účast na projektu: „Adoptuj 
panenku a zachráníš dítě“, kdy ušily deset panenek a odeslaly je do 
centra UNICEF v Praze. Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že 
každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rozvojových ze-
mích proočkováno proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám. 
Panenky jsou prodávány za 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování 
jednoho dítěte. Vždy koncem roku proběhne prodej (adopce) panenek 
v Brně, Ostravě, Praze a v dalších městech ČR. Ten, kdo si panenku 
koupí, spolu s ní obdrží pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci panen-
ky se sdělením, že „jeho“ panenka našla svoji rodinu. A ženy z Babince 
již mají šest těchto pohlednic! Nezapomínají ani na kulturu. Večerní 
recese v poslední den hodů je také jejich nápadem. Zúčastnily se kon-
certu Věry Špinarové , zhlédly muzikál Tři mušketýři a Cats. Zkrátka
a dobře, ženy z Babince to vzaly za správný konec. A jejich heslo? 
„Čím více bab, tím lepší Babinec!“                   Jaroslav Vašulín, Hlína

Sbor hasičů v Dobřínsku Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ „OSTATKY“
které se konají 25. února v KD Dobřínsko. Začátek ve 20.00 hodin 

Hraje skupina Stone. Masky vítány - vstup ZDARMA.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

Kulturní programy
27. 2. - 12. 3. 2006

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 25.2. ve 20.00 KING KONG
  ne 26.2. v 18.00 Akční, dobr., Nový Zéland, USA  

• stř 1.3. ve 20.00 V MOCI ĎÁBLA
  thriller, drama, USA  

• so 4.3. ve 20.00 TAJEMNÝ LET
  ne 5.3. v 18.00 thriller, drama, akční  USA  

• stř 8.3. v 18.00 LETOPISY NARNIE:
  LEC, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
  drama, akční, dobr., USA  

• so 11.3. ve 20.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU
  ne 12.3. v 18.00 KAMARÁDI DO DEŠTĚ
  komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 1.3. v 17.00 ANDĚL PÁNĚ
  Pohádka ČR

• ne 5.3. ve 20.00 SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
  Komedie ČR, VB

• stř 8.3. ve 20.00 MRTVÁ NEVĚSTA
  TIMA BURTONA
  Komedie VB

• ne 12.3 ve 20.00 DOMINO
  Akční krimi Francie, USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 4.3 v 18.00 PÁD DO TICHA
  Film VB, titulky

• ne 5.3. v 18.00 RRR rrr !!!
  Francouzská komedie, titulky

• so 11.3. v 18.00 KING KONG
  Film N. Zélandu a USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN

Orel Jednota Rakšice Vás srdečně zve
5. března 2006 do Orlovny v Rakšicích na

Dětský maškarní karneval 
Hraje skupina UNI, začátek ve 14.00 hodin, vstupné dobrovolné.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
V případě zájmu otevře od dubna 2006

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Pro úplné začátečníky, Word, Excel, základy internetu.

Informace: DDM Mor. Krumlov, Lucie Chaloupková.

VIDĚNÁ STRUKTURA ČASU 
JAN WOLF A JOSEF BUBENÍK

MALBY, KRESBY, OBJEKTY
22. 2. - 30. 3. 2006, Galerie Knížecí dům, Mor. Krumlov, vernisáž 
22. února v 18 hod., vystoupí fragment hudební skupiny Čankišou.

Dne 22. března proběhne v Městské knihovně v Mor. Krumlově 
přednáška známého astrologa Milana GELNARA na téma: 

Astrologie a partnerské vztahy
aneb Jak nezabít toho druhého
Upozorňujeme čtenáře a veřejnost na možnost zaslání SMS astro-
logovi - p. Gelnarovi. Každý, kdo do konce února zašle prostřed-
nictvím SMS na tel.: 737 382 484 svá data narození (jméno, datum, 
místo a čas narození), zdarma získá vytištěné kolečko svého 
horoskopu. Na besedě je možnost zakoupení knihy Astrologická 
předehra s výkladem horoskopu zdarma. Případné dotazy zodpoví  
na uvedeném čísle nebo na internetové adrese: www.astrosfera.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí nový kroužek

ŽONGLOVÁNÍ
s diabolem, yoyem, míčky, atd.

Každou středu, 14.00 - 15.00 hod. na DDM. Poplatek: 50 Kč/pololetí

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 4.3. ve 20.00 hod. - Ples Základní školy v kulturním domě, pořádá ZŠ.
• 7.3. v 18.00 hod. - Přednáška „Nové archeologické objevy na Znojemsku“,     
v sále na radnici. Spolupořadatel Regionální čtrnáctideník Zrcadlo
• 8.3. - MDŽ - taneční zábava s módní přehlídkou v restauraci Slávie. Pořádá 
Sdružení důchodců.
• 9. a 10.3. - Sběr použitého šatstva pro Diakonii - v KD Miroslav.
• 6.-10.3. - „Stíny světa“ - promítání pro ZŠ v rámci filmového festivalu, DDM 
Miroslav, pořádá DDM, O.s. MIROSA, MKIC a OPS  MAREK.
• 10. - 12.3. - 5. ročník filmového festivalu „Stíny světa“ (aneb Dny pro lidská 
práva a ekologii), v sále na radnici. Promítání dokumentárních snímků z mezi-
národních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojený s přednáškami a výstavami. 
Pořádá O.s. MIROSA ve spolupráci s DDM Miroslav, MKIC a OPS  MAREK.

V sobotu 18. března se v Děl. domě v Oslavanech koná

ROCKOVÝ SPOLEČENSKÝ PLES
Hraje: DARKEN a ISLAND ROCK. Součástí programu ukázky

TK Orion, TJ Oslavany - oddílu aerobiku a bohatá tombola. 
Předprodej vstupenek od  27.2. v kanceláři KIS v Dělnickém domě 

nebo na tel. 546 423 283, po a stř: od 14.00-17.00 hod.,
čt a pá: od 12.00-14.00 hod.

V sobotu 25. března v 18.00 hodin prkna co znamenají svět,
opět v Oslavanech ožívají divadelním životem

STÍNOHRA
 aneb zastřel si svůj ideál

Komediální psychothriller divadla Prádelna Rosice, Dělnický dům 
Oslavany. Předprodej zahájen od 27.2. každé po a stř: 14.00-17.00 
hod. Vstupné: 40 Kč v předprodeji, 50 Kč při představení. Nenechte 

si ujít skvělý kulturní zážitek - KIS Oslavany.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 28.2. - Dva na smetišti, vtipná hudební hra autorů Miroslava Horníčka a Pavla 
Dostála. Zájezd do divadla REDUTA Brno, odjezd v 17.30 hod. od Besedního 
domu. Cena (vstupenka a doprava): 450 Kč.
• 9.3. v 18.00 hod. - Mozart x Salieri - mýty a legendy. Přednáška prof. PhDr. 
Miloše Štědroně, CSc., kino Réna Ivančice - malý sál. Vstupné: 30 Kč.
• 11.3. - 23.4. - Svátky jara - zvykoslovná výstava. Galerie Památníku A. Mu-
chy. Pořádá Muzeum Brněnska. 
• Připravujeme: • 14.3. - Labutí jezero, klasický balet na hudbu P. I. Čajkov-
ského. Zájezd - Brno - Janáčkovo divadlo, odjezd v 17.30 hod od Besedního 
domu. Cena (vstupenka a doprava): 380, 310, 240 Kč. • 27.3. v 19.00 hod. - Ne-
byla to pátá, byla to devátá, divadelní komedie, kino Réna Ivančice, vstupné: 
260 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.

