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Hra se zapalovačem
zničila rodinný dům

/Kašenec u Miroslavi/ V průběhu čtvrtečního dopoledne vypukl
požár rodinného domu v Kašenci u Miroslavi, který způsobilo čtyřleté
dítě. To při hře se zapalovačem v dětském pokoji pravděpodobně zapálilo textil na posteli ve chvíli, kdy se mu matka nevěnovala a spala ve
vedlejší místnosti. Podle jejího vyjádření vyšetřovateli se nejprve sama
snažila oheň uhasit hrnci s vodou. „Náš dům sousedí s tím hořícím,
zatím se nám nic nestalo. Když jsem zjistila, že hoří sousední dům,
rychle jsem zavřela plyn,“ uvedla sousedka Františka Koňžská. Mladá
žena, když ucítila kouř, popadla dítě a utíkala k sousedům naproti, kteří
zavolali hasiče. Druhé dítě bylo tou dobou v mateřské školce. Naštěstí
se nikomu nic nestalo. „To je hrozné neštěstí. Hasiče jsme volali dvakrát. Než hasiči přijeli, požár likvidovali naši chlapi s kbelíky vody,“
popisovala dále situaci Ester Verešová, u které našla dočasně mladá
rodina útočiště. Požár způsobil škodu za 130 tisíc korun především na
vnitřním vybavení domu o čtyřech místnostech a oknech. Dům tak není
obyvatelný a bohužel nebyl pojištěný. Podle hasičů bylo ohnisko v dětském pokoji, odkud se oheň rozšířil i do dalších místností.
/mask/

foto: mask

Česká pošta odmítá jednat
/Oslavany/ Na podzim roku 2005 provedla Česká pošta svévolné
rozhodnutí o tom, že oslavanská městská část Padochov bude mít nové
směrovací číslo a to 664 91 Ivančice ze stávajícího 664 12 Oslavany.
Vedení města se o této situaci dozvědělo zcela zprostředkovaně a to až
z oznámení České pošty, která jej zaslala stavebnímu úřadu. Tato skutečnost vyvolala velkou diskuzi a nevoli mezi občany Padochova s tím,
že nevěděli, zda si budou muset měnit doklady. Poté se ukázalo, že se
jedná o změnu dodací pošty, to ale občanům způsobuje komplikace
při vyzvedávání nedoručených zásilek, pro které musí daleko dojíždět
a ne každý má automobil. Tato situace je natolik problematická, že ji
město nadále řeší. Rada města oslovila ředitele České pošty - oblast
Brno se žádostí, aby tato skutečnost byla přehodnocena a aby i nadále
měl Padochov zachované směrovací číslo 664 12 Oslavany. Všichni
jsou na toto PSČ zvyklí, v Oslavanech pošta sídlí a proto není důvod a
to ani ekonomický, aby pošta pro Padochov byla v Ivančicích. Ředitel
České pošty Oslavany navštívil a celou situaci vysvětlil. Jemu bylo
opětovně sděleno, že Oslavany a Padochov se s touto situací nehodlají
smířit. Od této návštěvy už Česká pošta přestala komunikovat. Protože
padochovští občané na změnu dodací pošty stále upozorňují, je vedení
města rozhodnuto situaci řešit u generálního ředitele České pošty s tím,
že opětovně žádá o přehodnocení situace a navrácení původního PSČ
pro Padochov. Od tohoto postupu si oslavanská radnice slibuje nápravu
a zrušení pro ně naprosto nelogického kroku.
/jak/

TRESTNÍCH OZNÁMENÍ PŘIBÝVÁ
/Ivančice, Řeznovice/ Důvodem nesvárů mezi obyvateli se
stal objekt restaurace v městské
části Řeznovice, respektive jeho
využití. Spor vyvolali manželé
Husárovi, jejichž dům s tímto
objektem sousedí a kterým vadí
údajně hlasitá hudba z diskotéky
v malém sálu pohostinství. Přitom
o žádnou diskotéku se v objektu
řeznovické restaurace nejedná.
Pravdou je, že většina řeznovických občanů by ráda tento objekt
využila ke konání kulturních akcí.
Objekt, který se stavěl v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let, byl koncipován jako
víceúčelový. Nikdy však neměl
být obchodem a už vůbec není
místem, kam chodí mládež tančit
na hlasitou hudbu.
Začátkem roku 2003 si požádaly řeznovické ženy o povolení
uspořádat masopustní zábavu, ale
nebylo jim vyhověno. Od té doby
je snaha občanů o rekolaudaci
objektu permanentní. Na podzim
roku 2005 si požádal nájemce
restaurace o povolení uspořádat
v objektu restaurace několik „diskoték“, což představuje puštěný
magnetofon. Rada města žádost odsouhlasila s tím, že po 22. hodině
se hudba utlumí. Toto rozhodnutí
napadla Marcela Husárová a rada
města na základě její námitky své
rozhodnutí revokovala.
Spor se podle Petra Husára
vyhrotil na pravidelné veřejné
besedě organizované radnicí, kde
se projednávají věci veřejného
života. „Mám podezření ze spáchání trestného činu podněcování
nenávisti vůči skupině osob. Ten
měl spáchat ivančický starosta

foto: jak

Vojtěch Adam tím, že na veřejném setkání s lidmi z Řeznovic
podněcoval přítomné proti mé
osobě i celé mojí rodině,“ uvedl
Petr Husár. Trestní oznámení se k
policejnímu komisaři dostalo začátkem února, tedy jen pár dní od
veřejné schůze v Řeznovicích. V
současnosti probíhá vyšetřování.
Petr Husár podal trestní oznámení
na kdekoho. Přitom veškeré normy,
i protihlukové, budova splňuje.
„Co uvádí jmenovaný o podněcování vůči jemu a jeho rodině,
kdy dokonce hovoří o štvaní a zastrašování, je taková lež, že jsem
musel přistoupit k právním prostředkům na svoji obranu,“ uvedl
starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Ivančice schválily rozpočet

/Ivančice/ Na prvním veřejném zasedání zastupitelstva města Ivančic v letošním roce byl mimo jiné schválen rozpočet města. Jak tuto
skutečnost hodnotí starosta města Vojtěch Adam? „Zastupitelstvo města Ivančice schválilo rozpočet města pro letošní rok. Čtenáře by jistě
zajímal především objem finančních prostředků, se kterými rozpočet
počítá pro zvelebování města. Investičními prioritami jsou především
rozsáhlejší opravy místních komunikací včetně našich obcí Řeznovic,
Hrubšic a Budkovic. Dále chceme vybudovat několik dětských hřišť
podle norem EU. Peníze jsou vyčleněny například i na další parkoviště
na novém sídlišti a opravu fasády Besedního domu. Vzhledem k tomu,
že se naplno rozběhla výstavba obytného bloku na starém sídlišti, rozpočet stanovuje i prostředky na budování obytné zóny v této oblasti.
V prvních měsících roku budou dokončeny i všechny nedokončené akce
z minulého roku.“ Samozřejmostí jsou i vložené nemalé prostředky,
které jsou opět vyčleněny na podporu kultury, sportu, neziskových
organizací a občanských sdružení.
/jak/

Sami občané se obrátili na
všechny odbory Městského úřadu
Ivančice a zejména na starostu
s peticí, ve které bylo mimo jiné
uvedeno:. „Žádáme o znovuprověření všech možností zpřístupnění místního sálu tělocvičny
k pořádání různých společenských
akcí, včetně tanečních zábav. Pokud taková možnost existuje, jsme
připraveni se na ní podílet jak
brigádní činností, tak i finančně
a materiálově. Pokud přesto nebudeme v současné době schopni
tuto záležitost z finančních důvodů
zrealizovat, žádáme ji zařadit na
nejbližší možný termín do plánu.
Žádáme, aby byla neprodleně provedena opatření a úpravy na objektu místní restaurace, kterou už
vlastní obec, tak, aby v ní mohly
být pořádány akce doprovázené
reprodukovanou nebo dechovou
hudbou a tancem a nemusí to
být zrovna diskotéky. Oba dva
tyto objekty, které by umožnily
občanům Řeznovic se konečně
také kulturně a společensky vyžít,
blokuje už léta rodina Husárových
s paní Fialovou, kteří zřejmě svůj
život zasvětili tomuto účelu, bez
ohledu na všechny ostatní. V poslední době se jim dokonce povedlo zablokovat iniciativu „Jednoty“
za obnovení činnosti místního
obchodu, což by zvláště staří a
invalidní občané Řeznovic tolik

potřebovali. Zatím se to daří, často
na základě banálních nebo smyšlených důvodů, včetně pohrůžek
soudy a právníky, nebo psaním
do senzacechtivých novin. Přitom
všechny tyto objekty budovali občané Řeznovic vlastníma rukama
a pro sebe. Žádáme tímto všechny
odbory Měst. úřadu Ivančice, aby
se ke stížnostem a připomínkám
H+F pohlíželo jako na jednostranné zvýhodňování jednotlivce vůči
drtivé většině občanů Řeznovic.
Nelze donekonečna trpět tento
teror, kdy se bojíme si v restauraci
zazpívat nebo zatancovat, aby na
nás H+F neposílali policajty... “
Petici podepsala drtivá většina
občanů nad 15 let (298 občanů).
Poté byla předána na městský
úřad. Tato akce se nelíbila manželům Husárovým, kteří podali v pořadí již třetí trestní oznámení, tentokrát na neznámého pachatele.
„Pokud vím, dvakrát tzv. hudební produkci vyšetřovala policie,
ale nezjistila žádné závažné porušení nočního klidu. Městskou
policii jsem tam dokonce jednou
posílal o půlnoci na podnět pana
Husára sám. Na to, že vztahem mezi rodinou pana Husára a téměř
všemi ostatními řeznovickými
občany je napětí, město nemá skutečně ani minimální vliv. A zřejmě se nejedná jen o tento objekt,“
doplnil starosta Adam.
/jak/
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Kruhový objezd do léta Miroslavští možná budou mít sluneční elektrárnu
/Moravský Krumlov/ V dubnu se zahájí výstavba nové silniční
úpravy ulic Znojemská a Ivančická v Moravském Krumlově. Bude se
jednat o nový kruhový objezd, který má zajistit větší bezpečnost silničního provozu v této frekventované části města. Správa a údržba silnic
jeho výstavbu zařadila do jarních měsíců letošního roku.
„V loňském roce se na tuto akci nenašly peníze. Všichni víme, jak to
se stavem silnic v kraji vypadá a po letošní zimě to bude možná ještě
horší. Na kruhový objezd byly krajem již uvolněny finanční prostředky
a také proběhlo výběrové řízení na dodavatele, jímž se stala firma Colas ze Znojma. Akce by měla začít koncem dubna letošního roku a měla
by trvat tři měsíce s tím, že dojde k částečné uzávěře a úplná uzávěra
bude jen dva dny a navíc přes víkend, kdy je nejmenší provoz. To by se
měly dělat povrchy,“ sdělil k akci starosta Bartoloměj Pitlach.
Tato záležitost by měla být hotová do konce června. „Kruhový objezd bude stát kolem 7 milionů s tím, že město Moravský Krumlov
se bude podílet částkou 500 tisíc určených k výstavbě chodníků podél
kruhového objezdu, veřejného osvětlení a vybudování, respektive
přesunutí autobusové zastávky od Boroviček směrem k objektu SUS.
Podle mě to bude i bezpečnější pro cestující a děti přijíždějící do školy.
Veřejné osvětlení bude v dostatečné míře a bude i prodlouženo nahoru
ke škole Ivančická, takže tu bude více stožárů. Další částkou je jeden
milion korun určených na přeložku vodovodu, ale to bude hradit Vodárenská a.s. ze svých vlastních prostředků,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
Pokud by došlo k souběhu s budováním kanalizace ve středu města,
budou to mít motoristé s průjezdem městem komplikovanější. Na druhé
straně ale občané dostanou novou bezpečnější křižovatku a novou kanalizaci s vodovodem ve středu města, po kterém by mohla být odstartována rekonstrukce povrchu krumlovských silnic.
/mask/

Miliony půjdou do kanálů
/Moravský Krumlov/ O patřičný rozruch se postaral ministr životního prostředí Libor Ambrozek při besedě s občany, konané poslední
únorové pondělí v městské části Rakšice u Moravského Krumlova.
„Co se týká tady přímo regionu Moravského Krumlova, tak jsme
pomohli vybudovat několik čistíren odpadních vod ve větší míře než
v jiných částech republiky a to právě v malých obcích. To, co připravujeme v těchto týdnech je podpora rekonstrukce kanalizace v historickém centru Moravského Krumlova. To by mělo být schváleno v těchto
dnech. Jde o 60 milionový projekt na rekonstrukci právě historického
jádra, který je v přípravě a v nejbližší době by měl být podepsán,“ uvedl ministr životního prostředí Libor Ambrozek na besedě s občany.
„Termín Dyje II. nebudeme používat, protože jsme tento projekt
již opustili. Stalo se tak z toho důvodu, že to byl běh na dlouhou trať
a s rekonstrukcí bychom začali až někdy v roce 2008, což je dost dlouhá doba vzhledem k havarijnímu stavu, který je ve středu města. Proto
jdeme samostatnou cestou. Požádali jsme ministra životního prostředí
o výjimku. Ministr může ve svém resortu udělit výjimku na odstranění
havarijního stavu, čímž se zahájí rekonstrukce, které jsou nezbytně nutné. Ministerstvo má od nás veškeré podklady a po rozhovoru s ministrem čekáme jen na jeho podpis,“ uvedl starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach. Jak dále doplnil:
„Částka určená na rekonstrukci kanalizace historického jádra města
je předběžně vyčíslena na 70 milionů korun. Na celé akci se bude město Moravský Krumlov podílet 10 procenty, Vodárenská akciová společnost dodá dalších 10 procent. To nám vychází lépe než z evropských
peněz, protože v tom případě by byla spoluúčast města 15 procent.
Tento týden Vodárenská a.s. vypsala výběrové řízení na dodavatele
akce. Pokud všechno dobře dopadne a nikdo se nebude odvolávat, tak
termín zahájení samotné stavby by měl být červenec letošního roku,“
upřesnil starosta Bartoloměj Pitlach.
/mask/
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VÍCE NEŽ 100 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS, LOTTO,
DIADORA

NEW BALANCE,
NIKE, ASICS, ...