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

• březen - Výstava obrazů Josefa Bubeníka (Divadlo Husa na provázku), 
galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• březen - Výstava fotografií - Josefa Kristiána a Kateřiny Ulmanové, Měst-
ský úřad, náměstí Klášterní 125, M. Krumlov,1. patro.
• 25.2. v 19.30 hod. - Jezdecký ples - hraje skupina Fantazie, kulturní dům 
Rokytná, pořádá Stáj Rokytná.
• 28.2. v 19.00 hod. - Ensemble Messiaen - koncert KPH, galerie Knížecí dům
• 1.3. dopoledne - Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, pro studenty 
gymnázia, galerie Knížecí dům.
• 6.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - se životem a dílem malíře J. Mánesa 
seznámí paní Eva Kopčilová, Městská knihovna.
• 10.3. - Zájezd na výstavu - Kamélie - Palác šlechtičen Brno, závazné přihláš-
ky na MěKS do 28.2.2006, doprava: 100 Kč.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 1.3. - Vyhlášení výtvarné a literární soutěže. Jedná se o čtvrtý ročník eko-
logické soutěže Modrá planeta, tentokrát na téma: Lidé přírodě, příroda lidem. 
Probíhá u příležitosti oslav Dne Země. Uzávěrka je 6.4. 2006. Zúčastnit se mo-
hou MŠ, ZŠ a SŠ - jednotlivci i kolektivy. 
• 3.3. od 14.00 hod. - Točení na kruhu a drátování lahve, květináče, v Tvoři-
vé dílně na DDM. Poplatek 30 Kč/točení, 40 Kč/drátování.
• 10.3. od 14.00 hod. - Karetní hry. Rádi hrajete karty a chcete se naučit něco no-
vého, jako třeba Padesátku, Cink, Válku, Kanastu, apod.? Poplatek: 5 Kč, DDM.
• 12.3. od 9.00 hod. - Junior aerobic, 9. ročník soutěže jednotlivců v rekreač-
ním aerobiku pro děti od 7-mi do 17-ti let. Děti cvičí podle cvičitelky ve dvou 
soutěžních kolech, ve sportovní hale SOU. Přihlášky na DDM do 3.3.
• Letní tábory 2006 při DDM Mor. Krumlov: • Sportovní LT Nesměř, 2. 
- 8.7., RS Nesměř poblíž Velkého Meziříčí, ubytování v chatkách, strava 5x 
denně, cena 1 850 Kč. Sport, turistika a dobrodružství pro děti 8 - 15 let. Hlavní 
vedoucí: L. Šviřáková. • Letní Aerobic Camp, 7. - 16.7., RS Šárka poblíž Ve-
verské Bítýšky, ubytování v chatkách, strava 5x denně, cena bude upřesněna. 
Aerobic, netradiční sporty a výtvarné aktivity. Pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí: 
Y. Žáková. • Týden oděvního návrhářství, 10. - 14.7., příměstský tábor, výroba 
oděvů a doplňků na DDM MK. Cena bude upřesněna. Pro děti 7 - 15 let. Hlavní 
vedoucí: M. Novotná. • Počítačový LT pod Templštýnem, 20.- 27.8., RS Pod 
Templštýnem u Ivančic, ubytování v chatkách, strava 5x denně, cena 1 800 Kč. 
Počítače, hry a sport pro děti 7 - 14 let. Hlavní vedoucí: L. Chaloupková.

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
• 11.3. ve 14.00 hod. - Tanec a automatická kresba - setkání pro všechny, kteří 
hledají cestu k sobě, v SVČ Ivančice, Komenského nám.7, poplatek: 260 Kč, 
s sebou: oblečení na tanec, papír, pastelky, pití.
• 19.3. v 15.00 hod. - Miss Ivančice, pro dívky ve věku 6 - 14 let, rozdělení 
na 2. kategorie, v Ivančicích, velký sál Besedního domu, poplatek: děti 10 Kč, 
dospělí 30 Kč. Soutěžící se mohou přihlásit do 8.3. v SVČ
• 2.3. v 17.00 hod. - Jemné drátkování, v SVČ, Komenského nám. 7, poplatek:
60 Kč, s sebou: láhve, oblázky, mušle, není podm. Nutné se předem přihlásit.
• 12.3. ve 14.00 hod. - Víceboj dvojic, soutěžení dvojic v míčových disciplí-
nách, v Ivančicích, orlovna na Chřestové ul., poplatek: 40 Kč .
• Připravujeme: • 18.3. - Spital am Semmering - Stuhleck. Poplatek: do 6 let - 
400 Kč, do 15 let - 900 Kč, do 19 let - 1200 Kč, dospělí - 1300 Kč. Odjezd vždy 
v 5.00 hod. od Besedního domu. Poplatek zahrnuje: dopravu, skipas, lyžařské 
pojištění, pedagogický doprovod. S sebou: lyžařské, popř. sáňkařské vybavení, 
jídlo a pití na celý den.

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
• 10.3. ve 20.00 hod. - Ples TJ Oslavany. Hraje skupina Melodie, Děln. dům. 
• 12.3. ve 14.00 hod. - Dětský maškarní ples. Tradiční dětský maškarní  karne-
val  se  zábavnými soutěžemi při diskotéce. Pořádá TJ Oslavany v Děl. domě.
• 12. - 19.3. - Výstava  obrazů - malíř  Rudolf Kondei. Otevřeno od 10.00 do 
17. 00 hodin v Katolickém domě Oslavany.
• 15.3. ve 14.00 hod. - Oslavy Mezinárodního dne žen. Tradiční oslavy MDŽ 
s kulturním programem v Dělnickém domě Oslavany. Pořádá  KSČM Oslavany 
a Spolek Lidový dům  Oslavany.

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

• od února nabídka spontánní činnosti, v prvním poschodí na malém sále.
Herna: • každé pondělí od 16.45 do 18.00 hod. a pátek 16.30 - 18.00 hod.
si můžete u nás najít zábavu dle vlastní chuti a nálady • stolní tenis • kulečník
• elektronické šipky • deskové a karetní hry. Veškeré činnosti nabízíme zdarma
 Pedagogický dozor zajištěn.
• 2.3. - Plavání v Nové Vsi, odjezd od budovy DDM v 15.00 hod., návrat kolem 
16.30 hod. Poplatek 30 Kč.  
• 9.3. v 15.00 hod. - Turnaj v pexesu, známá stolní hra pro bystré hlavy,
poplatek 10 Kč.
• 10.3.,16.00 - 18.00 hod., 11.3., 9.00 - 16.00 hod. - Práce s kůží. Vlastní tvorba 
kožených výrobků - klíčenka, přívěsek, spona do vlasů,…Vhodné pro děti od 
12-ti let a dospělé. Poplatek 20 Kč + materiál dle velikosti výrobku. 
• 16.3. v 15.00 hod. - Cesta za pokladem. Kdo půjde hledat, tak určitě poklad 
najde, kdo zůstane sedět doma, tak těžko! Sraz u budovy DDM. Startovné 10 Kč.

foto: ZŠ Dukovany



Předchozí článek byl zakončen 
prodejem Müllerových dolů Inner-
bergské společnosti. Přesto se vrá-
tíme k roku 1848, kdy těžařstvo 
Františka zaráží důl Františka 
v Padochově. Majitelé dlouho ne-
řešili otázku větrání svých důlních 
děl. V říjnu 1858 vedení společ-
nosti rozhodlo o vyhloubení Bohr-
lochschacht – vrtné, větrací a lez-
né jámy pro důl Františka. Příliš 
nespěchají a váhavost se vymstila. 
V červnu 1860 dochází k největší-
mu důlnímu neštěstí v revíru, vý-
buchu na dole Františka, při kterém 
zahynulo 53 horníků. Jáma Bohrloch-

schaft nebyla ještě dokončena. Je 
udivující, že  i po takové katastrově 
majitelé váhají a začínají hloubit 
novou jámu až v srpnu 1861, a to 
po opětovném nařízení báňského 
hejtmanství, kterým bylo vedení 
šachty vyzváno „v zájmu osobní bez-
pečnosti tamního dělnického per-
sonálu okamžitě zahájit nařízenou 
stavbu druhé větrací šachty nejpoz-
ději do počátku měsíce září tohoto 
roku. V opačném případě by báňské 
hejtmanství bylo nuceno proti maji-
teli závodu zavést trestní řízení“.

To už bylo vážné varování, na 
které reagovalo vedení Františky 
zahájením prací na konci svého důl-
ního pole na kopci nad Oslavanami. 
Dne 9. září oznamuje vedení dolu 
hejtmanství, „že koncem měsíce 
srpna započalo přibližně 335 sáhů 
jihozápadně od šachty Františka 
s hloubením nové šachty a až dosud
bylo již dosaženo hloubky 7 střeví-
ců“. (Pro informaci čtenářům přepo-
čet mír: sáh byl cca 1,89 m, střevíc 
jsem nenašel. Předpokládám, že je 
totožný se stopou. která byla 31,6 
cm. Od 1. ledna 1876 byla zave-
dena metrická soustava, užívání 
starých mír a vah bylo zakázáno.)

Postup prací zdržoval pevný pís-
kovec  a dále velké množství vody, 
jejíž čerpání v okovech nestačilo. 
Práce se urychlila až po dodání opra-
veného starého těžního stroje z dolu 
Františka. Po dokončení v roce 1865 
sloužila jáma jako větrací pro důl 
Františka. V začátcích měla jáma 
název Nová, později Kukla.

Proč Kukla? K vysvětlení názvu 
je několik pověstí, jedna byla uve-
dena v první části, jinou připomene-
me nyní: Oslavanský kat měl málo 
příležitostí si vydělat. Těch několik 
pár exekucí, jako mrskání, stavění 
na pranýř, nebyla žádná sláva ani 
výdělek. Až jednou přišel za katem 
poslíček z radnice, aby se připravil, 
že musí příští den popravit jedno-
ho zlotřilce. Kat se na popraviště 
dostavil v plné parádě a s velkou 
červenou kuklou. Kolem bylo 
shromážděno lidí, že to nikdo nepa-
matoval. Když dovedli odsouzence 
a přečetli mu rozsudek, přijel na-
jednou posel a oznámil, že poprava 
se konat nebude, že přiváží milost. 
Po té zprávě si kat strhnul vztekle  
s hlavy kuklu a odhodil ji ke kopci 
za sebou a odešel. Nikdo ho už 

v Oslavanech nespatřil. Kopci, ke 
kterému katovskou kuklu odhodil, 
začali prý lidé říkat Kukla...

Větrání nové jámy bylo přiroze-
né, až v roce 1902 byl instalován 
ventilátor s elektrickým pohonem. 
Jáma byla propojena s okolními 
jámami a štolami. Kopec v okolí 
Kukly byl zalesněný dubovým 
porostem, který byl vykácen až po 
první světové válce.

V roce 1865 přešel veškerý mo-
vitý i nemovitý majetek společnosti 
Františka na Rosické kamenouhel-
né těžařstvo. K dalšímu hloubení 
Kukly dochází v roce 1877 – jáma 

Kukla dosáhla hloubku 247 metrů 
a byla vybavena parním strojem 
o výkonu 50 koňských sil, který 
zajišťoval pohon těžního stroje a 
odvodnění dolu. Po pěti letech byly 
dány mimo provoz čerpací stroje 
dolu Františka (336 m) a dolu Kukla 
349 m.). Provoz byl soustředěn na 
dole Mašina (145 metrů hloubky). 
Kukla měla v budoucnu sloužit jako 
náhradní šachta pro čerpání vody.

V roce 1903 dává  dr. J. Ji-
čínský – ředitel Rosické báňské 
společnosti, podnět k vypracování 
projektu elektrárny u dolu Fran-
tiška. Elektrárna měla zásobovat 
proudem ostatní doly a počítalo se 
i s proudem pro Brno. Nový projekt 
elektrárny (1906) počítal s mnohem 
větším výkonem, než měla mít 
elektrárna u dolu Františka a také 
s výhodnějším umístěním. Elekt-
rárna již byla situována do Oslavan 
do blízkosti řeky Oslavy. Počítalo 
se využitím prachového uhlí a kalů  
z dolu Kukla. Důl se  měl k tomuto 
účelu nově vybudovat. Úprava dolu 
byla provedena v letech 1911-1913,  
důl Kukla byl přebudován na cent-
rální šachtu jižní části revíru. Staré 
budovy s komínem byly zbořeny, 
povrchové objekty znovu postave-
ny, byla postavena vodárna a žele-
zobetonová věž vysoká 37 metrů. 
V její nejvyšší části byl umístěn 
těžní stroj, byl to první těžní stroj 
na území pozdější republiky zabu-
dovaný v těžní věži. Od 1913 záso-
boval důl Kukla uhlím oslavanskou 
elektrárnu, zařízenou na spalování 
uhlí horší kvality. V roce 1914 

bylo vybudováno v Oslavanech 
v blízkosti elektrárny uhelné prádlo 
– třídírna uhlí, které bylo spojeno  
vlečkou s oslavanským nádražím. 

Od roku 1913 se stává Františka 
výdušnou jámou pro Kuklu. Ve stej-
ném roce byla dána do provozu vi-
sutá lanovka z Františky na Kuklu. 
V dole Františka se těžilo jen příle-
žitostně v případě zvýšené spotřeby 
pro elektrárnu. Uhlí se dopravovalo 
na Kuklu a odtud na uhelné prádlo 
v Oslavanech. V dalším roce byla 
dána do provozu od dolu Kukla 
nová lanová dráha, která dopravo-
vala uhlí na třídírnu  v Oslavanech.

Dne 10. prosince 1920 proběhla 
všeobecná generální stávka na dole 
Kukla i v elektrárně. Dodávky prou-
du pro Brno byly zastaveny. Průběh 
a dopady stávky byly dostatečně 
popsány v literatuře. V období  
mezi válkami bylo ještě několik 
neúspěšných stávek. Kruté bylo ob-
dobí hospodářské krize. Například  
v  roce 1933 bylo v Oslavanech 380 
nezaměstnaných, z nichž pouze 93 
pobíralo nějakou podporu.

Dne 31. března 1921 došlo k vý-
buchu třaskavých plynů na dole 
Kukla – zahynulo 26 horníků, vět-
šina z nich je pochována na osla-
vanském hřbitově. Příčina výbuchu 
byla sváděna, zřejmě neprávem, na 
sedmnáctiletého Václava Stupku, 
který několik dní po výbuchu ze-
mřel v ivančické nemocnici. Jeho 
lampa č. 71 se našla s propíchaným 
košíkem lampy a to měl být důkaz 
o vzniku výbuchu. Tato verze, 
která byla vydávána jako ofi ciální, 
zakrývala nedostatky, které mohly 
být skutečnou příčinou výbuchu, 
od nevětrané a nezazděné chodby, 
ve které se hromadil metan, až po 
názor o nízké morálce mladých 
havířů, kteří se vrátili z války a byli 
schopni v dole kouřit.

Během 2. světové války se sna-
žili Němci zvyšovat těžbu intenziv-
ním zvyšováním produktivity práce 
a nasazováním nových pracovníků. 
Nastoupil systém nucených prací, 
který vyústil v totální nasazení. 
Proto dochází i ve válečných letech 
k modernizaci strojní vybavenosti 
na úseku důlních děl, důlní dopravy 
a modernizaci třídírny uhlí.