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva
VÝPRODEJ ZIMNÍHO OBLEČENÍ, BRUSLÍ A LYŽÍ

/Miroslav/ Město Miroslav
bude mít patrně sluneční elektrárnu. Hned dva soukromé subjekty
projevily zájem postavit v katastru
města elektrárnu s fotovoltaickými
články. Byl by to tak druhý pokus
o vytvoření elektrické energie z alternativního obnovitelného zdroje
v tomto městě. Předtím neuspěli
investoři s nabídkou na větrné
elektrárny. Proti sluneční elektrárně zatím nikdo neprotestuje.
„Nezávisle na sobě nás oslovily dvě firmy, které se zabývají výrobou elektřiny z alternativních
zdrojů. Jak je známo, na konci
minulého roku byl podepsán ceník, který pevně stanovuje výkupní ceny z alternativních zdrojů na
15 let dopředu. Jsou to například
vítr, biomasa, bioplyn nebo fotovoltaické články, které přeměňují
sluneční energii. Česká republika
podepsala Kjotský protokol, v němž se zavazuje do roku 2010 vyrábět 8 procent elektrické energie
z alternativních zdrojů.
V současné době vznikají různé
krize. Ať je to ropná nebo plynová, tak to všichni pociťujeme na
svých peněženkách v cenových
výkyvech. Proto je tato iniciativa
na místě. Jde o to, aby se státy,
které protokol podepsaly, staly
méně závislé na dovozu těchto
strategických surovin. Problém
je ten, že výroba je dražší než
používané stávající technologie.
Jde o to, že do výroby nejsou
započítány provozní náklady. Co
je dnes drahé, za deset let může
být úplně opačně. Takže je důležité, že se tímto firmy zabývají a

že byl cenový výměr podepsán,“
objasnil situaci místostarosta
Miroslavi Roman Volf.
Jak dále doplnil: „My se snažíme tuto aktivitu podporovat.
Podle vyjádření krajské energetické agentury je nejvyšší dopad
slunečního svitu na Jižní Moravě,
takže by tato aktivita mohla být
zajímavá. Otázkou je, jestli bude
vybrána Miroslav, protože firmy
mapují celý znojemský okres.“
„Vyrobenou elektřinu prodáváme do sítě. Výkon solární elektrárny je 400 kW. Roční výkon dodávek do sítě cca 500 000 kWhp.
Podmínky pro umístění nejsou náročné. Velikost pozemku je 15-20
tisíc metrů čtverečních s orientací

na jih s celodenním slunečním
svitem. Pozemek může být libovolného tvaru. Stojany se solárními panely jsou uchyceny v betonových blocích volně umístěných
na pozemku. K tomu není třeba
stavební povolení, pouze ohláška
na stavební úřad. Mělo by jít asi
o 200 stojanů. Vysoké napětí 22
kV (trafostanice) by měla být
v dosahu nebo na pozemku.
Fotovoltaická elektrárna podporuje i tzv. ekologickou turistiku. To znamená, že ji jezdí navštěvovat školy, odborná a laická
veřejnost, obecně dochází ke zvýšení povědomosti o regionu. Přičemž investor přispívá k ochraně
životního prostředí a současně

zvyšuje povědomí o možnostech
využívání obnovitelné energie.
Fotovoltaická elektrárna snižuje velice výrazně emise včetně
C02, nedělá hluk, nevyzařuje žádné radiace, neruší okolí a neškodí
v žádném směru zvířatům. Jedná
se o velice moderní a progresivní
technologii. Region tak dostane
svou decentralizovanou elektrárnu,
což může být výhodou zejména
v budoucnu. Elektrárna může být
navržena i s otáčivými stojany
v jedné ose. Tento typ stojanů
dodá do sítě o 24 až 35 procent
více energie než stacionární moduly,“ prozradil k používané technologii jeden ze zástupců investora Jiří Suchan.
/mask/

/Oslavany, Padochov/ Počátkem března proběhla veřejná
beseda mezi vedením města
Oslavan a občany místní části
Padochov. Tématem této besedy
byla příprava dvou významných
investičních akcí, které tuto část
v nejbližší době čekají. Tím jsou
především pokládka televizních
kabelových rozvodů, což má zajistit TV signál do všech domácností
v Padochově a zároveň zavedení
vysokorychlostního internetu.
V rámci besedy byla dále projednána další zásadní záležitost
a tou je dostavba a rekonstrukce

kanalizace v Padochově, která
je ve stávající době v žalostném
stavu a způsobuje velké potíže.
V současné době probíhá stavební řízení a výběr dodavatele na
tuto akci. Město bude v současné
době žádat o finanční prostředky
ministerstvo zemědělství, které
vypsalo pro tento rok dotační titul
na danou záležitost.
Při besedě byly prodiskutovány
i další záležitosti, které se bezprostředně týkají občanů Padochova.
Ze strany padochovských občanů
bylo sděleno mnoho výtek k dění
v této městské části. Že na Pado-

chov se příliš nedbá, že se málo
investuje a že v Oslavanech se
pořád „něco děje“. Starosta Vít
Aldorf vysvětlil, že jen příprava
těchto dvou investičních akcí stála
hodně peněz a času a že celý rok
2005 byl věnován přípravě. Z besedy vyplynulo, že by bylo dobré,
aby sami občané vyjádřili, co jim
skutečně schází a kde cítí nedostatky. Reakcí byla otázka: Co
občanům chybí? Ovšem nikdo
se neozval a sálem se rozprostřelo
hrobové ticho. Proto byla zvolena
forma anonymní ankety, která by
se týkala jen padochovských ob-

čanů. Z této by mělo být patrno,
co považují ze svého pohledu za
prioritní a co v Padochově postrádají pro svůj klidný život,
ale i například jak jsou spokojeni
s kvalitou informací ve městě.
Vedení města by se tak mělo
dozvědět, na co by se jejich snahy
měly zaměřit a slibuje si, že bude
mít zcela jasnou představu o tom,
co v Padochově považují za důležité. Anketní lístky je možno
vyzvednout v místním obchodě,
kde je umístěna i schránka. Anketa bude ukončena koncem března
a výsledky zveřejněny.
/jak/

Anketa pro padochovské občany: Co vám chybí?

B &T METAL

SILŮVKY 79, 664 46

mobil: 603 50 90 80
e-mail: jiri-kriz@quick.cz

spol. s r.o.

STAVEBNINY

Fa. Jiří Kříž

provádí stavební práce
• TESAŘSKÉ
• POKRÝVAČSKÉ
• PŮDNÍ VESTAVBY

• MONTÁŽ OKEN
• ZEDNICKÉ
• SÁDROKARTONY

Žaluzie Koblížek

WHC therm., s.r.o.

mjr. Nováka 24, Ivančice

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

KLEMPÍŘSTVÍ
Zdeněk SEMOTAM
HOSTĚRADICE č. 439

Tel./fax: 515 333 440
Mobil: 602 390 515

OHÝBÁNÍ DO DÉLKY 4 METRŮ
Materiál: měď, titan-zinek, hliník, pozink, včetně diletace
Montáž: střech, všech druhů okapů, střešních oken,
balkonů, teras, lodžií i s izolací atd.

Zbavíme Vás problémů se zatékáním.

e-mail: zsemotam@seznam.cz

) 602 733 688

ilustrační foto: mask

prodej zámkové a plošné dlažby,
ostatní betonové výrobky.
Od 1.3. do 15.4. 2006 akční ceny na vybrané
betonové výrobky. Více na www.btmetal.cz
bývalá kasárna Neslovice
Knížecí les, ev. č. 01
664 91 Ivančice
e-mail: info@btmetal.cz

tel./fax: 546 413 335
mobil: 603 809 333
605 219 039

PODNIKATELÉ,
využijte SNÍŽENÝCH cen

inzertních ploch v Zrcadle
k prezentaci Vašich služeb !!!

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

Lenka HOLÁ

ELEKTRO HANZEL

MASAGE
PEDIKÚRA

PRODAVAČ- SKLADNÍK
(pro provozovnu v Miroslavi, Moravském Krumlově)

Letkovská 45, Oslavany, mobil: 728 657 981

masáž lymfatická • aromatická • klasická
sportovní • reflexní • masáž obličeje
akupresura • reflexologie plosek nohou

Vypisuje výběrové řízení na pozici:

Termín nástupu: ihned
Požadujeme: odborné schopnosti, vysoké pracovní
nasazení, komunikační dovednosti, časovou flexibilitu
a ŘP skupiny B, schopnost učit se, zodpovědnost,
práce na PC, praxe v oboru vítána.
Strukturovaný životopis zašlete prosím na adresu:
Hanzel spol .s r.o., K.r.p. Lapešové, Vídeňská 46
Znojmo 66 902, nebo na e-mail: obchod-odd@hanzel.cz

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

!!! SUPER JARNÍ CENY !!!

BAZÉNY VALLA - PALACKÉHO 104, MORAVSKÝ KRUMLOV
T/F: 515 324 646 • mobil: 777 123 750 • e-mail: vallak@quick.cz • www.bazeny-valla.cz
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Odpady
v Moravském Krumlově

Intenzivní výuku školáků
zajišťuje rodilá Němka
/Miroslav/ V tomto týdnu proběhlo několik hodin intenzivní
výuky němčiny žáků ze základní
školy Miroslav s učitelkou z partnerské školy v Langelois. Spolupráci ohodnotila jedna z iniciátorek Marie Volfová: „Spolupráce
se základní školou v Langelois
začala již před čtyřmi lety. V současné době jsme ukončili projekt
Phare. V tomto roce odpočíváme,
takže jsme ten čas vyplnili výukou, aby v pravidelných intervalech přijížděla učitelka z Langelois jako rodilá mluvčí a tady
vyučovala němčinu. Buď jsme
v hodině společně nebo samostatně. Starší žáci, kteří jsou schopni
se dorozumět, mají možnost se
dorozumět, čili vyzkoušet v praxi konverzaci. Já zase učím na

oplátku češtinu v Langelois. Ta
skupinka je poněkud menší, ale
zájem je, takže jsme to ocenili
a navíc Dolnorakouská zemská
vláda se snaží podporovat výuku
jazyků zemí, které s touto zemí
hraničí. Myslím si, že spolupráce
mezi Rakouskem a Českou republikou zejména proto, že jsme
sousední země, má význam. Řada
lidí od nás pracuje v Rakousku
ale i obráceně, takže je to velice
důležité,“ uvedla Marie Volfová.
„Pro mě je důležité, aby žáci mluvili zejména s někým, kdo má
němčinu jako mateřský jazyk a
není až tak důležité, aby dělali nebo
nedělali dramatické chyby, ale
dokázali se dorozumět. Jinak jsem
tady velice spokojená,“ pochvalovala si Susanne Luf. Volfov. /mask/

foto: mask

První mezisklad jaderného paliva je zaplněn
/EDU/ V Dukovanech se 8.
března zaplnil šedesátým kontejnerem Castor první mezisklad
jaderného paliva, který obsahuje
palivo za 15 let provozu. Palivo
za zbývajících 5 let provozu je
uskladněno u jaderných reaktorů.
Co představuje těchto 60 Castorů? Pro někoho: „Fuj“, obtížný

je z 96% složena z energeticky
štěpitelných prvků, především
uranu a plutonia. Zbývající 4%
tvoří směs prvků, tzv. strusku,
nevyužitelný radioaktivní odpad.
Za 15 let provozu elektrárny by
se struska vešla do kostky o hraně
1,4 metrů a váze 26 tun. Dala by
se odvézt na náklaďáku. Problém

foto: EDU

odpad stejně jako třeba špinavý
starý papír. Pro jiného představuje naopak cennou surovinu, ze
které může být po přepracování
použitého paliva užitek.
Mezisklad v Dukovanech obsahuje celkem 607 tun tzv. „těžkého
kovu“. Kdybychom jej ze všech
Castorů sesypali na hromadu,
vytvoří krychli o hraně 4m, která

je ale v tom, že oddělení 4%
strusky od 96% využitelného materiálu je ekonomicky podstatně
nákladnější, než vytěžení nového
uranu z nitra Země a jeho zpracování na čerstvé palivo. Je to stejné
jako u papíru, kdy cena recyklovaného papíru je vyšší, než cena
papíru z nově poražených stromů.
V dukovanském meziskladu

bude palivo vyprodukované elektrárnou uloženo minimálně 50 let.
Za tu dobu radioaktivita strusky
značně poklesne a nakládání s ní
se zlevní. Vzhledem k rostoucím
cenám prvotních energetických
surovin jako uhlí, ropa, zemní plyn
a uran se dá očekávat, že stagnující cena přepracování použitého
paliva povede k jeho znovuvyužití. Některé státy tak činí již dnes.
Dalším příkladem může být
využití dřívějších náloží jaderných zbraní jako směsného paliva
(MOX) pro energetické reaktory.
K tomuto procesu dochází v
rámci snižování počtu jaderných
hlavic supervelmocí.
Mezisklad v Dukovanech je
v provozu od r. 1995. Byl první
stavbou České republiky, na
kterou bylo vyhotoveno posouzení vlivu na životní prostředí
tzv. EIA a toto posouzení bylo
veřejně projednáno v sokolovně
obce Rouchovany. Veřejná debata se tenkrát konala od 14 hodin
dlouho přes půlnoc. Mezisklad
je bezobslužný prostor, chlazený
přirozeným prouděním vzduchu.
Obava některých jeho oponentů,
že mezisklad bude ohřívat široké
okolí a změní tak přirozené klima, se nikdy nepotvrdila. Budova
meziskladu stála okolo 200 milionů korun. Hlavní cenu skladování
však tvoří cena 60 ks kontejnerů
CASTOR. Ty jsou dnes vyráběny
v závodech ŠKODA – Plzeň.
Kontejner CASTOR 440/84 je
transportně-skladovací, slouží jak
pro převážení, tak ke skladování
paliva. Suchý kontejner je plněný
inertním plynem heliem. Jeho
cena se pohybuje v desítkách

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

P MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH ZDÍ P
P SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY P
provedeme výpočet materiálu

P ZDÍCÍ MATERIÁLY ZA VÝHODNÉ CENY P
P KOMÍNOVÉ SYSTÉMY P
P OBKLADY A DLAŽBY P

milionů Kč. Jaderné palivo, které
je v současnosti v Dukovanech
uskladněno, vyrobilo od roku
1985 přes 254 miliard kilowatthodin elektřiny, což představuje
spotřebu celé České republiky
za více než 4 roky, během nichž
by se mohlo ušetřit veškeré spálené uhlí, přes 250 milionů tun
– vlak dlouhý 80 000 km, dvakrát
obtočený po zemském rovníku.
Cena skladování použitého paliva se tak do každé vyrobené
kilowatthodiny promítá necelým
haléřem. Odpověď na otázku,
„Kam s ním“, tedy s „vyhořelým
palivem“, je jasná. Nezakopávat,
nelikvidovat. Počkat, přepracovat
a potom zpátky do reaktorů!
Petr Spilka tiskový mluvčí
ČEZ, a. s. – JE Dukovany

/Moravský Krumlov/ Komise pro životní prostředí města
MK projednala na svém zasedání situaci kolem třídění komunálního odpadu, jeho likvidaci a finanční náklady spojené
s provozováním tohoto systému ve městě.
Kompletní třídění komunálního odpadu v rámci našeho města
není v současnosti reálné z finančních a technických důvodů.
Z rozpočtu města nelze jednorázově vyčlenit tak vysoké finance na nákup kontejnerů a techniky k realizaci tohoto záměru.
V současné době slouží k částečnému třídění odpadů Sběrný
dvůr na ul. Dělnické. Zde mohou občané přivézt tříděný odpad
tj. železo, barevné kovy, papír, staré hadry, stavební suť, dřevo,
sklo, PET lahve, autobaterie, zářivky, televizory, ledničky a další
domácí komunální odpad. Tímto krokem město umožnilo občanům i drobným podnikatelům likvidaci odpadů v rámci zákonů
a omezilo vytváření divokých skládek a znečišťování okolní
krajiny. Likvidace těchto skládek je pro město finančně náročné,
protože ne vždy se najde viník.
V posledních letech bylo ve městě umístěno několik kontejnerů na sklo a určena sběrná místa na PET lahve. Tento záměr
se osvědčil. Tříděním komunálního odpadu napomáháme
k jeho likvidaci při druhotném zpracování recyklací. Moravský
Krumlov je přihlášen do tohoto ekologického systému u společnosti Ekokom, která za množství tříděného odpadu přispívá
městu každoročně nemalou finanční částkou. Tyto peníze se dále
investují na rozšíření uvedeného systému. Představitelé města
jsou si vědomi toho, že postupnými kroky lze docílit maximální a
efektivní vybavení k zavedení komplexního celoplošného třídění
odpadů. Nezanedbatelnou součástí je též osvěta a ekologická
výchova občana. Tato by měla začít školní výukou, výchovou v
rodině a osvětovou činností ekologických organizací, občanských
nebo státních. Cílevědomá a pravidelná výchova i informace napomohou nastartovat přirozený vztah občana k třídění odpadů s
možností zachování kvality životního prostředí i úrovně a stylu
našeho života. Každý pozitivní krůček v této oblasti je vítán.
V současnosti jsme svědky toho, že se odpad nelegálně vyváží
z jedné země do druhé, ničí životní prostředí a v globálním
měřítku miliardy tun odpadu dusí naši krásnou modrou planetu. Do budoucnosti musí představitelé města a zastupitelé vytvořit podmínky pro realizaci tohoto záměru. Současně by měl
každý z nás svým jednáním napomoci chránit životní prostředí svého města, snižovat množství odpadů a tříděním využít
recyklačních služeb.
Strieglerová Marie, PharmDr.

IERACO - WECH s.r.o.