Dne 1. dubna 1941 byl na Kukle 
zřízen židovský pracovní tábor 
V období do 5. dubna 1942 prošlo 
táborem 105 vězňů, kteří byli po 
několika měsících odváženi přes 
Terezín do likvidačních táborů 
v Polsku. Po likvidaci internační-
ho židovského tábora v Ivančicích 
přišlo dne 7. dubna 1942 89 nových 
židovských vězňů z Terezína. Tábor 
pro vězně sestával ze dvou dřevě-
ných baráků v areálu Kukly. V září 
1943 byli vězňové opět odvezeni 
do Terezína a odtud do vyhlazova-
cích táborů v Polsku. Další skupina 
Židů, převážně ze smíšených man-
želství, už nebyla vystřídána a do-
čkala se konce války. V roce 1944 
byla na důl nasazena větší skupina 
dělníků z brněnských továren, které 

byly poškozeny bombardováním. 
Ubytováni byli v židovském pra-
covním táboře na Kukle.

Ke konci války byla těžní věž 
několikrát zasažena dělostřelecký-
mi granáty, těžní stroj však nebyl 
poškozen. Těžba byla zastavena 
v polovině dubna a znovu obno-
vena 5. května 1945. Oslavany po 
osvobození Ivančic 18. dubna 1945 
zůstaly neobsazeny, linie fronty se 
zastavila na čáře Ivančice -  Neslo-
vice. Skupina pracovníků dolu a 
elektrárny obětavě zabránila zato-
pení dolu. Počet zaměstnanců se po 
válce se zvýšil na 700, přidělením 
civilních Němců a válečných zajat-
ců. Ještě v roce 1946 pracovalo v 
podzemí dolu Kukla 18 koní. V do-
le byly pro ně vystavěny zvláštní 
vyzděné stáje, které byly neustále 
osvětleny. Nepravidelně byli vy-
váženi na zaklášterskou stráň na 
pastvu.  Současně již byly v jiných 
patrech dolu používány benzinové 
lokomotivy. Od 25. ledna 1949
do 31. března 1951 byl při Dole V. 
Noska zřízen donucovací pracovní 
tábor až pro 200 vězňů. Ubytováni 
byli v oslavanském zámku. 

Dne 1. května 1947 byl důl 
Kukla přejmenován na Důl Václav 
Nosek po tehdejším ministru vnitra.  
V dalším roce byl v říjnu-listopadu 
zabudován nový těžní stroj

V roce 1956 pracovalo na Dole 
V. Nosek 684 důlních pracovníků, 
218 povrchových, 61 techniků a 7 
úředníků – celkem 970 pracovníků. 
Vytěženo bylo 335.942 tun uhlí. 
V dalších letech snížila oslavanská 
elektrárna odběr uhlí, protože za-
vedla  částečnou plynofi kaci. V le-
tech 1956 – 1959 došlo každoročně 

ke  smrtelným úrazům.
Zajímavé jsou údaje za rok 1963. 

Na dole pracovalo 728 důlních pra-
covníků, na povrchu jich bylo 243 a 
dále 70 techniků a 17 prac. adminis-
trativy. Vytěženo bylo 386.638 tun 
uhlí. Z dolu bylo vyvezeno 345.684 
vozů uhlí, 65.859 vozů kamene a ve 
třídírně bylo vybráno ještě 48.888 
tun kamene.

V roce 1964 bylo rozhodnuto, 
že budovaná jáma Jindřich II. ve 
Zbýšově bude centrální těžební 
jámou celého rosicko-oslavanského
revíru s plánovanou těžbou 440.000 
tun uhlí ročně. Po dobudování dolu 
Jindřich II. v roce 1969 se uhlí 
dodávané elektrárně ze Zbýšova  
začalo vozit nákladními auty i 
železniční vlečkou ze Zbýšova do 
Zastávky a odtud železnicí přes 
Střelice do Oslavan. Až v roce 1975 
byla dána do provozu lanová dráha  
dlouhá téměř 5 km z dolu Jindřich 
na elektrárnu, která byla jediným 
odběratelem vytěženého uhlí.

Blíží se likvidace dolů. V roce 
1972 poklesl počet pracovníků na 
Dole V. Nosek  na 257 pracovníků, 
vytěženo bylo 160.340 tun uhlí.  
Dne 31. srpna 1973 byl vytěžen 
poslední vůz uhlí z Dolu V. Nosek, 
další těžba již nepokračovala. K to-
muto dni bylo na dole zaměstnáno 

329 zaměstnanců.
Oslavanský kronikář popsal tuto 

akci do kroniky takto:
„31. 8. 1973 – poslední těžební

den na dole V. Nosek, kde 71 horníků 
končí svou směnu v předpoledních 
hodinách a uzavírají tak provoz 
těžby kamenného uhlí na Oslavan-
sku jednou provždy. Nebyla to pro 
Oslavany radostná událost, přesto 
však již dlouho vyhrávala hornická 
hudba ZK dolu V. Nosek v cechovně 
pod taktovkou Františka Horáka. 
Přesně ve 13 hodin vyjíždí posled-
ní vůz uhlí. Celému aktu přihlížel 
devadesátiletý důchodce Ondřej 
Štulík z Oslavan, U Mlýnka 6, kdysi 
strojník, který před šedesáti lety, 
v roce 1913 „táhl“ první vůz na 
nově vyhloubené jámě. Celý akt byl 
i s obsluhovači jámy pro příští věky 

zfi lmován. Horníci i hosté vyslechli 
v cechovně starou hornickou píseň 
„Již opět z věže zaznívá“ (hor-
nickou hymnu). Pro projevech se 
účastníci vydali s hudbou do ZK 
dolu Nosek – Dělnického domu, 
kde se konala druhá část slavnosti. 
Zbylí horníci z dolu V. Nosek přešli 
pracovat na důl Jindřich II.“

Důl V. Nosek po té ještě do roku 
1985 sloužil k odčerpávání důlní 
vody a jako vtažná jáma. V roce 
1986 byl důl defi nitivně uzavřen 
železobetonovou krycí deskou. Mě-
řeno od povrchu dosáhl důl hloubky 
910 metrů a měl 11 pater.

Na podzim roku 2005 začalo 
zasypávání nepotřebné těžní jámy 
hlušinou z haldy, která je vlevo 
od silnice Oslavany – Padochov. 
V této haldě je uloženo zhruba 700 
tisíc m3 hlušiny, pro zasypání těžní 
jámy se odebralo cca 23.000 m3. 
Voda byla zásypovým materiálem 
zatlačena do „stařin“, a bude dál 
odtékat Dědičnou štolou. Jiným 
problémem jsou důlní plyny, které 
jsou neustále sledovány citlivými 
čidly. Po zasypání jámy hlušinou, 
bude posledních 11 metrů zabe-
tonováno. V této betonové zátce 
zůstane otvor pro případné další do-
sypání hlušiny a také pro kontrolu
a odvádění plynů. 

Ještě se musíme vrátit k Dědičné 
štole. První informace již byly uve-
deny v minulé části článku. Mimo 
oslavanské byly v revíru raženy  
ještě další. Vláda ražení dědičných 
štol podporovala, protože odvodně-
ní dolů bylo jednou ze základních 
podmínek těžby. V tomto případě 
odvodnila Dědičná štola celý jižní 
revír a podchycovala uhelné sloje 
ve Zbýšově v hloubce 130 metrů. 

Po dobu existence sloužila 
mimo odvodňování ještě k dalším 
účelům. V roce 1878 sloužila k vy-
vážení uhlí z jámy Charloty, a ještě 
několikrát se štolou vyváželo uhlí 
z jam nebo chodeb v blízkosti štoly. 
Např. v roce 1924 bylo rozhodnuto 
znovu těžit Dědičnou štolou. Pro 
dopravu uhlí byla vybudována po 
levém břehu Oslavy až na uhelné 
prádlo úzkokolejná dráha „koňka“. 
Ještě po roku 1945 se dorubovávalo 
uhlí v blízkosti Dědičné štoly. 

Mimo „uhelné“ činnosti byla 
štola využívána i k jiným účelům. 
V roce 1908 sloužila jako sklad 
dynamitu, v roce 1940 zde zřídili 
němečtí vojáci protiletecký kryt, 
který byl připraven asi až do roku 
1970. Potom byla štola využívána 
k přepravě materiálu a lidí k dobí-
rání jámy Kukla.

Svůj význam si Dědičná štola 
zachovala i po uzavření dolů, pro-
tože zajišťuje výtok důlních vod 
z celého revíru do řeky Oslavy. Po 
ukončení těžby uhlí bylo zastaveno 
čerpání vody z dolů v dubnu 1992. 
Postupně docházelo k pozvolnému 
zatápění dolů na úroveň Dědičné 
štoly a dne 15. září 1998 začal vý-
tok důlní vody. Ihned docházelo ke 
zničení fl óry v části  řeky Oslavy.  
V místech, kterými voda protékala, 
se změnila v rezavý pruh koryta.  
Příčinou byla vytékající důlní voda 
s vysokým obsahem dvojmocného
železa. V červenci 1999 byla kon-
centrace železa 8x vyšší, než při-
pouští norma a postupně se zvy-
šovala až na 12 násobek přípustné 
koncentrace. Po mnoha jednáních 
bylo rozhodnuto vystavět čistící 
stanici přebudováním bývalé spor-
tovní haly nacházející se za řekou 
naproti ústí Dědičné štoly. Zkušeb-
ní povoz naběhl v listopadu 2001
a od té doby je v provozu. Prů-
měrné množství vytékající vody je 
necelých 40 l/s-1.

Doudílným článkem jsme ne-
mohli zachytit všechny zajímavosti 
o těžbě uhlí v Oslavanech a přileh-
lém okolí. Je proto pravděpodobné, 
že v některé další části expedice 
Speculum uvedeme další pokračo-
vání. Například o těžbě nedaleko 
Nové Vsi, o „přidružených“ výro-
bách koksu, briket, železa apod.

Jiří ŠirokýPoužitá literatura:
• Plchová J., 2002, Rosicko-Osla-
vanská černouhelná pánev v datech
• OKNO – různá čísla několika ročníků
• Rejl L., 2001, Oslavanské pověsti
• Sborník z konference Problematika 
geologické stavby uhelných ložisek 
ve velkých hloubkách Oslavany 2003
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Dolování uhlí v Oslavanech II.

Památník obětem důlního neštěstí v roce 1921

Důl Kukla v letech 1865 - 1911

Důl Kukla v roce 1929

Poslední vytěžený vůz úhlí ze dne 31.8.1973
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Auto - moto
koupím
•• skříň z Avie, Roburu apod. Nabíd-
něte. Tel.: 515 323 826.
•• vysokozdvižný vozík zn. Desta,
i nepojízdný. Tel.: 602 770 013.
•• levně funkční fekál za traktor. Tel.:
608 509 176.
prodám
•• Mazda 323, 1,4, r.v. 88, spotřeba 
6 l, elektrony, STK 10/06, motoricky 
v pořádku, na ND nebo jen doklady, 
cena dohodou. Tel.: 608 874 038.
•• Fiat Uno 1,3 D, r.v. 86, STK 1/07,  
10.000 Kč. Tel.: 723 172 428.
•• Fiat Marea 1,9 TD, r.v. 98, 2x air-
bag, centrál, ABS, tažné zař., orig. 3x 
klíče, zelená metal., 90.000 Kč, sleva 
jistá. Tel.: 776 006 178.
•• Opel Astra G 1,4 16V, r.v. 98, 
zelená metalíza, naj. 72 tis. km, vše 
v elektrice, centrál na DO, imobilizér, 
palubní počítač, airbag řidiče, ABS, 
stř. nosič, mlhovky, koupeno v ČR, 2. 
majitel, perfekt. stav, po STK, garážo-
váno, 155.000 Kč. Tel.: 606 753 006.
•• Lancia Dedra 1,6, r.v. 91, centrál, 
el. okna, CD, zachovalý, 35.000 Kč, 
sleva možná. Tel.: 603 244 399.
•• Š Octavia 1,9 TDi, provoz 98, naj. 
148 tis. km, max. výbava, klima, el. 
šíbr, stříbrná barva, elektrony, škráblý 
blatník, 134.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, r.v. 95, vín. červená, 
stř. okno, STK 12/07, celá v tuningu, 
náhr. disky, cena dohodou. Tel.: 604 
377 802, po 15 hod.
•• Škodu 105 L, pojízdná s STK, za-
chovalá, 5.500 Kč. Tel.: 604 771 322.
•• Š 105 L,  r.v. 86, garážovaná, naj. 90 
tis. km, STK 8/07, nutná menší oprava, 
cena dohodou. Tel.: 739 164 894.
•• Š Forman, r.v. 92, motor 2.000 
Kč, převodovka 2.500 Kč, LPG + TP 
6.000 Kč, 4x dveře 1.600 Kč, zadní 
nárazník 500 Kč, centrál. zamykání 
1.500 Kč, el. stah. oken 600 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• Vaz 2105, STK 9/07, 8.000 Kč, rych-
lé jednání sleva. Tel.: 603 315 958.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor 
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 5.000 
Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, alternátor 
1,500 Kč, startér 2.000 Kč,  kompl. 
kabina 5.000 Kč, zad. náprava (diferen-
ciál) 2.500 Kč, chladič 1.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• Vari s přísluš. (vlečka, kultivátor 
atd.) v dobrém stavu, cena dohodou. 
Tel.: 515 333 967.
•• na Opel Kadet/Astra kompletní 4 
ks plechových kol 13“, 175/70 + re-
zerv, vzorek zimní 4 mm, za komplet 
1.200 Kč. Tel.: 777 898 470.
•• motor Š 130G rapid, po GO, 2.500 
Kč. Tel.: 723 172 428.
•• autorádio Sencor na CD, MP3, rok 
staré, 1.500 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• zrnomet, rozmetadlo, vály a secí 
stroj. Tel.: 515 273 234.
•• 4 ks pneu zn. Michelin MXT, 175/
70 R 13, letní, vzorek 3-4 mm, 400 
Kč/ks, Ivančice. Tel.: 777 209 235.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 3+1 nebo 4+1 se zahradou 
v Ivančicích. Tel.: 776 250 564.
•• RD v MK k rekonstrukci. Tel.: 723 
734 468.
•• byt 2+1 v Ivančicích v OV. Tel.:
605 145 789.
•• cihlový byt 3+1 v MK. Tel.: 723 
734 468. 
•• byt ve Zn, Mir, MK nebo Iv 2+1 a 
větší do 1 mil. Kč. Tel.: 777 200 557.
•• 3+1 do osobního vlastnitví v Ivan-
čicích. Tel.: 724 825 887.