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

ZAHÁJEN PRODEJ
BETONOVÝCH VÝROBKŮ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, ATD.
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody
www.teracowech.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

Mezírka 1, BRNO

P PROVÁDÍME OBKLADAČSKÉ PRÁCE P

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

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA UHLÍ A DŘEVĚNÉ
BRIKETY PRO NOVOU TOPNOU SEZONU

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

Sokolská 39, ZNOJMO
www.plastovaoknafinstral.cz
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Ještě k Tříkrálové sbírce …

Nedávno jsem jel večer městským autobusem z nádraží domů. Autobus byl plný cestujících, z nichž někteří zaznamenali krásně nasvícený
nově opravený kostel sv. Vavřince v Rakšicích. Rozvinula se debata jak
je to krásné, když věřící pečují o své svatostánky a dávají to na vědomí
i ostatním. Najednou zaznělo: „Však to není z jejich peněz, svítí se za
obecní a kdoví, za co se opravovalo!“ A řeč se stočila na nedávno probíhající Tříkrálovou sbírku a její bídný výtěžek v Moravském Krumlově.
Nad tím jsem se zamyslel. Víme, že odluka státu od církve v Česku
neproběhla, ač snahy o to zaznívají tu silněji, tu slaběji od převratu.
Podmínkou uskutečnění této grandiózní myšlenky je totiž vrácení všeho
církevního majetku včetně toho, který je schopen nejen spotřebovávat
peníze, ale také je vytvářet. Okřídleným se totiž stal výrok jednoho ze
světských šlechtických restituentů, že 1 metr (čtvereční) střechy sídel
a hospodářských budov včetně toho, co je pod ním, potřebuje k pravidelné údržbě výtěžek z 1 hektaru pozemků každý rok. Z toho je patrné,
že církev bez produktivního majetku nemůže být oddělena od jiných
zdrojů financování. Příspěvek církví na opravy církevních budov tak
zůstává pouze marginální a stát vlastně splácí financováním oprav a
platů duchovním alespoň částečně „nájemné“ za to, co bylo v minulosti
církvím ukradeno. Že to neplatí ti, kteří „znárodněný“ církevní majetek
užívají, ale všichni daňoví poplatníci, je otázka mimo tuto úvahu.
Sbírky mezi občany jsou někdy jediným, jindy důležitým doplňkovým zdrojem financování řady programů neziskových organizací. Naše
město má pověst místa, kde žije velké procento věřících. Svědčí o tom
konec konců i výsledky komunálních voleb, kde již dvakrát patřila
KDU-ČSL přední místa. Je to zřejmě pravda, ale poslední událost ukázala, že to nesmí moc stát. K víře v Boha se přihlašujeme, to ano, ale na
druhé straně opravujeme kostely za státní a městské peníze, za stejné
peníze se s nimi po nocích chlubíme a i své aktivity si necháme bohatě
dotovat, aby nás nic nestály. Když však máme svá srdce a možná trošku
i peněženky otevřít, abychom pomohli ubohým, buď nedokážeme akci
pořádně zorganizovat nebo zůstáváme lhostejní.
Jak jinak by se mohlo stát, že cca 6.000 obyvatel města Moravský
Krumlov přispělo v Tříkrálové sbírce čtyřem skupinám malých koledníků částkou 8.207,50 Kč, to je necelých 1,40 Kč na občana!!! Stejné
částky vykoledovali koledníci např. v Morašicích, Miroslavských
Knínicích, Jamolicích a v samostatně evidovaných Maršovicích či
Jezeřanech. Mnohem menší Miroslav přispěla trojnásobkem a maličký
Kadov téměř 6 tisíci Kč!
Tříkrálová sbírka však není jenom o penězích, ale o obdarovávání,
o radosti pomoci někomu, kdo je ubohý, ještě ubožejší než my sami. Tato
radost nám nějak chybí. Přitom stále platí příměr, že otep slámy v jeskyni, kde láska a štěstí přebývají, je lepší paláců. Naši předkové svou víru
a radost žili v začouzených chalupách a stodolách, ale byli opravdoví.
Zamysleme se nad tím, co tu bylo řečeno a položme si otázku: nestavíme v našem městě na odiv něco, co nežijeme? Nekážeme vodu
a nepijeme víno? Nejsme pokrytci?
Ing. Jaroslav Mokrý

Ivančice

AUTOBAZAR

O ptačí chřipce se jedná
/Brno/ Počátkem měsíce proběhla na krajském úřadě porada
starostů a vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou
působností s představiteli Krajské
veterinární správy pro Jihomoravský kraj. Tématem porady
byla přijímaná opatření k problematice ptačí chřipky ve vztahu
k dopadům na území JM kraje.
Jednání se starosty obcí s rozšířenou působností svolal hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek na žádost ředitele
Krajské veterinární správy, který
seznámil přítomné starosty s celkovou nákazovou situací ve světě
a na území kraje. Informoval o
připravovaných opatřeních pro
řešení nákazové situace a o změnách veterinárního zákona účinných od minulého týdne. Dále
informoval o zásadních bodech
„Operačního manuálu pro aviární
influenzu“ vydaného Státní veterinární správou ČR. Manuál dnes
krajský úřad distribuoval všem

obcím s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji.
Ředitelem Krajské veterinární
správy Jaroslavem Salavou byla
vysvětlena úloha obcí při sčítání
chovaného ptactva u chovatelů
na území obce, které se provádí
na základě vydaných veterinárních opatření i úloha obcí při
likvidaci uhynulého ptactva.
Ředitel krajské veterinární správy
požádal přítomné starosty o spolupráci s veterinární správou při
informování obyvatel a požádal
je o organizaci porad se starosty.
„Stoprocentní informovanost
je nezbytná, abychom mohli dále
společně efektivně postupovat
podle zákona při řešení nákaz
zvířat. Odpovědnost je na nás
všech. Dokud máme čas, můžeme
se náležitě společně s příslušnými
orgány na možnou situaci připravit. Naší povinností je dokonalá
informovanost a příprava na řešení nákazy,“ uvedl hejtman Stanislav Juránek.
/mask, tz/

ilustrační foto: mask

Pobíhající psi trápí radnici i občany
/Miroslav/ V poslední době
je v ulicích Miroslavi vidět stále
více volně pobíhajících psů bez
dozoru. To trápí nejen vedení radnice, ale i občany. Po nedávném
napadení člověka jsou mnozí obezřetnější. „Koncem února došlo
k problému, kdy v noci ze soboty
na neděli byl zaznamenán pohyb
volně pobíhajícího psa rotvajlera.
Před tím dva mladí lidé s tímto
psem přišli na diskotéku a dožadovali se vstupu. Ochranka je z pochopitelných důvodů na diskotéku nepustila. Přitom tento pes
napadl a pokousal jednoho z mladých mužů. Začali jsme hledat
majitele v Miroslavi i v okolních

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

obcích, bohužel se ho nepodařilo
najít. Naše hledání bylo intenzivní, protože pokud by se nenašel
majitel psa, tak by pokousaný
muž musel podstoupit bolestivou léčbu,“ uedl místostarosta
Miroslavi Roman Volf
„Požádali jsme o spolupráci
i sdělovací prostředky, bohužel
bez úspěchu. Pes byl odchycen a
zavřen jedním miroslavským občanem do kotce, poté se o něj postaral vedoucí místních kynologů
Zdeněk Černý. Také jsme požádali veterináře o vyšetření psa.
Majitel se do této doby nenašel
a pokousaný mladý muž musel
nastoupit léčbu. Aby problémů

nebylo málo, tak druhý den běhal
po Miroslavi teriér. V tomto případě jsme majitele našli,“ doplnil
Roman Volf.
Tím však problémy neskončily. „Třetí den utekl jednomu
místnímu občanovi pitbul, který
zakousl sousedům jejich psa.
Tento pes byl z útulku, takže byl
hned vrácen s tím, že ho chovatel
nezvládá. Sám mám doma psa a
jsem přítel zvířat, ale každý by
si měl uvědomit, že ne každý
dokáže přejít z řízení mopedu na
silnou motorku. To stejné je i se
psy. Myslím si, že by každý měl
zvážit, když chce psa, jaké plemeno si domů pořídit. Každý pes

se chová jinak a každé plemeno je
určeno k něčemu jinému. Pokud
je pes silná osobnost a je tvrdý, určený například k lovu lvů, těžko
mu bude vyhovovat gauč, a to by
měl každý zvážit, kdy se tento pes
stává nebezpečnou zbraní. Za případné následky nese odpovědnost
ne pes, ale jeho pán. Tyto případy
budeme velmi tvrdě postihovat,
aby neměl někdo doma pokousané dítě,“ doplnil Roman Volf.
Konkrétní opatření jsou v tom,
že budou upozorněni chovatelé
na své povinnosti. Dále městská
policie bude situaci mapovat a
postihovat ty majitele psů, jenž si
je nedokáží pohlídat.
/mask/

Audi A3 1,8i

Audi A6 Avant 2,5 TDI

BMW 318i

BMW 330 D

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc.
a okna, centrál, alu kola, tón. skla

aut. klima, 4x airbag, ASR, ABS, kůže,
el. okna a zrc., alu kola, počítač

rádio, centrál, šíbr, posilovač, alu
kola, nová bat. a brzdy, zimní pneu

aut. klima, 6x airbag, ABS, alu kola,
centrál, el. zrc., tón. skla, orig. rádio

BMW 525 TDS

Citroen Évasion 2,0i

Fiat Bravo 1,9 JTD GT

Ford Fiesta 1,3i

Kia Carnival 2,9 TDI

Mercedes-Benz ML 320

Opel Astra 1,6i

Opel Astra 1,8i 16V cupé

aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
el. okna, počítač, alu kola, el. zrc.

aut. klima, airbag řidiče, rádio,
centrál, posil., el. zrc., otáčk.

4x airbag, ABS, orig. rádio, el. zrc.
alu kola, centrál dálk. posilovač

hatchback, benzín, rádio, centrál
bílá, motor 44 kW

aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio

klima, aut. přev., 4x airbag, ABS,
4x4, alu kola, tažné, cent. dálk.

zel. metal., stav dobrý, koupeno
v CZ, rádio, centrál

klima, 4x airbag, ABS, el. okna,
alu kola, centrál dálk., tón. skla

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

r.v. 1999, cena 245.000 Kč

r.v. 1996, cena 125.000 Kč

r.v. 2000, cena 125.000 Kč

r.v. 1996, cena 49.000 Kč

r.v. 1998, cena 179.000 Kč

r.v. 2002, cena 259.000 Kč

r.v. 1999, cena 299.000 Kč

r.v. 1999, cena 425.000 Kč

r.v. 1991, cena 79.000 Kč

r.v. 1999, cena 99.000 Kč

r.v. 2000, cena 389.000 Kč

r.v. 2000, cena 179.000 Kč

Opel Vectra 2,0i

Renault Mégane 1,9 DCi

Škoda Fabia combi 1,4i

Škoda Felicia 1,3 GLXi

Škoda Octavia 1,6

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Superb 2,8

Škoda Superb TDI

stav dobrý, vysílačka CB, centrál,
posilovač, alu kola

combi, klima, 4x airbag, ABS,
rádio, centrál, posilovač

airbag řidiče, CD, centrál, imobilizér, posilovač, střešní nosič

2x airbag, centrál, imobilizér,
velmi dobrý stav

airbag řidiče, centrál, imobil., el.
okna a zrc., zámek řad. páky

airbag řidiče, rádio, centrál, imobilizér, posil., počítač, el. zrc.

aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava

aut. klima a přev., 8x airbag, ABS,
ESP, alu kola, maxim. el. výbava

VW Bora 1,9 TDI

VW Golf 1,8 i

VW Golf Variant

Volvo C70

Jeep Grand Cherokee 3,1

Jeep Wrangler 4,0 LPG

Land Rover Range Rover

Ssang Yong Musso 2,9 D

aut. klima a převod., 2x airbag,
xenony, ABS, alarm, el. okna a zrc.

klima, 2x airbag, centrál, el. okna a
zrc., alu kola, posil., otáčkoměr

klima, 4x airbag, ABS, ESP, počítač, el. okna a zrc., centrál. dálk.

klima, 2x airbag, ABS, kůže, alarm,
alu kola, temp, bohatá el. výbava

aut. klima a přev.,2x airbag, ABS,
kůže, 4x4, alu kola, centrál dálk.

barva žlutá, plyn + benzín, LPG
není zaps. v TP, posil, 4x4, tažné

aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava

klima, airbag řidiče, ABS, rádio,
centrál, el. okna, 4x4, alu kola

r.v. 1988, cena 25.000 Kč

r.v. 2000, cena 249.000 Kč

r.v. 2001, cena 149.000 Kč

r.v. 1997, cena 109.000 Kč

r.v. 2002, cena 199.000 Kč

r.v. 2002, cena 245.000 Kč

r.v.1997, cena 75.000 Kč

r.v. 2000, cena 455.000 Kč

r.v.1997, cena 125.000 Kč

r.v. 2001, cena 465.000 Kč

r.v. 1999, cena 155.000 Kč

r.v. 1989, cena 135.000 Kč

r.v. 2002, cena 449.000 Kč

r.v. 1997, cena 320.000 Kč

r.v. 2004, cena 525.000 Kč

r.v. 1999, cena 189.000 Kč

Toyota Rav 4 2,0i

Citroen Berlingo 1,9 D

Ford Tranzit 2,5 D

Iveco Daily 2,8 D

VW LT 35 2,5 TDI

VW Transporter 2,0i

VW Transporter 2,4 D

Peugeot Ludix 50 cmm

klima, airbag řidiče, ABS, rádio,
posil., 4x4, alu kola, tažné, centrál

užitkové, 5 míst, klima, centrál, el.
okna, posilovač, stav dobrý

cena bez DPH, užitkové, 3 místa
motor 59 kW

cena bez DPH, klima, rádio, vyhř.
zrc., centrál, posil., servis. knížka

cena bez DPH, užitkové, rádio,
imobil., posil., zámek řazení

užitkové, 5 míst, 8 míst v TP, stav
velmi dobrý, motor 62 kW

6 míst, rádio, imbil., posil., tažné,
motor 57 kW, koupeno v D

NOVÝ !! stav perfektní, původní
cena 35.900 Kč, nehavarovaný

r.v. 1995, cena 199.000 Kč

r.v. 1998, cena 148.000 Kč

r.v. 1993, cena 55.000 Kč

r.v. 2001, cena 289.000 Kč

r.v. 2000, cena 230.000 Kč

r.v. 1991, cena 99.000 Kč

r.v. 1992, cena 90.000 Kč

r.v. 2006, cena 25.900 Kč

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Zeptali jsme se: RNDr. Libora Ambrozka, ministra životního prostředí

RNDr. Libor Ambrozek

Pane ministře, co Vás poutá
k našemu regionu?
Moravskokrumlovsko jako
celek je region, ze kterého
pochází náš rod. Například
v Přeskačích je velká část rodiny a samozřejmě mám další
příbuzné z matčiny strany, kam
jezdím a to jsou Senorady. Je to
rodinné pouto, které je velice
silné. Je to kraj, jehož přírodu
miluji a nedovedu si představit
roční období bez návštěvy těch
nádherných údolí řek jako je
Rokytná, Oslava nebo Jihlavka,
kde jsem potkal řadu trempů. Pro
mě to jsou řeky, které mají své
kouzlo a říkám, že kaňon Oslavy je nejkrásnější v republice.
Proč jste přijel do Moravského Krumlova?
Já samozřejmě navazuji na
bilancování své čtyřleté práce
na ministerstvu životního prostředí a snažím se setkávat
s lidmi v regionech, kterým si
myslím, že jsme velmi pomohli.
Troufám si říci, že Moravskokrumlovsko právě patří mezi
regiony, které jsou pro mě na

prvním místě. Příští týden navštívím Znojmo, dnes je to Moravský Krumlov. Zde se toho
skutečně hodně podařilo. Jsem
rád, že přišli starostové, takže
jsem zbilancoval a zjistil názory lidí, co by se ještě v příštích
měsících dalo zlepšit.
Nebojíte se dovozu odpadu
z Rakouska do našeho regionu?
Jak by se tomu mohlo zabránit?
Já se toho zatím neobávám,
protože v Rakousku na tuto
problematiku místní úřady
velmi dbají. Já už jsem v tomto
směru druhou stranu oslovil,
takže pokud by k takovým pokusům došlo, tak jim dokážeme
velmi rychle zabránit.
Co Vás přimělo znovu kandidovat do parlamentu? Vzal
byste případně znovu nabídnutou funkci ministra životního
prostředí?
Já jsem se rozhodl ještě kandidovat z toho důvodu, protože
přece jenom jako poslanec i
jako ministr bych chtěl věci dotáhnout do konce. Rád bych své
zkušenosti využil tady na Jižní
Moravě v ochraně životního
prostředí. Rád bych se znovu
věnoval dobrovolné ochraně
přírody. Takže nechci jít zatím
do penze, ale po zkušenostech,
které jsem získal, bych jedno
volební období rád pro Jižní
Moravu využil. Co se týká
ministerské funkce, tam bych
to velmi zvažoval také z rodinných důvodů, protože mám
malé děti a odluka od rodiny
z důvodu pracovního vytížení
je opravdu velká.