•• garáž v Oslavanech na ulici Let-
-kovské nebo Starohorské. Tel.: 546
423 641.
prodám
•• řadový dům v Rokytné, určený 
k celkové demolici, vh. místo k no-
vostavbě, celková plocha 918 m2, 
plyn, elektřina, voda zavedena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 119 976.
•• Rodinný dům v Mor. Krumlově, 
samostatně stojící, podsklepený, 
Okal 4+1, komfortní, s možností ve-
stavby podkroví. Po celkové opravě, 
výborný technický stav. Pozemek 
celkem 376 m2, skleníky. Cena: 1. 
800 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK 
Krajíček - tel.: 602 755 265.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku (3 km 
od MK), veliký dvůr, hosp. budovy, 
rozsáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd 
do oploc. dvora, studená voda, el., 
topení TP, část. podsklepen, možnost 
přípojky plynu. Velmi špatný tech. 
stav, nutná rekonstrukce, 350.000 Kč. 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD/chalupu ve Slatině u Jevišovic 
1+1 (2+1), cca 15 km od Znojma. Před-
zahrádka, přístavky, sklep, 285.000 Kč 
(dohoda). Tel.: 777 200 557.
•• RD 2+1 po rekonstr. ve Vedrovi-
cích, koupelna, WC, ÚT/plyn, velká 
garáž, dvorek, zahrada, 950 tis. Kč. 
Tel.: 739 179 728.
•• vilku k rekonstrukci u MK, obytná 
plocha 730 m2, k bydlení i podnikání, 
vjezd, dvůr. Tel.: 607 944 974.
•• menší RD v MK k rekonstrukci 
nebo vyměním za byt 2+1 (3+1), 
530.000 Kč. Tel.: 604 795 874.
•• DB 1+1 na Sídlišti v MK, přízemí, 
vh. pro důchodce. Tel.: 515 323 912.
•• garsonku na Sídlišti v MK, cena
doh. Tel.: 515 338 440, 605 779 590.
•• garáž v MK u drůbežárny, cena 
dohodou. Tel.: 604 191 420.
•• zahradu v MK pod Zavřelákem, 
s chatou. Cena dohodou. Tel.: 723 
172 428.
•• zahradu 1.950 m2, v Jamolicích, 
vh. i na stavbu RD, možnost přípojky 
voda, el., plyn, cena dohodou. Tel.: 
737 702 900, večer.
pronajmu
•• dlouhodobě byt 1+1 v Ivančicích, 
5.500 Kč/měs. Tel.: 605 717 024.
hledám podnájem
•• byt 2+1 nebo 3+1 v Ivančicích. 
Spěchá. Tel.: 737 329 908.
•• garáž v Oslavanech do pronájmu. 
Tel.: 608 403 411.

Stavba - zahrada
koupím
•• palivové dřevo, akát, dub, smrk, 
borovice atd. Můžu i vykácet (vyčis-
tit) a odvézt. Okolí Ivančic u Brna. 
Nabídněte. Tel.: 604 677 992.
prodám
•• lešenářské trubky 5x4m, 6x2 m, 
4x1,8 m, 20 ks žabka, 2 ks spojka, 
2.200 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• nové obloukové zárubně z Horn-
bachu, dub, 60 L, 1.200 Kč. Tel.: 737 
974 174.
•• cihla pálená, 800 ks, rozměr 26x12 
x6, 2,80 Kč/ks.Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á 
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru ote-
vřeného W, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• hnědočervená venk. dlažba 15x15 
cm, 4 m2, 100 Kč/m2. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod. 
•• stropní versalitové desky, imitace 
sv. dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.

•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• secí stroj š. 2,60 m, levně. Tel.: 515 
336 877, večer.

Vybavení domácnosti
prodám
•• rohovou sedací soupravu 3+2+1, 
rozkládací, s ÚP, starorůžová, 4 r. 
stará, bezvadný stav, cena dohodou. 
Tel.: 546 425 374, večer.
•• z důvodu stěhování kvalitní ná-
bytek vyr. na zakázku, vh. do panel. 
bytu. Obývák: roh. knihovna, obýv. 
stěna, komoda, konfer. stolek, roh. 
stůl pod PC, vše mahagon, narážecí 
hrany, kvalitní úchytky. PC 51.000, 
nyní 26.000 Kč; předsíňová stěna 
světlá, PC 12.000, nyní 6.000 Kč. 
Fotky zašlu mailem, osobní prohlídka 
možná. Tel.: 606 101 878. Ivančice.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• kuch. nerez dřez se dvěma odka-
pávadly, vestavěný ve skříňce + nerez 
baterie, vše nové, cena dohodou, spě-
chá. Tel.: 775 120 782. 
•• nerez dřez s odkládací plochou, 
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5, 
hl. 14 cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.

Elektro a elektronika
koupím
•• funkční chladničku. Tel.: 728 
264 272.
prodám
•• SIM kartu Twist s kreditem hovor-
ného 2.600 Kč, za 2.400 Kč. Tel.: 568 
865 304.
•• Nokia 5410i, stará 4 měs., 100% 
stav, záruka, komplet. balení, doklad 
o koupi, 4.400 Kč. Tel.: 732 949 387.
•• Nokia 6230i, úplně nová v zár., kom-
pl. bal., 6.500 Kč. Tel.: 603 903 305.
•• komplet PC, AMD Athlon 3000+, 
64 bit, zákl. NF 3,7, 56 RAM, graf. 
9600 XT, LG, DVD vypal., monitor 
Samtron 17, tisk Epson +mnoho DVD 
filmů a PC her, vše v záruce, 21.000 
Kč. Tel.: 605 766 313.
•• grafickou kartu Ati Radeon 9600 
XT, 128 ram, Overcloking, 2 měs. 
stará, 2 r. záruka + 5 her zdarma, 
2.900 Kč. Tel.: 605 766 313.
•• kvalitní monitor crt AOC 17, 2.500 
Kč, spěchá. Tel.: 732 447 594.
•• el. motor AP 905/4, 380/220V, 1.430 
ot./min., 1,1 kW a el. motor 4AP90L-
2, 380/220 V, 2.800 ot./min., 2,2 kW. 
Cena dohodou. Tel.: 546 423 822.
•• el. motor 5,5 kW, 2.910 ot./min. 
Tel.: 604 663 123.
•• topidlo, ventilátor v jednom, nové, 
záruka. Odstředivku starší, funkční, 
zn. Frymeta pr. 45 cm, venkovní, cena 
dohodou. Tel.: 546 452 372.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• gramofon a zesilovač; 1.500, dlou-
hohrající gramo desky, 1 ks/100 Kč. 
Tel.: 732 605 525 po 16 hod.
•• vestavná horkovzdušná trouba zn. 
Elin, 2.000 Kč; keramická varná deska, 
2.500 Kč, možno i dohromady. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• celoplynový sporák bez krycí des-
ky, nový, nepoužitý, 2.500 Kč. Tel.:
605 766 313.
•• chladící vitrínu, prosklenou ledni-
ci, mrazák. Tel.: 724 721 202.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• komb. sporák Mora (zemní plyn, 
el. trouba), 2 měs. v provozu, cena do-
hodou. Tel.: 737 606 314 po 16 hod.
•• sporák s troubou zn. Mora, funkč.,
zachov., 500 Kč. Tel.: 604 771 322.

•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 ot., 
pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• automat. pračku Whirpool Philips, 
1100 ot., plně funkční, 900 Kč. Tel.:
777 769 814.

Vše pro děti
koupím
•• mateřské rifle, vel. M,L, levně. 
Tel.: 737 425 465.
prodám
•• kočár 3-komb. modré barvy s pře-
haz. rukojetí, po 2 dětech, 700 Kč + 
starší kočár na zahradu/balkon zdar-
ma. Tel.: 602 649 905, 603 793 087.
•• kočár po 1 dítěti, světle modrá, 
nafuk. kola, taška, 2.500 Kč. Tel.:
721 946 521.
•• chlapecké horské kolo na 5-8 let, 
jako nové. Tel.: 739 144 725.
•• dětské horské kolo do 7 let, 600 
Kč. Tel.: 723 172 428.
•• odrážedlo motorka, 150 Kč; ko-
čár sporťák velký, 500 Kč. Tel.: 724 
770 605.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• polohovací lehátko 0-8 měs., 150 
Kč, Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• nenáročné mamince hluboký kočár, 
3-komb., 500 Kč. Tel.: 605 724 881.
•• péřovou soupravu do kočárku, 50 
Kč. Tel.: 607 890 076.
•• školní aktovku pro 1.třídu, 400 Kč. 
Tel.: 724 770 835.
•• pro nastávající maminku knihy: 
Nová doba porodní, 150 Kč; zimní 
čepičku + rukavičky vel. 80 na chlap-
ce, body, punčochy, set do postýlky 
modrý, mantinel + prostěradlo, 200 
Kč. Tel.: 607 890 076.