Může ministerstvo, kterého
jste šéfem, pomoci například
zemědělcům, vinařům, sadařům nebo ovocnářům?
Nejsme vyloženě zemědělské
odvětví, ale možnosti pomoci
samozřejmě také máme. Největší možnosti jsou ve využití
obnovitelných zdrojů, což pro
zemědělce může znamenat větší
využití zemědělské půdy. Naše
podpora je směřována do oblasti výroby bioetanolu a naším
úspěšným úsilím jsou výkupní
ceny z obnovitelných zdrojů a
zajištění využití biomasy. Co
dokážeme nabídnout vinařům
a samozřejmě je to právě to, po
čem již dlouho volají. Dnes je
pro ně již hotova a schválena
vyhláška v účinnějším plašení
špačků (smích) a nemusí se
prodírat úředním kolečkem, to
je samozřejmě také důležité.
Také se podílíme při koncipování evropských dotací, aby se
finanční prostředky vkládaly do
ekologického zemědělství, to
znamená do produkce metod,
které jsou k přírodě šetrné.
Může Váš resort pomoci obcím, které nestihnou do termínu odkanalizovat a zřídit ČOV,
nebo sanovat skládky?
Jednak věřím, že ten termín
do roku 2010, který platí pro
čistírny odpadních vod u obcí
nad 2000 obyvatel, se díky využití evropských prostředků
podaří zvládnout. Od roku
2007 má resort životního prostředí možnost rozdělovat až
20 miliard ročně, což je velká
částka. Takže tam nepůjde jen

o čistírny, ale i další priority
jako jsou obnovitelné zdroje,
rekultivace skládek odpadu, ale
i ochrany ovzduší a celkového
rázu naší krajiny.
Co Vás jako ministra a poslance nejvíce trápí?
Tak po pracovní stránce mě
samozřejmě tíží a dělá starost
dovoz odpadu z Německa, i
když tam se to daří zvládnout
ve spolupráci s německou stranou, takže se blýská na lepší
časy. Samozřejmě je celá řada
projektů, které bych rád dotáhnul. To, co mě tíží jako ministra, je v současné době vývoj ve
zdravotnictví. I přes naléhání
rozumných lidí na ministerstvo
zdravotnictví se toto rozhodlo
jít cestou prosazování zákona
o neziskových organizacích přes
mrtvoly a myslím si, že to, co
probíhá v našem státě by se
mělo dělat s větší rozvahou.
Například, které nemocnice
mají dál fungovat a které ne.
Řeší ministerstvo také ekologickou turistiku?
V tomto směru se hodně
snažíme. Byli jsme iniciátory
programu šetrného cestovního
ruchu, který jsme dali do vlády.
V loňském roce jsme v místním rozvoji podpořili především navýšení peněz pro
cyklostezky. V tomto případě
jsme na ministerstvu dopravy
žádali o zvýšení prostředků,
a aby bylo možné tyto projekty
financovat z evropských fondů.
Podporujeme také rozvoj ekoturistiky a motivujeme k vytváření ubytovacích zařízení,

certifikace služeb pro cestovní
ruch a podpořili jsme finančně
projekty jako jsou střediska šetrného cestovního ruchu, která
vznikají postupně v krajích celé
republiky.
Jak vnímáte novelu atomového zákona a její dopad na
region?
Já jsem prosazoval větší
podíl ohledně financí do obcí,
kterých se tato problematika
týká. Zvětšení rozhodovacích
pravomocí k jaderné energetice
jsem podporoval už jako poslanec a dvakrát jsem předkládal
návrh na to, aby byly účastníky
stavebních řízení v těchto záležitostech. Na vládě jsem podporoval senátní novelu, která
by obcím zlepšila ekonomické
možnosti i možnost podílet
se na rozhodování. Já věřím
tomu, že i když by tato novela
neprošla do konce volebního
období, tak je to otázkou času,
kdy tyto obce budou svým způsobem finančně odškodněny.
Diskuze na vládě o tomto byla
bouřlivá a přispěla k tomu, že
ministerstvo si uvědomilo nutnost skutečné finanční náhrady
obcím, protože tím, že jsou
v havarijním pásmu, tak jsou
omezovány, to je bez debaty.
Co říkáte snahám o vybudování továrny na výrobu bioetanolu v Miroslavi?
Já osobně považuji bioetanol
za velice perspektivní záležitost, protože splňuje několik
pozitivních hledisek zároveň.
V prvé řadě je to ochrana životního prostředí, dále se dá bez

problémů do 5 procent přimíchávat do benzínu, takže šetří i
ovzduší. Také šetří dovoz ropy,
na kterém jsme závislí, proto
šetří naši kapsu. Takže to vidím
jako nejdůležitější šanci pro
zemědělce, jak využít obdělávanou půdu. Tento projekt má
samozřejmě podporu i na vládě, která se snaží přispět. Třeba
předložením zákona o úlevě na
spotřební dani, aby bioetanol
byl ekonomicky zajímavý. Přes
správu hmotných rezerv ho
chceme povinně přimíchávat
do pohonných hmot.
Jak vnímáte využití větrných
elektráren v naší oblasti?
Co se týká větrných elektráren, tak samozřejmě jim fandím
jako obnovitelnému zdroji, ale
na druhé straně je to zásah do
krajiny, který je limitovaný.
Proto je nemůžeme povolit
všude. Co se týče této oblasti,
tak si myslím, že na Znojemsku
jde o lokalitu rovinatých plání,
kde ten dopad na ráz krajiny
není tak příliš velký, takže je
tu možno tyto projekty realizovat. Rozhodně je to území
vhodné lépe než jsou lokality
jako Moravský Kras nebo Bílé
Karpaty, kde by to ministerstvo
nepovolilo.
Jak trávíte volný čas?
Můj volný čas se radikálně
změnil narozením dětí, takže
zatímco jsem v minulosti trávil
volný čas v přírodě, tak teď ho
trávím s rodinou. Ideální kombinací je, když se mi je podaří přesvědčit na nějaký rodinný výlet.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

EKONOMICKÁ
NABÍDKA

Nika standard 260

- šířka kompletu 2.600 mm
- barva korpusů pro všechny druhy dvířek:
jabloň tmavá
- výška dolních skříněk 820 mm
(bez pracovní desky)
- výška horních skříněk 716 mm
- pracovní deska 28 mm

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

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Za dovolenou
dnes neplaťte !
K vyřízení stačí jen dva doklady totožnosti.
Volejte pro více informací, nebo nás navštivte.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.

Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

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

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Hledáme pro klienty
byt 1+1 až 3+1
v Ivančicích a okolí.
Menší RD 2+1 v obci Ivančice
s garáží, dílnou a dvorkem
o celkové ploše 77 m2. Dům má
několik vedlejších neobytných
místností, veškeré IS.
Cena: 870 tis. Kč

Nabízíme pronájem
pěkného bytu
DB 1+1
v Ivančicích,
PO REKONSTRUKCI,
celk. plocha 37m2.
Cena: 5.300Kč/měs.
vč. inkasa

Zahrada s ovocnými stromy v obci
Padochov o výměře 7.950 m2,
pozemek je vhodný jako užitkový
i k rekreaci, na konci pozemku
potůček.
Cena: 320 tis.Kč

Dvougenerační RD v klidné části
obce Ivančice, 2 NP, 2 byt. jedn.
3+1 s přísluš., sauna, zahrada
150 m2, bazén, garáž, veškeré
IS, výborný technický stav.
Cena: 2,75 mil. Kč

Pěkný RD 4+1 v obci Oslavany,
po rekonstrukci střechy a vodov.
rozvodů, terasovitá zahrada, garáž,
ihned obyvatelný. Možná výměna za
byt OV 2+1 + dopl. v Ivančicích.
Cena: 1,8 mil. Kč

Pěkný dvoupodl. RD v klidné boční
ulici centra obce Oslavany. V přízemí prostory pro podnikání cca
137 m2, v 1.NP - byt 4+kk - 125 m2,
dvůr, IS. I jako dvougenerační RD.
Cena: 2,8 mil. Kč

Pozemek na stavbu samostatně
stojícího RD v obci Oslavany, okr.
Brno-venkov o výměře 1.250 m2,
rovina, IS na hranici pozemku.
Příjezd přímo k pozemku.
Cena: 400 Kč/m2

Komerční objekt Zbýšov u Brna,
po rekonstr., ZP 1.000 m2, 3x kancel., dílny, 4x soc. záz., průjezd,
2x brána, příjezd kamiony, část.
podskl., 2 NP, výtah, výborný stav.
Cena: 3,98 mil. Kč

Pronájem dvoupodlažního domu
v Ivančicích, CP 226 m2, zahrada
146 m2. Vhodný pro obch. prostory, denní bar, restaurace, internet.
kavárna atd. Za objektem je dvůr
se zahradou k letnímu posezení.
Cena 20.000 Kč /měs.

!!! NABÍDNĚTE !!!

Pronájem pěkných obchodních
prostor přímo na náměstí obce
Ivančice o výměře 77 m2, v 1.p.,
soc. zař. se sprchovým koutem.
Lze využít i k jiným účelům.
Cena k jedn.: 12.800 Kč/měs.

KOUPÍME RD min.
s menší zahradou
v obci Ivančice
a blízkém okolí.
!!! NABÍDNĚTE !!!

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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PŘÍŠTĚ INZERTNÍ PŘÍLOHA

STAVEBNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ ...

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko
Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko
Francie • Rakousko
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov
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STAVBA • BYDLENÍ
ZAHRADA
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MÁTE JIŽ ZIMY
PLNÉ ZUBY ?

LEŤTE SE OHŘÁT !
Tunisko
Egypt
Turecko
Bulharsko
Mallorca

12 dní s polopenzí již od 9.390,- Kč
12 dní s polopenzí již od 9.490,- Kč
12 dní s polopenzí již od 9.190,- Kč
12 dní bez stravy již od 7.690,- Kč
15 dní s polopenzí již od 13.690,- Kč

Odlety zajištěny z Brna
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.

Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Slavili diamantovou svatbu Ondra a jeho přátelé
/Miroslav/ V sobotní odpoledne oslavili manželé Bedřiška a Jan Šmídovi z Horních Dunajovic významné životní jubileum, a to diamantovou svatbu po 60 letech společného soužití. Ve slavnostně vyzdobeném
sále hasičské zbrojnice v Miroslavi jim popřál a obnovil manželský
slib starosta města Augustin Forman za přítomnosti příbuzných, včetně
sedmi vnuků a sedmi pravnuků.

foto: mask

„Dnes s manželem oslavujeme 60. výročí našeho sňatku. Za ta léta
společného soužití nás potkalo štěstí i neštěstí, trápení i radosti. Měli
jsme tři děti a dnes v den výročí vzpomínáme na dceru, která v 54 letech
zemřela na těžkou nemoc. Tato událost nás hodně poznamenala. Dnes
jsme již staří, ale v mládí jsme s manželem prožívali starosti a trápení,
jeden druhého jsme museli tolerovat, jinak to v životě nejde. Mladým
lidem bych sdělila, aby z manželství hned neutíkali pro každou hloupost. Když se něco stane, hned utíkají. Měli by být rozumní, v každém
soužití něco je. Manželky a matky by měly myslet na děti, to je naše
budoucnost. Pokud matka nebude držet rodinu, tak ta rodina nikdy
dobrá nebude. Manžel byl a je starostlivý, potkaly nás nemoci, dostali
jsme se z toho a naše děti nám hodně pomohly, za což jim patří dík.
Teď, na konci života, jsme šťastní,“ zbilancovala Bedřiška Šmídová.
„Začátek byl pro nás velmi těžký, nic jsme neměli, vzali jsme se za
ruce a šli jsme dělat a to mám vydrželo dodnes,“ doplnil Jan Šmíd.
„Snad jen mohu doplnit, že rodiče se nenarodili v bohaté rodině a
všechno to, co mají, bylo jenom z jejich vlastní práce a jak řekla
maminka neutíkali od každého nesváru, vždy se vzájemně podrželi a
proto jim šťastné manželství vydrželo tak dlouho a chtěla bych jim za
všechno poděkovat,“ popřála dcera Marie Formanová.
I naše redakce se připojuje s gratulací k tomuto významnému životnímu jubileu manželů Šmídových.
/mask/

V březnu bude Miroslav hostit
zajímavou výstavu s názvem
„Ondra a přátelé“. Každému,
kdo přijde v pátek 24. března do
sálu na radnici na vernisáž nebo
výstavu navštíví v následujících
dnech, se otevře nový pohled na
svět - pohled očima dětí s onkologickým onemocněním.
Myšlenka na výstavu vznikla
zcela spontánně při setkání s Ondrou, kterému onemocnění omezilo prostor pro kvalitní život.
Právě Ondrovy fotografie budou
hlavním předmětem výstavy.
Doufáme, že krásno viděné přes
Ondrův fotoaparát dokáže potěšit
každého z Vás.
Kdo jsou ti přátelé? V první
řadě další děti z oddělení dětské
onkologie Fakultní dětské nemocnice Brno, které budou spolu
s Ondrou vystavovat svoje malby
a kresby. Pak to jsou amatérští
výtvarníci z regionu, kteří nabídli
svoje obrazy k dražbě ve prospěch
onkologicky nemocných dětí
(někteří výtvarníci nebyli dosud

kontaktováni, tímto se jim omlouváme, určitě je budeme kontaktovat). Když jmenujeme přátele, nemůžeme se omezit pouze
na ty, kteří budou vystavovat.
Nesmíme zapomenout na zastupitele města Miroslavi, kteří
umožnili pěkné myšlence žít.
Nesmíme zapomenout na učitele
a žáky základní školy, kteří svou
aktivitou dali prostor pro další
doprovodnou akci. Nesmíme zapomínat na všechny lidi, kteří se
už k realizačnímu týmu připojili, i
na ty, kteří se ještě připojí. A hlavně, nesmíme zapomenout na Vás,
vážení hosté, kteří se na výstavu
přijdete podívat nebo přijdete na
vernisáž a koupíte si některé fotografie nebo obrazy a přispějete
na konto Nadačního fondu dětské
onkologie Krtek nebo podlehnete
mámení našich dětských asistentů a nakoupíte „Výrobek za 39 a
úsměv zadarmo“.
Teď už víme, kdo je Ondra a
kdo jsou jeho přátelé. A co se
bude 24. března v Miroslavi dít?

v roce. Mnozí naši občané si pamatují na manžele Elišku a Jana
Klementovy, paní ředitelku sestru
Blážu Chramostovou, bratra Jaroslava Kunčíka, starostu Sokola
bratra Vojtěcha Krále, na prvního
Kašpárka, kterému propůjčil svůj
hlas bratr Hubert Horák a na
čerta v podání bratra Jana Škarabely. Soubor herců průběžně
doplňovali také místní učitelé.
Mezi ty, které si připomínáme,
patřil i bratr Jaroslav Nováček,
jehož opona s pohádkovým drakem dodnes zaujme nejmenší
dětské diváky. Na všechny, kteří
se o loutkové divadlo zasloužili,
s úctou vzpomínáme.

Před pátou odpoledne přivítají
naše kamarády před radnicí šermíři a doprovodí je na vernisáž.
Ozdobou vernisáže, mimo Vás
všech, kteří se přijdete podívat,
bude vystoupení dětí ze základní
školy. Po vernisáži přijde čas na
malou aukci, v průběhu které budou mít všichni přítomní možnost
zakoupením některého z obrazů,
obrázků či některé z fotografií,
přispět do kasičky Krtkovi.
Nad celou akcí převzal záštitu
starosta města ing. Augustin Forman.

Krumlováček se Skaláky
hrál a zpíval v DPS

Muzeum bude v zámku

/Oslavany/ Oslavany budou mít další stálou muzejní expozici, tentokrát zaměřenou na historii města. O tuto novinku se postaral Spolek
Rosicka-Oslavanska, který připravuje výstavní plochu na oslavanském
zámku. Toto muzeum bude umístěno v prostorách barokní sýpky, která
navazuje na stávající muzejní expozice. Iniciátoři by chtěli občanům
a především dětem ukázat historický vývoj Oslavan. Kdo z významných osobností přispěl k tomu, že se zachovalo povědomí o Oslavanech.
„Osobně bych chtěl vyjádřit dík Luboši Rejlovi, který je hlavním
strůjcem a nositelem myšlenky při tvorbě tohoto muzea a který v současnosti odvádí společně s ostatními členy spolku obrovskou míru práce a to jak fyzické, tak duševní na přípravě této nové stálé expozice,“
pochválil snahu členů spolku starosta Vít Aldorf. Výstavní plochy a
exponáty budou řešeny jako procházka historií, od období prehistorického, první osídlení, vykopávky a archeologické nálezy, zvyky, tradice
a kultura a významné osobnosti města.
/jak/

Loutkové divadlo TJ Sokol Rouchovany
V roce 1928 byla v Rouchovanech postavena sokolovna.
Činnost členů Sokola směřovala
nejen do oblasti tělocvičné, ale i
kulturní. Ke stálé divadelní scéně
přibylo o několik let později také
loutkové divadlo. Vyřezávání loutek a zhotovení kulis provedl pan
Stanislav Abram, otec současné
režisérky sestry Milady Jonášové. Na loutkách se podílelo i více
řezbářů z Rouchovan. Některé
loutky a kulisy slouží dodnes.
Z prvních let loutkového divadla nelze nevzpomenout těch,
kteří s velkým elánem a ochotou
nacvičovali či vodili marionety
v představeních hraných dvakrát

Ve 13.00 hodin přiveze autobus
z Brna naše kamarády – děti z onkologického oddělení do kulturního domu. Tam na ně bude čekat
doprovodný program k vernisáži
– tvořivé odpoledne. Děti budou
plést košíky, vyrábět svíčky a jak
doufáme, dobře se bavit. Maminky si zatím vypijí kávu a pohovoří s vizážistkou. Ve stejném
čase se na miroslavských ulicích objeví dětští asistenti, aby
prodejem svých výrobků mohli
podpořit aktivity fondu Krtek.

A jak se tato dlouholetá loutkařská tradice udržuje?
Součastní loutkoherci se začnou scházet v sokolovně vždy
první pátek v měsíci listopadu.
Letos si vybrali hru „Měsíčkův
synáček“, kterou v březnové nedělní odpoledne zahrají ve třech
představeních. Příjdou dospělí a
děti z Rouchovan, přijíždějí i diváci z okolí. Každé nastudované
představení musí být vybaveno
často novými kulisami a oblečením loutek. K dobrému dojmu
také patří dobré osvětlení a zvukové efekty, které zajišťuje bratr
Fr.Vítek. Aby se činnost loutkařů
zachovala i do let příštích, za-

ložili si velmi pěknou kroniku,
kterou vede sestra Milada Vítková. Najdeme zde i velký počet
diplomů a čestných uznání práce
kroužku. Prostředí hlediště bylo
před několika lety nově upraveno
za pomoci členů souboru z financí, které získali ze sponzorských
darů. Mezi loutkoherce přijíždějí
i přespolní. Po ukončení představení vyjdou herci s loutkami před
oponu, aby si děti mohly zblízka
dřevěné herce prohlédnout, často
i pohladit. Rozzářené oči dětí při
otevření opony, jejich krásně udivené: “Jééé“, bývá pro loutkaře
za jejich nemalou práci tou největší odměnou. Výbor TJ Sokol

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Se zpěvem a tancem přišel potěšit a navštívit
seniorky do DPS v Moravském Krumlově soubor lidových písní a tanců
Krumlováček. K jejich svátku přišli zahrát i Skaláci z Miroslavi.
„Přišli jsme navštívit babičky do DPS v Moravském Krumlově
k příležitosti Mezinárodního dne žen. Obyvatelky domu byly z tohoto
nápadu nadšeny, zvláště pro to, jaký program jsme pro ně připravili.
Vystoupení měl soubor lidových písní a tanců Krumlováček starší žáci,
poté následovalo vystoupení děvčat - mažoretek. Soubor Krumlováček byl nově doprovázen kapelou Skaláci pod vedením ředitele LŠU
Miroslav Přemysla Forota. Také jsme nepotřebovali zpěváky, protože
přítomní zpívali s námi. To bylo povzbuzení pro soubor, protože takové vděčné publikum ještě neměl. Při hře Skaláků mnohé babičky i
tancovaly navzdory malých prostorů. Takže všichni byli s vystoupením
nadšeni a doplnili jsme je rozdáváním dárečků, které vyrobili žáci ZŠ
Klášterní náměstí. Proto jsme z toho vystoupení měli velkou radost
i my a také zúčastněné obecenstvo,“ informovala umělecká vedoucí
Krumlováčku Milada Pelajová. „S Krumlováčkem spolupracujeme již
delší čas. Takové představení jsme již dlouho neviděli. Kromě tanců
a písní všechny překvapila i scénka předvedená dětmi. Kapela Skaláci
všechny přivedla do varu, takže jsme si i zazpívali. Je trochu škoda
těch stísněných prostor, ale do budoucna budeme mít nový rozšířený
sál. Ohlas byl obrovský a budeme rádi pokud všichni přijdou znovu“,
pochválila vedoucí DPS Irena Krejčí.
/mask/

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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ROHÁČEK. Studoval práva v Praze a od svých 20 let
psal romány a povídky, které publikoval v různých časopisech. V letech 1891-1897 vydával beletristický časopis
Niva. Od beletrie časem přešel (1. díl tajenky). Začal se
věnovat zemědělské problematice na Moravě a napsal
několik odborných knih. Od r. 1894 byl členem moravského zemského výboru, v r. 1898 byl jmenován tajemníkem ústředního výboru Zemědělské rady pro markrabství
Moravské v Brně a v r. 1901 se stal šéfredaktorem
časopisu (2. díl tajenky), který vydávala Česká hospodářská společnost na Moravě. Zemřel 23. 8. 1904 v Brně.
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MěKS Moravský Krumlov pořádá 9.5. zájezd
do Reduty Brno na divadelní představení

TERASA

Vstupenka: 200/150 Kč, doprava: 100 Kč,
závazné přihlášky na MěKS do 30.3.2006
Základní škola Dolní Dubňany pořádá v pátek 31.3. 2006

NOC S ANDERSENEM

Pokud máte zájem strávit pohádkovou noc spolu s námi ve škole,
nahlaste se telefonicky na čísle 515 338 140. Podáme vám
podrobnější informace.

Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov vyhlásil k oslavám
Dne Země výtvarnou a literární soutěž tentokrát s tématem

LIDÉ PŘÍRODĚ, PŘÍRODA LIDEM
Zúčastnit se mohou MŠ, ZŠ a SŠ - jednotlivci i kolektivy.
Uzávěrka je 6.4. 2006

Loutkové divadlo TJ Sokol Rouchovany srdečně zve malé i velké
diváky na loutkové představení

„MĚSÍČKŮV SYNÁČEK“,

které se koná v neděli 19. března ve 13.00, 15.00 a 17.00 hodin
v Sokolovně Rouchovany. Vstupné dobrovolné.
MěKS Moravský Krumlov pořádá 27.5. zájezd
do divadla Kalich Praha na muzikál

TAJEMSTVÍ

cena: vstupenka 599 Kč, doprava 270 Kč,
závazné přihlášky na MěKS do 22. 3. 2006

Muzeum Brněnska si Vás dovoluje pozvat na výstavu

SVÁTKY JARA

Galerie Památníku A.Muchy v Ivančicích. Výstava potrvá
do 23. dubna 2006. Otevřeno: Po-st 9-12 a 13-17 hod., út, čt, pá
9-12 a 13-16 hod., so-ne 13-17 hod. Po 14.4. zavřeno.

Peklo Rouchovany pořádá 18.března 2006 od 20.00 hodin

JOSEFSKOU
HEAVYMETALOVOU VESELICI
Hrají: Ocelot, Vanderoy, Cayman. Vstupné 60 Kč.
Josefové ZDARMA
V neděli 12.3. 2006 se ve sportovní hale SOU
uskuteční soutěž v rekreačním aerobiku

JUNIOR AEROBIK
KATEŘINA PROTIVÍNSKÁ

Srdečně zvou pořadatelé - Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov.

Klub zdraví Ivančice si Vás dovoluje pozvat na setkání, jehož téma bude

ZTRÁTA ZNAMENÁ ZISK

(aneb Jak hubnout)
V sobotu 18. března 2006 od 18.00 hodin.
Společenské centrum CESTA Ivančice, V Uličce 1
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.
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 astrologovi - p. Gelnarovi. Každý, kdo do konce února zašle prostřednictvím 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

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.

DECHOVÝ ORCHESTR BOBRAVA
orchestr mladých při ZUŠ Ivančice - Ořechov, přijme do svých řad
nové členy orchestru a to na nástroje: příčná flétna (pikola) - hráčská
dovednost 3. roč. ZUŠ a výše, klarinet - hr. dovednost 3. roč. ZUŠ
a výše, (Basklarinet), trubka 3-4, věková hranice 12 let, trubka obl.
- hr. dovednost 3. roč. ZUŠ a výše. Vynikající hráči mají pak zajištěn postup na křídlovku. Tenor, Baryton (baskřídlovky). Do sekce
pozounů (možno i pístový pozoun) hr. dovednost 3. roč. a výše.
Do sekce Saxofonů (alt, tenor. baryton), lesní roh, tuba B, tuba F
(možno i in.C), hoboj, fagot, bicí nástroje a to hráč na bicí soupravu
(nutnost i hra dle notového zápisu) + hráče na perkusi.
Do pěveckého sboru orchestru zpěvačky i zpěváky. Možnost i sólového vystupování. Věková hranice pro přijetí je od 12 let do 25 let.
Zkoušky jsou pravidelné na ZUŠ Ivančice každý pátek od 16.00 do
18.00 hod. Tak, aby hráči měli možnost příjezdu a odjezdu hromadnou dopravou. Orchestr má zhruba 40 členů. Kontaktní adresa:
Jaroslav Hadrava, e-mail: jhadrava@tiscali.cz, tel.: 604 300 681.

Kulturní programy
13. - 26. 3. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 11.3. - 23.4. - Svátky jara - zvykoslovná výstava, galerie Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 14.3. - Labutí jezero, klasický balet na hudbu P. I. Čajkovského. Zájezd
- Brno - Janáčkovo divadlo, odjezd v 17.30 hod od Besedního domu. Cena
(vstupenka a doprava): 380, 310, 240 Kč.
• 16.3. v 10.00 hod - Panna a netvor - pohádka pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a maminky
s dětmi. Účinkuje divadlo Pohádka Praha, kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 16.3. v 18.00 hod. - Koruna planety - přednáška M. Cabana. První Čech, který
vystoupil na nejvyšší vrcholy všech kontinentů, kino Réna Ivančice - velký sál.
• 21.3. v 8.30 hod. - The Alian Grammar Show - anglické představení pro 6.
- 7. roč. ZŠ, kino Réna. Účinkuje The Bear Education Theatre, vstupné: 45 Kč.
• 21.3. v 11.00 hod. - The Detectives - anglické představení pro 8. - 9. roč. ZŠ.
Účinkuje The Bear Education Theatre,vstupné: 45 Kč.
• 27.3. v 19.00 hod. - Nebyla 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, Městský úřad, náměstí Klášterní 125, M. Krumlov,1. patro.
• 14.3. - Den otevřených dveří v městské knihovně
• 14.3. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Instrumental tandem (kytara, akordeon)
galerie Knížecí dům, vstupné: 50, 80 Kč.
• 15.3. v 9.00 a 10.30 hod. - Panna a netvor - školní pořad, kinosál, vstupné: 30 Kč.
•16.3.v 18.00 hod. - Móda v baroku a rokoku - Přednáška Ing. Marty Špalkové,
galerie Knížecí dům Moravský Krumlov, vstupné: 40 Kč.
• 21.3. v 19.00 hod. - Domnělý lékař - DS BEZGEST (ochotníci), premiéra
kinosál M. Krumlov, vstupné: 50 Kč a 22.3. v 19.00 hod.
• 22.3. v 17.30 hod. - Beseda se spisovatelem a astrologem Milanem Gelnarem,
galerie Knížecí dům, vstupné: 40 Kč.
• 26.3. - Amadeus - zájezd na představení, Městské divadlo Brno, cena: 350 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
• každou středu 14.00 - 15.00 hod. - Žonglování s diabolem, yoyem, míčky,
atd., na DDM, poplatek: 50 Kč/pololetí.
• 12.3. od 9.00 hod. - Junior aerobic - 9. ročník soutěže jednotlivců v rekreačním aerobiku pro děti od 7-mi do 17-ti let. Děti cvičí podle cvičitelky ve dvou
soutěžních kolech. Uskuteční se ve sportovní hale SOU.
• 15.3. od 13.00 hod. - Kostky. Hraje se v klubu Poškolák. Bez poplatku.
• 17.3. od 14.00 hod. - Tiffany - v Tvořivé dílně si touto technikou zpracujete
úlomky skla do obrázků nebo šperků. Tato akce je pouze pro dospělé. Poplatek
80 Kč + materiál. Počet míst je omezen, proto je nutné se přihlásit předem.
• 24.3. od 13.30 hod. - Detektivní odpoledne. Zahrajeme si na Sherlocka
Holmese a budeme řešit detektivní minipříběhy, na DDM, poplatek 10 Kč.
• Pro velký zájem se otevřely další 2 počítačové kurzy pro začátečníky.
Volná místa jsou ještě: úterý 16.00 - 18.00 hod. a ve čtvrtek 9.00 - 11.00 hod.
Informujte se v kanceláři DDM.

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, SVČ Ivančice, Komenského nám.7, poplatek: 260 Kč,s sebou: oblečení na tanec, papír, pastelky, pití.
• 12.3. ve 14.00 hod. - Víceboj dvojic - soutěžení dvojic v míčových disciplínách, v Ivančicích, orlovna na Chřestové ul., poplatek: 40 Kč.
• 17.3. v 18.00 hod. - Diskotéka pro mládež - aneb hudební večer sestavený na
vaše přání, SVČ, 7 (hasička). Klub mládeže Medúza, poplatek: 20,- Kč.
• 16.3. v 17.00 hod. - Hrubé drátování, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
poplatek: 60 Kč, s sebou: květináč, láhev, štípací kleště. Nutné se předem přihlásit.
• 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 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
• 19.3. v 15.00 hod. - Miss Ivančice - pro dívky ve věku 6 - 14let, rozdělení na
2. kategorie, velký sál Besedního domu, poplatek: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.
Soutěžící se mohou přihlásit do 8.3. v SVČ.
• 24.3. v 17.00 hod. - Mobilmánie - soutěž o nejrychleji napsanou SMS, v SVČ
Ivančice, Tesařovo nám. 7 (hasička), Klub mládeže Medúza, poplatek: 20 Kč,
s sebou: mobilní telefon.
• 24.3. v 18.00 hod. - Léčivé zpívání - setkání pro všechny příznivce léčivé hudby, zpěvu a „jiných“ hudebních nástrojů, SVČ, Komenského nám. 7, popl.: 60
Kč, s sebou: podložku, polštářek na sezení, pití, vlastní hudební nástroje vítány.
• 25.3. v 15.00 hod. - Vítání jara - vítání jara na koňském hřbetě, v Ivančicích,
statek Padochovka, poplatek: 10 Kč.
• 26.3. v 15.00 hod. - Sportovní klání mezi kroužky SVČ, orlovna, Chřest.ul.
do 17. 00 hodin v Katolickém domě Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 12.3. - vycházka do předjarní přírody. Sraz ve 14.00 hod. u Červené stodoly.
Vede p. J. Flíček.
• 26.3. - jubilejní 50. ročník 1. jarního výšlapu 2006 - hrad Boskovice. Odjezd
v 6.10 hod. linkovým autobusem do Brna, dále vlakem v 7.32 hod. do Boskovic.
Vedoucí akce Ing. Moravec bude čekat v hale hlavního nádraží ČD v Brně. Pěší
trasy: 4, 7, 19, 20, 21 km. Možnosti: prohlídka židovského města v Boskovicích,
arboretum Šmelcovna, Boskovice - Letovice, Řehořovským Kořenovem, Moravským krasem do Boskovic.
Divadelní spolek BEZGEST Moravský Krumlov a MěKS Moravský
Krumlov Vás srdečně zvou na divadelní frašku

DOMNĚLÝ LÉKAŘ
ANEB NEMOCNÝ ZDRAVÝ

Premiéra: 21. března v 19.00 hodin. Repríza: 23. a 28. března
v 19.00 hodin, kinosál Moravský Krumlov. Vstupné 50 Kč.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 15.3. v 18.00

• so 18.3. ve 20.00
• ne 19.3. v 18.00
• stř 22.3. ve 20.00
• so 25.3. ve 20.00
• ne 26.3. v 18.00