Zvířata
koupím
•• pěkné štěně jorkšír. teriéra, fenu 
malého vzrůstu. Tel.: 777 948 279.
•• hledám psa ke krytí bígla bez PP. 
Tel.: 724 347 243.
prodám
•• loňský příbuzný pár pávů modrých, 
1.500 Kč, i jednotlivě. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• krásná mláďata osmaků degu, 30 
Kč/ks. Tel.: 777 948 279.
•• velmi levně osmáky degu. Tel.: 776 
037 176.
•• štěňata kavkazského ovčáka bez PP, 
vh. k venk. chovu. Tel.: 603 863 470.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 
smetanová, štěňata bíglů, bez PP, 
barva trikolor. Všechna očkovaná, 
odčervená. Tel.: 728 842 674.
•• čistokrevná štěňata anglického 
kokršpaněla po kvalitních rodičích, 
očkovaná, možno vidět oba rodiče. 
Tel.: 604 285 341.
•• štěňata československého vlčáka 
s PP, pochází z kvalitního spojení. 
Tel.: 777 567 770.
•• nabízím ke krytí psa, sibiřský 
husky, po výborných rodičích. Tel.:
736 223 402.
•• kobylku Hafling, znaky, cena do-
hodou. Tel.: 737 455 763.
•• prase 120 kg, 31 Kč/kg. Tel.: 728 
921 466.
•• prase 140 kg, 27 Kč/kg. Tel.: 723 
428 899.
•• selata. Tel.: 732 605 832.
daruji
•• kotě. Tel.: 723 464 040.

Služby
•• Studentka českého jazyka a litera-
tury nabízí doučování českého a ang-
lického jazyka. Nejlépe v Ivančicích, 
Oslavanech a blízkém okolí. Cena 
dohodou. SMS na tel.: 728 833 726.

•• Potřebujete oddlužit, refinanco-
vat nebo vyřešit exekuci? Volejte 
ihned! Půjčíme všem! Bankovní 
i nebankovní sektor. Doba schvá-
lení 2 min. a jinam již nemusíte.
Tel.: 723 305 766.
•• Dámské a pánské kadeřnictví. 
Nově otevřena provozovna kadeř-
nictví od 1.března 2006. Provozní 
doba Po-Pá 8.00-11.30 a 14.00-
17.00 hodin, So 8.00-11.30 hodin. 
Hermanová Lenka, Lesonice 115, 
tel.: 732 849 327.
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří, sítě proti hmyzu, 
lamelové dveře a laminátové pod-
lahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321, 
602 719 156. 
•• Nebankovní půjčky pro zaměst-
nance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Finanční půjčky lehce dostupné, 
administrativně nenáročné i pro 
klienty s minimálním příjmem. 
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

Různé
koupím
•• kdo prodá nebo půjčí líheň? Tel.:
607 713 974.
•• nerezový kotlík, pr. 34-35 cm ke 
kuchyňskému robotu, nabídněte. Tel.:
721 681 677. 
prodám
•• přebrané brambory na uskladnění. 
Tel.: 732 562 498.
•• brambory na uskladnění, tříděné, 
žluté nebo červené, 3 Kč/kg. Větší 
množství přivezu. Tel.: 777 986 844.
•• brambory polorané, odrůda Dita, 
konzumní, 4 Kč/kg, sadbové 6 Kč/kg, 
velmi chutné,  výborné na uskladnění. 
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• 10 l várnice; několik pendlových 
hodin (poškozené) a ciferníky; poly-
styren 10 cm; kolo 19 na Zetku; válce 
a písty Velorex nebo Pérák 350. Tel.:
721 557 918.
•• 2 páry lyží s novým vázáním pro 
děti do 12 let, v. 120 cm; 1 pár dět-
ských s váz., 100 Kč; 10 ks březových 
košťat; dřevěný dvoják s 6 příčkami, 
v. 2 m; kovový vál k Teře/Vari se se-
dačkou. Vše levně. Tel.: 515 336 601.
•• dřevo do krbu. Tel.: 608 820 921.
•• dámské trekingové kolo Eska, pře-
vod 3x7, 1.500 Kč. Tel.: 604 771 322.
•• masážní křeslo Elite v záruce, 10 
programů masáží. Cena dohodou. 
Tel.: 723 750 439.
•• silniční kolo, 12 převodů, Suk-
mano, sedlo Velo, ráfky V, pláště 
20x622, konstrukce na 80 kg. Tel.:
604 303 267.
•• nový řepák s motorem, 2.000 Kč. 
Tel.: 737 921 176.
•• rotoped zn. Schmidberský, s počí-
tačem km, kalorií a času, 1.000 Kč. 
Tel.: 603 546 124.
•• nechám 30 kg starého peří za velké 
kafe. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.

Hobby
•• Rocková kapela z Ivančic hledá 
bubeníka. Tel.: 721 723 158.
prodám
•• lepené akvárium i se stolem, d. 
120, v. 500, š. 40 cm, 2.000 Kč. Tel.:
775 341 376.
•• zdravé sport. boty Prestige, vel. 7, 
jednou nošené, vh. do haly i ven, PC 
800, nyní400 Kč. Tel.: 775 120 782. 
•• automatický fotoaparát Olympus 
v novém pouzdře + 2 nové filmy, ne-
používaný, krásné fotky, možno vidět, 
700 Kč. Tel.: 775 120 782. 

•• veškeré včelařské zařízení, včel-
stva i s úly. Tel.: 777 229 925.

Seznámení
•• Michal 35/175/90 hledá ženu 
k dlouhodobému vztahu jakékoli po-
stavy od 25-40 let. Tel.: 728 249 364.
•• Já 37/176, životem a ženami facko-
vaný, hledám touto cestou ženu do 40 
let. Okolí Ivančic a MK, samota tíží. 
Tel.: 774 633 110.
•• Hledám obyčejnou holku, která by 
chtěla obyčejného kluka 26/178/65. 
Najdu tě? Už nechci být sám. Ivančice 
a okolí. Tel.: 604 457 709.
•• Dívka 23 let, hledá tatínka pro své 
budoucí dítě. Jsem štíhlá, 180 cm vy-
soká, veselá, mám ráda přírodu. Hle-
dám sympatického muže 25-35 let, 
alespoň 180 cm, sympatický, veselý, 
romantik, který má rád děti, zvířata a 
má určité zázemí. Jestli tu nějaký ta-
kový je, tak se mi ozvi. Okolí Ivančic. 
Tel.: 776 343 704.
•• Podle statistik je svět plný osa-
mocených lidí. Tak proč jsem dosud 
nepotkala muže do 60-ti let, který by 
to chtěl změnit? Jsem rozvedená s po-
zitivním pohledem na svět. Jen vážně. 
Tel.: 776 696 269.
•• Jen tak si zajet na kole, pokecat u 
deci nebo jít na vycházku, jsi muž po 
40, ozvi se. Tel.: 728 748 872.

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.