STRAŠPYTLÍK
Komedie USA
LOVCI DINOSAURŮ
Thriller, USA, Německo, ČR
OLIVER TWIST
Drama VB, ČR, Francie, Itálie
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
Thriller ČR, USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• stř 15.3. v 17.00
a ve 20.00
• ne 19.3. ve 20.00
• stř 22.3. v 17.00
a ve 20.00
• ne 26.3. ve 20.00

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Komedie ČR
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
Akční, krimi USA
LETOPISY NARNIE:
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Akční drama USA
SAW 2
Horor USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

HARRY POTTER:
OHNIVÝ POHÁR
Film VB, titulky
• so18.3. v 18.00
ANDĚL PÁNĚ
Česká pohádka
• ne 19.3. v 18.00
ELIZABETHOWN
Romantická komedie USA, titulky
• so 25.3. v 18.00
YESMENI
Film USA, titulky
• ne 26.3. v 18.00
CHARLIE
Pohádka USA
Změna programů vyhrazena.
• ne 12.3. v 18.00

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 10. - 12.3. - 5. ročník filmového festivalu „Stíny světa“ (aneb Dny pro lidská
práva a ekologii) v sále na radnici. Promítání dokumentárních snímků z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojený s přednáškami a výstavami.
Pořádá o.s. MIROSA ve spolupráci s DDM, MKIC a OPS MAREK.
• 18.3. - Happy aerobic - V. ročník soutěže v junioraerobiku v KD, pro účastníky z Jihomoravského kraje, pořádá DDM Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 12. - 19.3. - Výstava obrazů - malíř Rudolf Kondei. Otevřeno od 10.00 do
17. 00 hodin v Katolickém domě Oslavany.
• 12.3. ve 14.00 hod. - Dětský maškarní ples. Tradiční dětský maškarní karneval
se zábavnými soutěžemi při diskotéce, v Dělnickém domě, pořádá TJ 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.
• 18.3. v 10.00 hod. - Otvírání studánky v Gruntech. Tradiční jarní pochod
spojený s úklidem cesty kolem gruntovského potoka. Sraz u Musilových, pořádá Spolek Lidový dům.
• 18.3. v 15.00 hod. - Dětský maškarní karneval v Padochově. Tradiční dětský karneval v maskách se zábavnými soutěžemi a hrami, v Sokolovně Padochov, pořádá Sokol Padochov.
• 18.3. ve 20.00 hod. - Rockový společenský ples. Hrají: DARKEN a ISLAND
ROCK, v Dělnickém domě, pořádá KIS Oslavany.
• 23.3. v 17.30 hod. - Partnerské vztahy z pohledu astrologie. Přednáška
známého astrologa Milana Gelnara na dané téma, v čítárně Městské knihovny
Oslavany. Pořádá Městská knihovna Oslavany.
• 25.3. - Stínohra aneb Zastřel si svůj ideál - Skvělý komediální psychothriller
v podání amatérského divadelního souboru Prádelna z Rosic. Autor hry: Pavel
Strašák. Ve velkém sále Dělnického domu, pořádá KIS 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
• 15.3. od 16.00 do 18.00 hod. - Keramika pro dospělé aneb „každý z Vás se
může stát umělcem“. Poplatek: 60,- Kč za jeden klasický výrobek.
• 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.
• 23.3. od 15.00 hod. - Bludiště. Zábavná hra (hlavolamy, kvízy, překážkové
dráhy,..). Startovné 10,- Kč
• Připravujeme: DDM Oslavany pořádá pro děti od 1. do 9. třídy tábor v Pozďatíně. Termín: 15.7. – 28.7. 2006, Cena: 2.900 Kč. V ceně: ubytování, strava
5x denně, pitný režim, doprava, pedagogický dozor, odměny pro děti, dle možností výlet do Třebíče. Místo: táborová základna 2 km od vesničky Pozďatín
na Třebíčsku u rybníka Štěpánek. Ubytování: stany s podsadou a chaty. Zděná
jídelna , sociální zařízení včetně sprchy s teplou vodou. Přihlášky: k vyzvednutí v DDM Oslavany každý den do 15.30 hod. Vyplněné přihlášky odevzdejte
v DDM do konce května 2006. Bližší info na DDM

Společenské centrum Cesta

V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015
• pondělí od 16.30 - 18.30 hod. - masáže šíje (nejlépe objednat:732 334 038).
• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy.
• pondělí od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).
• Služba Mlýnek: - možnost namletí čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď
v době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě.
Veškeré aktivity jsou nabízeny zdarma.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Dobytčí středověká cesta
V loňském roce byla ve dvou
číslech Zrcadla popsána trasa Znojemské cesty od Moravského Krumlova až po Střelice. Další důležitá
středověká cesta v blízkosti Ivančic byla nazývána Uherská a v úseku
Hustopeče - Polná častěji Dobytčí.
Název napovídá, že hlavním zbožím, které se po této cestě dopravovalo, byl dobytek. Nejčastější směr
pohybu byl z Podunají přes západní
Slovensko (tam je označována jako
Česká cesta), jižní Moravu, přes
Čechy dále k západu. Jednalo se
o komunikaci překračující Dunaj u
Ostřihomi, řeku Moravu v nejstarší

riantami, které umožňovaly zdolat
nejprudší místa, protože na cestě se
také jezdilo.
Od Božích muk vedla cesta po
kounicko - mělčanských hranicích
k silnici Dolní Kounice - Mělčany.
Zde doporučuji zastavení, protože
zde překračuje silnice svůj vrchol a
je překrásný rozhled po okolí. Kříž
u této křižovatky postavili manželé
Šléglovi v roce 1906, na staré mapě
jsou zde zakreslena Boží muka. Trasa
staré cesty pokračuje zemědělskou
cestou z betonových panelů, po cca
1,5 km jsou Boží muka. Byl to opět
orientační bod, protože zde křižo-

Pravlov - trojboká Boží muka u Dobytčí cesty
trase u Mikulčic, a po dosáhnutí
svrateckého úvalu mohla pokračovat pohodlněji pravěkou trasou
cesty Trstenické (přes Svitavy do
Čech), nebo přímočařeji cestou
Libickou, tedy před Ivančice do
Čech. Po vytvoření státních útvarů
t.j. maďarského státu Arpádovců
a českého Přemyslovců v 10. století,
se trasy změnily. Řeka Morava byla
překročena nejčastěji u Lanžhota,
méně často u Hodonína. Obě cesty
se spojily v Hustopečích a pokračovaly přes Pohořelice k Pravlovu.
Pravlov byl ve středověku důležitou křižovatkou středověkých
dálkových cest. Ze Znojma sem
vedla východní část Znojemské
cesty, od Pohořelic cesta Dobytčí
a Pravlov byl i východiskem cesty
Libické směrem k Ivančicím. Ve
13. století byly již některé úseky

vala cesta z Dolních Kounic směrem k severnímu okraji Mělčan.
Po dvou kilometrech zemědělská
cesta končí u silnice Dolní Kounice - Hlína. Od kříže (336 metrů n.
m.) z roku 1793, je asi 100 vpravo
bývalý dvůr Karlov. Název se snad
odvozuje od viniční tratě Karlsberg
- vinohradu Karla staršího ze Žerotína. Na mapě 1. vojenského mapování (1764-1768) je použit název
Losenpelz - zavšivený kožich. Proč
asi? Lokalizace a orientace Karlova
přesně odpovídá poloze na Dobytčí
cestě úseku Pravlov - Hlína. Jestliže
byla po cestě hnána stáda dobytka,
pak Karlov zde měl opodstatnění.
Sloužil jako odpočinková stanice
s dostatkem vody pro dobytek. Ten
jistě dostal zabrat, uvážíme-li, že
výškový rozdíl od brodu v Pravlově
ke Karlovu je cca 150 metrů.

Samota Karlov - na podzim roku 2005
Libické cesty vyřazeny z provozu,
a proto se vytvořila přímočará
cesta mimo Ivančice. Terén zde
umožňoval brod přes řeku Jihlavu
chráněný zeměpanským hrádkem.
Od brodu v Pravlově bylo dříve vidět dvojí Boží muka. Obě památky
stávaly vysoko na svahu a bývaly
orientačními body. Pravé udávaly
směr Znojemské cesty k Brnu,
levé trojhranné z 19. století dosud
zachované, ukazovaly směr cesty
Dobytčí. K Božím mukám lze dojít
cestou, po jejíž pravé i levé straně
je úvoz – původní trasa staré cesty.
Další pokračování cesty bylo pod
příkrou strání a v akátovém houští
je zachovalý úvoz i s dalšími va-

Karlov pochází údajně již z doby
před 14. stoletím. Když přeskočíme
pět století, pak nejvyššího rozmachu zažil v době, kdy se kolem vozilo uhlí ze Zbýšova do cukrovarů
na jižní Moravě v Pohořelicích a
Židlochovicích. Byla to zlatá doba
formanská a hostinec Karlov prožil
období své největší slávy. Kounická
vrchnost toho využila a pronajala
hostinec s podmínkou, že se zde
bude šenkovat panské pivo, víno a
kořalka. Po zprovoznění železnice
nastává konec formanských časů,
v důsledku toho se mění i využití
Karlova. Poslední majitelé, rodina
Ondrůjova (od roku1910), provedli
terénní úpravy, přikoupili další

pozemky kolem Karlova a plně
se věnovali zemědělství. Ke konci
války byl Karlov vyrabován a co
zbylo, dovršila násilná kolektivizace. V roce 2001 sem byla zavedena
elektrická energie a obytná budova
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Je
odtud krásný výhled. Zajímavé je,
že do okolních míst - Dolních Kounic, Mělčan, Morav. Bránic a Silůvek - je odtud skoro stejně daleko.
Od Karlova klesala Dobytčí
cesta do příčného údolí, které vede
od Dolních Kounic a protéká jím
potok. Dnes tudy vede železnice a
silnice. Pro prudké klesání z planiny od Karlova k potoku je obtížné
určit kudy cesta, spíše cesty vedly,
protože terén byl změněn terénními
úpravami. Zbývající rokle je vodními přívaly tak erodována, že lze
těžko určit pozůstatky staré cesty.
Na opačné straně údolí vede dnes
silnice na Hlínu. Hned u křižovatky
je podivný kříž, jehož podstavcem
je zřejmě bývalý smírčí kámen.
Dříve zde stával kříž z roku 1857
postavený Josefem Schořem. Dřívější cesty nešly trasou silnice, ale
vlevo od ní. Ještě pamatujeme, že
v tomto prostoru bylo několik vyježděných úvozů, které byly zaváženy a po terénních úpravách byla
celá plocha přeměněna na pole.
Prudké stoupání k Hlíně nutilo
formany hledat nejvýhodnější cestu
a naopak cestou z kopce se cesty
vydíraly intenzivním bržděním.
Díky tomu se vlevo od silnice v
lese zachovalo místy až sedm viditelných úvozů.
Dnes je Hlína bezvýznamnou
vesnicí mimo dopravní ruch, ale
v minulosti byla důležitou osadou,
protože nedaleko se křižovala Dobytčí cesta s cestou Znojemskou.
Nejstarší písemné památky připomínají, že zde byl kostel v roce
1208, ale časem tak zpustl, že
první lokální kaplan neslovický
přiznává, že na celé Moravě není
chatrnější stavba kostelní. Proto
byl zbořen a vystavěn nový, který
byl sv. Kunhutě posvěcen 24. září
1794. Na Hlíně byla další odpočinková stanice v zájezdní hospodě.
Měla průjezdní dvůr s dlouhou
kůlnou, postavenou na pilířích. Na
dvoře byly stáje a hlavně hluboká
studna s dostatkem vody. Ještě před
první světovou válkou se přes Hlínu
honívala stáda maďarských bagounů. Ke staré hospodě byla přistavena nová, orientovaná k pozdější silnici. Výrazným orientačním bodem
na Hlíně bývala pozdně barokní
Boží muka z 19. století, postavená
na konci vesnice na vyvýšenině.
Z Hlíny vedla komunikace západním směrem k Neslovicím. Asi
po 1,5 km byla křižovatka se středověkou Znojemskou cestou, která
vycházela od Ivančic z lesní tratě
Brněnka a přes Kopaniny mířila do
lesa ke Střelicím. O provozu na cestách a možnosti úkrytu v blízkých
lesích svědčí i živý zájem lapků.
„Toho roku (1551) byl bratr
Jakub Šindlář zabit od lotrů na
Debince pod Hlínou blízko Ivančic
v pondělí po sv. Vítě - 22. VI. - a
Dobiáš Beroun, který s ním jel, byl
posekán, že se sotva z toho vyhojil.
Br. Jakub byl prostý člověk, zbožný,
příkladný a pilný, jeden z počtu
starších řádných, mnoha lidem
velmi příjemný, zvláště pánům. Do
úzké rady byl přijat roku 1550 na
den Nového roku.“ (Necrologium
- soupis zemřelých Českých bratří)
Ke zločinům na Hlíně se přiznal
v roce 1887 Beneš Chadalka, řečený Drábek. Ten spolu s tovaryši
zabil nějakého člověk na Hlíně a
oloupil jej o 11 zlatých. Také Vítek
Šilhavý oloupil v roce 1559 nějakého člověka na Hlíně. Pavel Špalda
z Lomnice vyznal roku 1563 na

mučení, že Jan Urban oloupil na
Hlíně jakéhosi člověka a vzal mu
půl zlatého. V roce 1568 přiznal na
trápení ve Velké Bíteši Tomáš Pelech ze Svatoslavi trojí lup na Hlíně
a v roce 1571 vyznal v tomto místě
Jan z Bitýšky, že zabili s tovaryši
na Hlíně jednoho řemeslníka a vzali
mu dva zlaté. Stejný peníz sebrali
i jakémusi formanovi.
Počátek klesání cesty je označen
trojbokými barokními Božími mukami z období kolem roku 1800.
Do Neslovic cesta nesestupovala po
trase dnešní silnice. Ta je zaříznuta
do svahu, tedy uměle vybudovaná.
To je pro středověké cesty nezvyklé,
neboť ty se v terénu vyjezdily. Stará
cesta i její větve vedly do vesnice
několika úvozy po pravé straně
dnešní silnice. Jejich stopy lze spatřit v lesním porostu před vesnicí.
Neslovice se připomínají v roce 1342 jako Noslavitz. Zde se
Dobytčí cesta křižovala s cestou
Veveří-Ivančice-Znojmo. Ze staré
zájezdní hospody (odpočinkové
stanice) zbyl pouze sklep za dnešní
samoobsluhou. V blízkosti kostela
a hřbitova odbočila cesta ve směru
dnešní silnice ke Kratochvílce. Pokud vedla cesta jen mírně stoupajícím
terénem, stopy po ní se nezachovaly, ale při stoupání pod vesnicí se
zákonitě vyjezdily hluboké úvozy.
Zachoval se jeden, vpravo od

Hlína - Boží muka
která byla po 1 sv. válce přejmenována na Zastávku.
Od hospody, ne však dnešní
silnící, ale v místech, kde je dnes
strojírenský závod, zamířila cesta
do lesů, které se táhnou ke Zbraslavi a Velké Bíteši, dále k Velkému
Meziříčí, Jabloňovu, Měřínu, Polné
a dále do Čech. Smolná kniha Velké
Bíteše uvádí množství výpovědí

Trojboká Boží muka u silnice Neslovice - Hlína
silnice. Ještě před cca 40 lety tam
stával smírčí kámen, který připomínal nějaké neštěstí. Na lícní straně
bylo vytesáno vozové kolo. Vlastní
hluboký úvoz se podstatně změnil,
protože tam byla svedena povrchová kanalizace z Kratochvílky.
Kratochvílka - německy Kurzweil - má jméno typické pro zájezdní hospody, kterých je v Čechách i
na Moravě více. Původně zde býval
dvůr oslavanského panství, který
byl v letech 1783-1788 rozdělen
pro 12 rodin a z bývalé palírny byl
zřízen zájezdní hostinec. Bohužel
do dnešní doby se nezachoval.
Z Kratochvílky se cesta spouštěla
do údolí říčky Bobravy k Zastávce bývalé zájezdní hospodě. Hospoda
Zastávka stávala o samotě a je uvedena v seznamu hospod na Moravě
z roku 1709. Byla na křižovatce pěti
cest a jak je vidět, měla přiléhavé
jméno i polohu. Pocestní, formané
i ostatní si tu mohli odpočinout,
neboť po sestupu z kterékoliv strany je čekal výstup nebo výjezd do
kopce. Vesnice zde neexistovala,
pozdější německý název Segen
Gottes vznikl z názvu uhelného
dolu Segen Gottes Grube. Právě
kolem dolů vznikla postupně obec,

lapků, kteří v tomto prostoru řádili a jaká lotrovství páchali. Jiná
nebezpečí hrozila stádům z různých nemocí. Je uváděn příklad,
kdy po přechodu stáda bagounů o

300 kusech v Lanžhotu, dorazilo
do Polné pouze 31 kusů. Všechna
ostatní zvířata cestou pošla. Proti
takovým nemocem byli tehdejší
honáci bezbranní.
Pro zajímavost jeden příklad,
jak rychle se po cestě dalo cestovat.
Roku 1700 bylo po ní vedeno sedm
klisen do Kupařovic. Dne 17. května vyrazil průvod z Polné, v poledne byl ve Velkém Meziříčí, nocoval
ve Velké Bíteši. Druhý den dorazil
v poledne do Neslovic a večer byl
v Kupařovicích. Samozřejmě něco
jiného bylo, jestliže se po cestě
hnalo stádo volů nebo bagounů,
přičemž důležitou roli hrálo počasí
a tím průchodnost cesty.
Popsaná trasa se často zaměňuje
s Uherskou cestou, která byla v některých částech totožná. Po zvýšení
provozu na cestách a projetí dalších
cest byly některé úseky určeny jako
„Dobytčí“, aby se hnaním dobytka
nezdržoval „civilní“ provoz na důležitějších cestách.
Jinou částí Uherské cesty byla
cesta Pohořelice - Třebíč. Tato cesta
je v pojetí ivančického rodáka Ivana Vávry částí jižní větve Uherské
cesty, který tento úsek přisuzuje
jednosměrné větvi v směru Čechy
- Uhry. I tato část Uherské cesty
má dvě trasy. Obě procházejí jižně
od Ivančic ve dvou trasách krumlovským lesem. O této záležitosti
někdy příště.
Jiří Široký
Použitá literatura:
Vávra I. - Minulostí Ivančic,
strojopis
Vermouzek R. - Dobytčí cesta
z Hustopečí do Polné, sborník Jižní
Morava 1993
Adam D. - Staré cesty na Ivančicku
Fotografie z archivu p. Říháčka
z Dolních Kounic

Neslovice - kostel Narození Panny Marie
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného nábytku. Autolux, Krumlovská 30,
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj.,
nekompl. i poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• levně nebo za odvoz pojízdný Wartburg 353 bez SPZ a OTK i silně zkorodovaný na přestavbu. Tel.:604 951 457.
•• TP a SPZ na traktor Supr 50. Tel.:
608 564 009.
prodám
•• Mitshubisi Colt, r.v. 93, 1,3 12V,
červený, nízká spotřeba, naj. 140 tis.
km, 50.000 Kč. Tel.: 736 206 360.
•• Renault Twingo, r.v. 97, šedá metal.,
1,2 benzín, airbag řidiče, palub. počítač,
vše v el., cena doh. Tel.:606 414 338.
•• Fiat Ritmo,1,5, r.v. 87 , naj. 190 tis.
km, šedá metalíza, STK 10/07, el. ovl.
před. oken, dobrý stav, 13.000 Kč, dohoda jistá. Tel.: 776 636 131.
•• Fiat Uno 1,3 diesel, r.v. 86, STK
1/07, 10.000 Kč. Tel.: 723 137 228.
•• Š 120, dobrý stav, cena dohodou.
Tel.: 604 262 026.
•• Š 105L, r.v. 85, platná STK, dobrý
motor, 100% spolehlivá. Okolí MK,
cena dohodou. Tel.: 776 604 712.
•• Š 120L předělaná na M, kávová
barva, STK 5/06, r.v. 77, 8 let nová
kastle, 7.000 Kč. Tel.: 604 262 026.
•• skútr Daelim NS 125 ( čtyřtakt ).
Tel.: 605 263 150.
•• 4 ks pneu Michelin MXT, 175/70
R13, vzorek 3-4 mm, 400 Kč/ks.
Ivančice. Tel.: 777 209 235.
•• 4 ks komplet. kol 175/70/13 letní
obutí 70%, vh. na Ford Escort, 3.900
Kč. Tel.: 728 095 937.
•• díly na Fiat Uno 1,5ie, PP a PZ dveře bez koroze, motor, benzín. pumpu,
nádrž, zadní nárazník aj., levně. Tel.:
602 150 656.
•• 5 dveře na Š Felicia bez koroze.
Tel.: 731 458 692.
•• Š Forman, r.v. 92, motor 2.000 Kč,
převod. 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč,
4x dveře 1.600 Kč, zad. nárazník 500 Kč,
centr. zamykání 1.500 Kč, el. stah. oken
600 Kč, 2x lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nápravu PV3S, š. 125 cm, + díly
na traktor. Tel.: 515 337 651.
•• 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 (diferenciál) 2.500 Kč, chladič 1.000 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• nové ND na Avii 30-31 a na Š 105,
velmi levně. Tel.: 607 836 217.
•• frézu domácí výroby, motor 250
ccm „pérák“, nutno vidět, 2.000 Kč.
Tel.: 607 766 377.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD se zahradou do 1.100 000 Kč.
MK a okolí, Ivančice a okolí nebo Bránice. Tel.: 606 839 211 po 16.00 hod.
•• pozemek pro stavbu RD v MK
nebo blízkém okolí. Tel.: 776 009
915, 604 300 580.
•• byt ve Znojmě, Miroslavi, M.K
nebo Ivančicích 2+1 a 3+1 do 1 mil.
Kč. Tel.: 777 200 557.
•• byt OV 2+1 v MK. Tel.: 723 065 736.
•• menší byt v MK. Tel.: 739 042 856.
•• byt 3+1 v Ivančicích, platba
v hotovosti. Tel.: 775 949 223.
•• byt 1+1, 2+1 v Ivančicích na Starém
Sídlišti, nebo v MK. Tel.: 720 248 608,
720 248 607.
prodám
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od

MK), velký dvůr, hosp. budovy, rozsáhlá
zahrada, stodola, 2x vjezd do oploc. dvora, studená voda, el., topení TP, část. podskl., možnost přípoj. plynu. Velmi špatný
tech. stav, nutná rekonstr., 350.000 Kč.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• Rodinný dům v Mor. Krumlově,
samostatně stojící, podsklepený,
Okal 4+1, komfortní, s možností vestavby 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.
•• menší RD v MK k rekonstr., nová
střecha, dvorek, 530 tis. Kč nebo vyměním za byt 2+1, 3+1. Tel.: 604 795 874.
•• RD 1+1 ve Vémyslicích, vh. na
chalupu, plyn, voda, dvorek, 225 tis.
Kč. Tel.: 739 179 728.
•• vilu v Tavíkovicích, okr. ZN, velká
budova s nebyt. prostorami, cena dohodou. Tel.: 777 200 557.
•• vilku k rekonstr. u MK, 2 garáže, 2 dílny, dvůr s vjezdem. Tel.: 607 944 974.
•• DB 3+1 na Sídlišti v MK, 3p./6p.
s výtahem, 620 tis. Kč. Tel.: 724 093
849, 723 611 678.
•• garáž v MK u drůbežárny, cena
dohodou. Tel.: 604 191 420.
•• garáž v Oslavanech, ul.Novoveská,
80 tis. Kč. Tel.: 604 262 026.
pronajmu
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 546
452 337 po 18.00 hod.
•• prostory k podnikání v Ivančicích v blízkosti centra.
Tel.: 607 636 495.
•• nadstandartně zařízenou garsonku
ve Znojmě U lesíka (vana, balkon,
plovoucí podlaha, vestav. skříně,
vlastní plyn. kotel, spotř.: pračka,
trouba, lednice...). Tel: 776 009 915.
•• byt 3+1 v OV, k dispozici i garážovací přístřešek a malý dvorek, od
dubna 2006. Tel.: 603 251 603.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 do 5.000 Kč v Ivančicích,
Oslavanech. Tel.: 736 244 298.

Stavba - zahrada

koupím
•• paleťák, nabídněte. Tel.: 774
812 125.
prodám
•• vály, secí stroj, rozmetadlo, cena
dohodou. Tel.: 515 273 234.
•• dveře vchodové P, starší bez zárubní, hnědý umakart 194x95 i se štítkem
a zámkem FAB s 5 klíči, cena dohodou. Tel.: 737 622 319.
•• nové obložkové zárubně dub 60L,
1.200 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• 2 ks kovových oken 150/150/ hliník. lišty, izolace, dvojité sklo, vnitřní
barevné žaluzie, cena dohodou. Nová
Ves. Tel.: 721 550 620.
•• betonové sloupy, 2 ks. Tel.: 608
564 009.
•• podlážky na haki lešení. Tel.: 608
820 921.
•• 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.
•• cihla pálená, 800 ks, rozměr
26x12x6, 2,80 Kč/ks. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• dřevěné schodiště do sklepa nebo
na půdu, 1.700 Kč. Tel.: 732 605 525
po 14 hod.
•• kotel na ÚT Dakon DOR 12, 1 rok
v provozu. Tel.: 515 337 651.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• beton. žlaby na vodu ve tvaru otevřeného 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
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• čerpadlo do vrtu Malis, pr. 100,
1.500 Kč; íčka 16 cm, d. 200 a 250
cm, použitá, 1.000 Kč; krycí plachty
10x13 a 8x9, použité, 1.500 Kč. Tel.:
736 206 360.
•• obraceč sena za traktor. Tel.: 515
273 234.
•• dřevo do krbu, nařezané a naštípané. Tel.: 608 820 921.

Vybavení domácnosti

prodám
•• sedací soupravu + 2 křesla z hnědého mikroplyše. Tel.: 776 684 259.
•• květin. světlou dělící stěnu (ohýbané
lakované dřevo ve tvaru U), 226x90,
800 Kč + nástavec. Tel.: 737 622 319.
•• kuchyň. roh. lavici s ÚP, 2 židle,
rozkládací stůl, sv. hnědá. Ivančice.
Tel.: 724 974 755.
•• plynový sporák MORA 1101 málo
používaný, odběr možný v Oslavanech, 800 Kč. Tel.: 603 903 823.
•• koupelnový nábytek; lůžko masiv
borovice 140x200; koberec modrý
200x300; olej. radiátory; el. sekačku a
další. Cena od 0 - 2.000 Kč, Mohelno
- stěhování. Tel.: 721 208 884.
•• kamna Petry, nutno vyspravit šamot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod
•• 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.
•• 2 válendy s ÚP, barva tyrkys., motiv
havaj, výplň molitan, nepoškoz., 500
Kč/ks, dohoda. Tel.: 515 324 611.
•• kuchyň. roh. lavici + 2 židle + 2
křesla, stejný potah sv. hnědý, oválný
stůl vše za 1.800 Kč, rychlé jednání
sleva. Tel.: 724 760 551.

Elektro a elektronika

koupím
•• el. líheň na drůbeží vejce nebo
vypůjčím. Tel.: 607 713 974.
prodám
•• přenosný telefon Siemens Gigaset
C 100, dosah 100 m, možnost posílání
SMS, 1 r. starý, 1.500 Kč. Tel.: 606
893 588.
•• 2 ks telefonů T641E do prašného
prostředí z 50. let (ocelotina), oba
funkční, nejvyšší nabídce; 1 ks sirény
SZ 214-4FL601 IP54/220V-50Hz,
700 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• Ram 512, 400 Mhz, značková,
nepoužitá, 3 r. zár., 1.050 Kč. Tel.:
723 787 299.
•• grafickou kartu Ati 9600XT, 128
Ram, 2 r. zár., 2.300 Kč, sleva možná.
Tel.: 723 787 299.
•• TV Sony trinitron, 55 cm, 4.000 Kč;
tapedeck Sony 1 kazetový, 1.500 Kč,
repro Sony, 2.500 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• automat. pračku Ardo s předním
plněním na 5 kg prádla, plně funkční
v dobrém stavu, 1.000 ot., 3.000 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• el. motor 1450 ot., 5,5 kW, na 380
W, možno i SMS. Tel.: 776 611 470.
•• zachovalý sporák Mora, 2x plyn,
2x el. plotna, trouba elektrika + gril.
Tel.: 775 618 029.
•• el. sporák s troubou i grilem zn.
Mora, funkční, pěkný, 1.000 Kč. Tel.:
546 423 324.
•• el. vařič Eta, 2 plotýnky, výkon
2500 W, málo používaný, v záruce,
600 Kč. Tel.: 605 562 123.
•• horkovzdušná trouba Bravo, Nova
1, na pečení i zavařování, málo používaná, 1.200 Kč. Tel.: 728 048 401.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100

otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. 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. hod.
•• technologie mrazírny (cca 8-10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• el. šicí stroj, 500 Kč. Tel.: 777 346 453.
vyměním
•• SIM kartu Eurotel GO za T-Mobile
Twist, dlouho nepouž.. Tel.: 604 281 294.

Vše pro děti

koupím
•• pěkné kšíry do kočáru. Ivančice.
Tel.: 607 890 076.
•• dětskou koloběžku větší, nafukovací kola. Tel.: 603 343 048.
•• odsávačku mateřského mléka, nejlépe elektrickou, event. k zapůjčení.
Tel.: 737 478 798.
prodám
•• komplet. vybavení děts. pokoje, 2x
psací stůl, 2x knihovna, 2x postele,
2x kolečková židle, 1x stůl k PC. Za
symbolickou cenu. Tel.: 515 323 279.
•• chlapecké horské kolo pro 5-8 let,
pěkné, 1.000 Kč. Tel.: 739 144 725.
•• zahradní nábytek pro děti, nové,
nepoužité, masiv smrk, lavička,
stolek, 2 židle, rozebíratelné, 1.300
Kč. Tel.: 604 472 300.
•• monitor dechu Babysense, po 1
dítěti, záruka do 4/07, 1.900 Kč vč.
baterií. Tel.: 603 485 899.
•• dětské polohovací lehátko od 0-8
měs., starší typ, 150 Kč. Ivančice.
Tel.: 607 890 076.
•• golf. hole žlutomodrá kostka, polohov.,
bezpeč. pásy , málo používané, 400 Kč;
dětskou sedačku do auta 0-18kg, nastav.
pásy, polohov., modrá v dobrém stavu,
800 Kč. Tel.: 724 760 550.
•• dětská hliníková koloběžka,
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• zadní sedačky a přilby na jízdní kolo po dvojčatech, 600 Kč/
sedačka + přilba. Tel.: 534 009 850,
605 182 970.

Zvířata

prodám
•• andulky zelené, modré chovné
páry i jejich odchov. Tel.: 604 303
267, okr. Znojmo.
•• loňský příbuzný pár pávů modrých,
1.500 Kč, i jednotlivě. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• slepice staré 1 1⁄2 roku, 45 Kč/ks,
Němčice. Tel.: 608 564 009.
•• štěňata bíglů bez PP po rodičích
s PP, barva trikolor, očkovaná, odčervená. Tel.: 728 842 674.
•• štěňata kavkazského ovčáka bez
PP, vh. k venkovnímu chovu. Tel.:
603 863 470.
•• 3 letého psa labradora bez PP, barva smetanová, pěkný, hodný, 2.000
Kč. Tel.: 607 907 452.
•• štěně bígla s PP, trikolor, 4 měs.,
očkov., odčerv. Tel.: 724 788 229 SMS.
•• čínské chovné kačeny, 150 Kč/ks.
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• kobylku Hafling, cena dohodou.
Tel.: 731 455 763.
•• prase, v živé váze 110-120 kg, 33
Kč/kg, možno i půlky, 49 kč/kg. Tel.:
603 863 470.
•• vykrmené prase, možnost i 1⁄2. Tel.:
724 956 454.
•• prase, váha 150 kg, 33 Kč/kg. Tel.:
737 117 666.
daruji
•• kotě, černý kocourek, mazlivý, čistotný, vh. i do bytu. Tel.: 603 343 048.
•• 3 měs. fenku křížence béžové barvy. Tel.: 732 465 773.

•• kotě. Tel.: 723 464 040.
•• koťata. Tel.: 721 383 111.
vyměním
•• prase za motor. naftu. Tel.: 515
336 929.