•• Hledám práci na 4 hod. denně, 
výpomoc, úklid, stačí SMS, ozvu se. 
Tel.: 724 770 605.
•• Hledám práci od 7.30 -11.30 hod., 
výpomoc v domácnosti, kuchyni, 
úklid aj. Tel.: 724 770 605.
•• Nabízím místo na roznášku denní-
ho tisku, po - so, část MK, vh. přivý-
dělek k mateřské nebo důchodu. Tel.:
515 324 584, 723 352 169.
•• Hledám jakoukoli práci domů. 
Tel.: 607 672 448.
•• k nafocení série fotografií hledám 
dívky do 30 let, fin. odměna, možná i 
delší spolupráce. Tel.: 732 180 721.
•• Hledám jakoukoli brigádu na ví-
kendy, nabídněte, MK a okolí. Tel.:
723 302 083.
•• Firma Vetko, s.r.o., distributor 
veterinárních a chovatelských po-
můcek přijme obchodního zástupce 
pro pobočku v Moravském Krum-
lově. Požadujeme: SŠ vzdělání (v 
oboru výhodou), znalost AJ, ŘP 
sk. B, komunikační schopnosti a 
flexibilita, zkušenost s přímým 
prodejem. Životopisy zasílejte:
vetko@vetko.cz, tel.: 731 166 069.
•• Chcete si přivydělat k platu či dů-
chodu? Možnost slušného přivýděl-
ku. Informativní schůzka zdarma. 
Tel.: 607 785 566.
•• OSP, spol. s r.o. , hledá do svého 
týmu na zkrácený pracovní úvazek 
vhodného kandidáta na pozici Ad-
ministrativní pracovník/ce. Poža-
dujeme: min. SŠ vzdělání ekono-
mického směru, nutná znalost 
podvojného účetnictví, ŘP sk. B 
- aktivní řidič, orientace v oblasti 
personalistiky a mzdového účetnic-
tví. V případě zájmu zašlete prosím 
Váš strukturovaný životopis na 
osp-mk@volny.cz, více informací 
na tel.: 515 322 341, 736 485 212.
•• Přijmeme kuchaře/ku, praxe nutná, 
nástup možný ihned. Ivančice. Tel.:
605 401 887.
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O sportovním klubu a teniso-
vém oddíle jsme si přijeli popo-
vídat do Želetice, kde aktivně 
působí. Na naše otázky nám 
odpovídal předseda Sportovního 
klubu Karel David.

Jak jste vlastně začínali u vás 
s tenisem? Sportovní klub tu byl 
již před listopadem 1989, ale 
zanikl a poměrně dlouhé období 
tu byla zanedbaná sportoviště. 
Takže v určitém okamžiku jsme 
se rozhodli, že se musí podnik-
nout zásadnější kroky k záchraně 
kurtů a to byl takový impuls, že 
jsme se dali dohromady a vyvinu-
li jsme velkou aktivitu. Nejdříve 
jsme museli shromáždit fi nanční 
prostředky, které k tomu byly 
zapotřebí. Sportovní klub Že-
letice byl založený v roce 1996 

jako občanské sdružení a je to 
zájmový kolektiv, který se věnuje 
organizaci sportovního života a 
především tenisu v Želeticích. 

Naší hlavní náplní činnosti na 
začátku bylo zrekonstruovat kur-
ty. Náš sportovní klub nikdy ne-
dostal žádnou dotaci, příspěvky 
od svazu nebo něco podobného. 
Po shromáždění fi nančních pro-
středků a vlastní prací jsme kurty 
dali dohromady a rekonstruovali. 
Po obnovení funkčnosti kurtů na-
dále zůstává naším cílem udržet 
neziskový sportovní areál. To  
není jednoduché, zvláště kurty, 
které potřebují spoustu péče. 
Našli jsme model spolupráce 
s obecním úřadem jako vlastní-
kem areálu. My jsme tu v nájmu. 
Kurty spravujeme tak, aby byly 
k dispozici nejen nám jako čle-
nům, ale i veřejnosti z širokého 
okolí, včetně dětí.

Jaký je aktuální stav v teniso-
vém oddíle? Počet členů kolísá
a za roky působení to je asi 15 až 
26 členů. Také vzhledem k tomu, 
že se platí poměrně hodně velký 
členský příspěvek a jsou zde bri-
gády, tak v dnešní době je nás 18.

Zúčastňujete se nějakých zá-
vodů a přeborů? V osmdesátých 
letech fungoval na okrese přebor 
družstev, který naši předchůdci 
hráli a to úspěšně, dokonce měli 
postoupit do vyšší soutěže, ale 
zabránily tomu organizační mož-
nosti. Tato okresní soutěž zanikla 
a s ní i klub. Do dnešní doby se 
na okrese nehraje tenisová soutěž, 
ale podle všeho opět začne. Byli 
jsme zváni na jednání a letos by se 
obdoba měla nastartovat znovu. 
Do této doby jsme fungovali jako 
rekreační tenisté. To znamená 
pěstujeme tenis na rekreační 

úrovni, ale vychováváme i děti 
a k tomuto sportu je vedeme. 
Založili jsme kroužek pro děti, 
na který přispíváme z rozpočtu 
na tenisového trenéra, který děti 
odborně vede. Doposud závodní 
ambice nebyly, ale to se snad od 
tohoto roku změní.

A co turnaj o pohár starosty? 
Protože nám chybělo jakési spor-
tovní klání na okresní úrovni, tak 
jsme začali pořádat před šesti lety 
turnaj o pohár starosty Želetic, 
který je otevřen všem hráčům 
za symbolické startovné. Hraje 
se v kategorii žákovské, potom 
ženy, muži a čtyřhra. Každoročně 
se úroveň a účast na turnaji zvy-
šuje. Loni to bylo 40 účastníků
a turnaj se hrál tři dny. Turnaj 
má i pravidelný termín, což je 
poslední víkend v srpnu a rádi 

bychom tento termín dodrželi. 
Daří se nám sehnat sponzory, 
kteří poskytují hodnotné věcné 
ceny.

Co plánujete do budoucna? 
Opakuji, že udržet v chodu tento 
neziskový areál je náročné a po-
kud se toto podaří, tak budeme 
spokojení. O rozšiřování se dá 
mluvit jenom v případě vznikají-
cí okresní soutěže, které bychom 
se rádi zúčastnili. Věříme, že to 
také bude motivovat ty mladší a 
rozšíří se členská základna právě 
o ty mladé a děti, kteří budou trá-
vit více volného času na kurtech. 
Tenis je individuální psychicky
i fyzicky náročný sport. Málokdo 
z těch žáků vytrvá do pozdějšího 
věku a zůstane i přes počáteční 
nezdary, protože to nějaký čas 
trvá, než se to dítě naučí.   /mask/

Tenisový klub Želetice 
pořádá vlastní turnaj

Ovocné stromy ustoupí
atletickému areálu

/Oslavany/ V současné době končí kácení ovocných stromů v zadní 
části školního pozemku ve školní zahradě. Toto kácení je schváleno 
radou města Oslavany a je povoleno odborem životního prostředí 
s tím, že stromy, které byly vykáceny, ustupují budoucí stavbě, která 
bude probíhat v letošním roce. Jde o atletický areál pro děti základní 
školy a výstavbu nového dopravního hřiště. To ovšem neznamená, že 
stromy budou pouze odstraněny. V rozpočtu města pro letošní rok jsou 
vyčleněny potřebné peníze na náhradní výsadbu stromů na školním 
pozemku, které budou zasázeny mimo budoucí stavbu. Aby nebyl na-
rušen i estetický pohled směrem do sídliště, což je ulice Školní, tak po 
celém obvodu školní zahrady bude dřevinový plot, který bude zhruba 
tři až čtyři metry vysoký a bude se nacházet přímo za plotem školního 
pozemku. Celá škola tak bude vlastně ohraničena zelení a nic neublíží 
tomu, že v současné době byly stromy vykáceny.

„Pohled na školní pozemek v tomto období po kácení není příliš utě-
šený, ale mohu ubezpečit všechny oslavanské občany, že v průběhu le-
tošního roku a zcela určitě nejpozději do příštího roku se celá estetická
záležitost současných úprav výrazně změní. a to k lepšímu.“ uvedl
starosta města Oslavany Vít Aldorf.                                                /jak/