Služby

•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění
oken a dveří, sítě proti hmyzu,
lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo,
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321,
602 719 156.
•• Ustájím koně, cena dohodou.
Tel.: 737 117 666.
•• Provedu úklid a mytí oken
v Miroslavi, Moravském Krumlově
a okolí. Tel.:721 340 974.
•• Výhodné půjčky na nemovitost
(koupě, rekonstrukce, profinancování). Splátky na 10-13 let, bez
prokazování příjmu, bez ručitele.
Úrok od 3,4 %, veškeré služby poskytované zdarma. Informace na
tel.: 731 558 441, 604 573 299.
•• Dámské a pánské kadeřnictví.
Nově otevřena provozovna kadeřnictví 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.
•• Nebankovní půjčky pro zaměstnance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Potřebujete oddlužit, refinancovat nebo vyřešit exekuci? Volejte
ihned! Půjčíme všem! Bankovní
i nebankovní sektor. Doba schválení 2 min. a jinam již nemusíte.
Tel.: 723 305 766.
•• Finanční půjčky lehce dostupné,
administrativně nenáročné i pro
klienty s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

Různé

•• nabízím místo v autě při cestě z
Oslavan do Brna a zpět. Bližší info na
tel.: 737 416 169.
koupím
•• starší kotel na TP. Tel.: 721 231 303.
•• kdo přenechá 200 l sudy za odvoz?
Tel.: 515 336 929.
prodám
•• březová košťata; dřevěný dvoják
2m, 6 příček; kovový vál k Teře/Vari
se sedačkou. Tel.: 515 336 601.
•• cirkulárku dom. výroby, motor 4
kW; sušárnu na ovoce ocelovou na 10
lísek; PB láhve 30 kg (plné); závitořez
do 2“; autogenní kompletní soupravu
za cenu náplně, na vozíku; použitou
míchačku 60 l, vyklápění dopředu.
Tel.: 737 884 165.
•• sauna Beld, zakoupena na vánoce,
nevh. dar, 500 Kč. Tel.: 607 890 076.
•• krmítko nášlapné (oboustranné),
krouhač na zelené krmení, drtič kostí,
struhadlo na řepu, šťouchač, cena dohodou, Oslavany. Tel.: 737 622 319.
•• pneu na kolo 24x1,75/47-507, 2 ks,
cena dohodou. Tel.: 737 622 319.
•• 1.000 l barely na vodu za 900 Kč/
ks. Tel.: 732 259 468.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• 2 ks starších dětských otočných
židlí, 100 Kč/ks; nový zavírač dveří
Brano, 300 Kč; porcelán. umyvadlo, bledě modré, 150 Kč. Tel.: 606
507 088.
•• rotoped, 1 r. používaný, 1.200, počítá
najeté km, čas, spálené ccal, nastavení
zatížení. Ivančice. Tel.: 605 822 062.
•• kotníčkové boty vel. 24; dívčí bač-

kůrky vel. 17,5, 18, 18,5; chlapecké
kožené polobotky vel. 31 a 33. Tel.:
515 323 365.
•• starší péřovou prošívanou deku
(husí peří), 500 Kč. Tel.: 515 323 365.
•• sadbové brambory, odrůda Dita,
polorané, na uskladnění, 5 Kč/kg.
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• konzumní brambory 3 Kč/kg. Tel.:
723 428 899.
•• nechám 30 kg starého peří za
velké kafe. . Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.

Hobby

prodám
•• starší zachovalý dvojmístný uzavřený
kajak, barva červená, žlutá, 3.200 Kč;
akordeon pro začátečníka, barva perleť,
32 basů, 1.900 Kč. Tel.:606 507 088.
•• golf. hole červené, červený potah
s obrázky, dvojkolečka, 800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• harmoniku Delicia, 80 basů, kufr.
Tel.: 515 337 651.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Seznámení

•• 50/208 by rád našel ženu do 48
let, jsem finančně zajištěný, byt mám
a už nechci být sám, tak mi napiš.
Tel.: 777 261 639.
•• Pokud také jsi sám, jsi sympatický,
pohledný, štíhlý, nekuřák, je ti kolem
45 let a máš stejný pocit, že s tím chceš
něco udělat, ozvi se. Tel.: 723 640 216.
•• Hledám muže od 59 - 65 let, auto
vítáno. Tel.: 720 449 784.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• SŠ učitelka na MD nabízí doučování
chemie pro ZŠ, SŠ, VŠ, k přípr. na přijímací zkoušky apod. Tel.: 603 793 087.
•• Hledáme spolehlivou osobu na práci ke koním pro menší zavedenou stáj
v Oslavanech. Prac. úvazek na 4 hod.
denně/6 dní v týdnu a 3x týdně cca 1
hod. večerní krmení. Plat 60Kč/hod.
Požadujeme spolehlivost a kladný
vztah ke koním. Tel.: 776 111 021.
•• Hledám brigádu od 8-14,20 hod.
v kuchyni, úklid, vyrovnávání zboží
apod. I SMS na tel.: 736 615 608.
•• Realitní a znalecká kancelář přijme
absolventku/ta SŠ vzdělání s ekonom.
nebo stavebním zaměřením. Nástup červen 2006. Tel.:602 755 265.
•• Studentka 17 let, hledá jakoukoli
brigádu na léto v okolí Oslavan, Ivančic. Tel.: 737 481 949.
•• Hotel Epopej hledá kuchaře/ku do pizzerie, číšníka - servírky (vyuč. v oboru),
pokojskou. Info u provozního hotelu.
•• Nabízím přivýdělek všem aktivním
AL. Nebudete dělat nic jiného než
dosud děláte, ale vaše provize bude
mnohem zajímavější. Tato nabídka je
časově omezena. Tel.: 724 542 557.
•• Hledám práci: pomoc v domácnosti ke starým lidem, úklid, do skladu,
na vrátnici apod. Tel.: 724 770 605.

výzva

•• zájemce z MK, který chtěl vysouvací kozy, nechť se přihlásí na tel.:
737 884 165, jsou již hotové. Ztráta
Vašeho tel. čísla.
•• Jiří, prosím tě ozvi se, restaurace
U hada, Brno, dárek peněženka. Tel.:
607 983 251.
•• Jsi starší 18 let, hraješ rád šachy a
věnoval bys jim trochu svého volného
času? Pak přijď v sobotu 25. 3. v 17 hod.
do nekuř. jídelny pivnice „Na Růžku“.
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Bylo a bude ...

Srpen, jeden z měsíců vysněných letních prázdnin, plný sluníčka,
koupání, výletů a táboráků. Stalo se již tradicí, že trávíme 14 dní
v tomto měsíci s dětmi v rekreačním středisku Pod Templštýnem.
Když se totiž ke krásnému dni přidá i kousek krásné přírody, příjemní
lidé, spousta dobré zábavy a hromada dětských úsměvů, je to jedním
slovem PARÁDA. Přece jen se ale něco v naší tradici změnilo – a to že
policisty vystřídá Vinetou! Abyste rozuměli, po třetí repríze Policejní
akademie nastupuje premiéra Indiánského léta aneb Dobrodružství
Vienetua a jeho přátel. V termínu 6.8.-19.8.2006 na vás čeká spousta
tajuplných a bojových her, kdy se proti sobě utkají světy dobra a zla, svět
rudých Apačů a svět záludných bílých mužů… Vydejte se s námi na pouť
nekonečnými dálavami Templštýnských prérií a prožijte s námi veliká
dobrodružství a nemilosrdné boje za čest a slávu. Těší se na Vás Vlaďka
Rozmahelová (alias Vinetou) a všichni oddíloví vedoucí (alias kmen
Apačů). Své místo u táborového ohně si můžete rezervovat na náčelnické
adrese vladimirarozmahelova@seznam.cz nebo na tel.:605 252 489.

Maškarní indiánská stezka

/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice uspořádalo v neděli 26.
února maškarní karneval pro děti pod názvem Indiánskou stezkou. Indiánské tematice odpovídala i výzdoba haly na Rybářské ulici, kde více
než 260 účastníků zažilo odpoledne plné her a soutěží. Děti přivítal
Vinetou a spolu s dalšími indiány a indiánkami je provázel jednotlivými hrami a soutěžemi. Malí návštěvníci si vyzkoušeli nejen lasování,
hod šípem na bizona, zkrocení mustanga, ale i zdolání peřejí na kánoi.
Všichni si také vyrýžovali ,,zlatý“ valounek, který si spolu s drobnými
sladkými odměnami za splnění úkolů odnášeli domů. Do výroby indiánských čelenek se s chutí pustily jak děti, tak i maminky a tatínkové.
Pod vedením Kateřiny a Tomáše Pokorných si děti zařádily při šamanských tancích za doprovodu bubnu. Tančilo se i v době mezi soutěžemi,
kdy si zájemci otestovali svoji odvahu při prolézání ,,strašipytlem“. Na
závěr netrpělivě očekávalo téměř 80 převlečených dětí vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější masku. Porota měla těžké rozhodování
a vybírat nebylo jednoduché, protože všichni vzali přípravu na maškarní
karneval velmi svědomitě. Zvítězily masky dvou indiánů, Maková
panenka, vodník a klaun, kterým byly předány dárkové balíčky od
firem: potraviny Janíčkovi, potraviny M. Mašová, Ovoce - zelenina
J. Sova, Nábytek Radek Brázda, Knihkupectví Juřenová a GE Money
Bank Moravský Krumlov. Tímto jmenovaným firmám děkujeme. Ani
ostatní neodcházeli s prázdnou, protože všichni měli možnost získat
pěknou cenu v tombole. Po dvouhodinovém programu děti odcházely
spokojeny po příjemně stráveném odpoledni.
Dagmar Šacherová

II. MARIÁŠOVÝ TURNAJ
25. března od 13.00 hodin
v Restauraci U Blondýny
v Moravském Krumlově.

Přihlášky do turnaje osobně v restauraci
do 21. března se zaplacením startovného 150,- Kč.
V ceně startovného zahrnuta večeře.
VELMI HODNOTNÉ CENY

Mistryně světa v Krumlově
Přijďte v neděli 12. března do sportovní haly v Moravském Krumlově. Na letošním devátém ročníku soutěže v rekreačním aerobiku pro
děti a mládež Junior aerobic 2006 Vás čeká pěkná podívaná a zajímavé
vystoupení. Nejlepší cvičenky z každé kategorie si odnesou věcné ceny,
které věnovala krumlovská firma M+S pana Martina Sojky a vítězové
obdrží poháry. Sportovní náladu přijde soutěžícím i divákům podpořit
svým profesionálním vystoupením mistryně světa ve sportovním aerobiku Kateřina Protivínská, která ladí formu na mistrovství republiky.
V doprovodném programu vystoupí také fitness tým ze Znojma s pódiovou skladbou na stepech, se kterou se prezentoval na mezinárodních soutěžích. Dalším zpestřením soutěže bude vystoupení taneční
skupiny Together z Tišnova. Samotná soutěž bude probíhat ve čtyřech
věkových kategoriích, od předškolních dětí, po 17tileté slečny. Účast
přislíbily kluby z Brna, Žďáru n. Sázavou, Znojma, Oslavan, Rosic,
Pohořelic, Olbramovic, Břežan, Jihlavy a Třebíče. Cvičební lekce povedou krumlovské lektorky Eva Vybíralová, Jana Pavlíčková a Lenka
Musilová. Sportovní akci připravil DDM v Moravském Krumlově.
Přijďte se podívat a podpořit odvážné soutěžící, nebudete litovat. Y.Ž.

Z turnaje v sálové kopané dovezli bronz
Regionální středisko mládeže
Baník Šardice pořádalo ve dnech
25. a 26. února 2006 turnaj v sálové kopané za účasti 11 mužstev
z Čech, Moravy a Slovenska.
Přizváno bylo i družstvo starší
přípravky 96 - FC Ivančice.
Turnaj probíhal systémem „každý s každým“ v krásné sportovní
hale ,, Želva“ v Dubňanech. Naše
mužstvo bylo bráno za outsidera,
který nemůže pomýšlet na vyšší
příčky v umístění, když si přečtete soupeře: Drnovice, Slovácko,
Přerov, Trenčín, Moravská Slávia
Brno, Dubnice, Pardubice, Baník
Šardice, Sparta Brno, Nitra.
Vystoupení mužstva FC Ivančice začalo výhrou nad mužstvem
z Přerova v poměru 5:2 a následovaly další dvě výhry nad celky
Slovácka 7:3 a Trenčína 5:2.
Velkým handicapem byla skutečnost, že naše družstvo reprezentovalo v sobotu 9 a v neděli
pouze 8 hráčů. Vždyť jiné týmy
měly k dispozici až 18 hráčů a
tyto mohly neustále střídat.
Ve čtvrtém utkání naši chlapci
nestačili na výborné mužstvo
Drnovic a zápas skončil porážkou
v poměru 1:3. A poslední zápas se
stal vlastně rozhodujícím pro celé
dvoudenní vystoupení našich
chlapců. Remizovali pouze 2:2
s mužstvem Moravské Slávie

Brno, které v turnaji získalo celkem 4 body a skončilo na posledním 11. místě. Kdyby FC Ivančice získal v tomto zápase 3 body,
skončili by chlapci na 1. místě.
Druhý hrací den začal výhrami
nad Pardubicemi v poměru 4:2
(pozdější vítěz) a Dubnicí 1:0.
V dalším zápase nás čekal vynikající soupeř - družstvo pořádajícího Baníku Šardice a zápas
skončil naší nejtěžší prohrou
v poměru 0:4.
I když hráčům již ubývalo viditelně sil, dokázali nezměrnou vůlí
a bojovností poslední dva zápasy
dovést do vítězného konce (Ivan-

/Oslavany, Drosendorf/ Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour byla na stánku Jihomoravského kraje také samostatná expozice věnovaná cykloturistice.
Na ní Miloš Musil, místostarosta
Oslavan, prezentoval turistické
možnosti v regionu. Právě proto
jsme s nadcházející cyklistickou
sezónou oslovili právě jeho.
Co je nového v oblasti rozvoje
cykloturistiky v Oslavanech a
okolí? S blížícím se jarem připravujeme cykloturistické akce, které přivedou účastníky do krásné
krajiny jihozápadního Brněnska
do údolí řek Jihlavy, Oslavy a
Chvojnice i na sever od Oslavan
do míst s hornickou minulostí.
Chystají se čtyři akce. První tradiční „Oslavanská padesátka“
se uskuteční 22. dubna a začíná
u DDM, zbývající tři budou mít
„start“ i ukončení na oslavanském zámku. 1. května to bude
„Odemykání Templářské cyklostezky“, 10. září turistická vyjížďka „Po hornických stezkách“
a 28. září „Zamykání Templářské
cyklostezky“.
Na lednovém Regiontouru v
Brně byl navázán kontakt s ČD.
Jeho výsledkem je dohoda, že
České dráhy přistaví na všechny
čtyři výše zmiňované akce zvláštní vagon pro cyklisty s odjezdem

v 7.46 z Brna a pro zpáteční cestu
v 17.02 z Oslavan.
Další novinkou „upečenou“ na
tomto veletrhu je možnost, že náš
integrovaný systém cyklostezek
a cyklotras na jihozápadním Brněnsku bude mít i zahraničního
partnera. Kontaktoval mne starosta rakouského příhraničního
města Drosendorf pan Krestan
a projevil zájem o spolupráci
s naším městem a o propojení
aktivit v oblasti turistiky, zvláště
pak cykloturistiky. Již přímo při
jednání v Brně byla nadnesena
alternativa možné spolupráce a
vymezení oboustranných zájmů.
O co se konkrétně jedná? Jedná se o vytvoření cyklotrasy, která by spojovala rakouský Drosendorf s naším městem a na níž by
bylo možno organizovat společné
akce, popřípadě vytvářet společné turistické produkty. Nebyla by
to cyklotrasa značená v terénu,
ale jednalo by se o vydání mapy,
která by byla v německo-české
jazykové mutaci. Trasa by spojovala obě města a byla by vedena
po již vyznačených cyklotrasách.
Z Drosendorfu do Oslavan by vedla krásným údolím Dyje v Thayatalu, národním parkem Podyjí
přes Hardegg do Znojma a dále
na Moravský Krumlov, Ivančice
do Oslavan. Trasa zpět by byla

čice - Sparta Brno 3:1, Ivančice
- Nitra 4:2 ). Mužstvo FC Ivančice se 7 výhrami, 1 remízou a
2 prohrami skončilo na 3. místě
celého turnaje při rovnosti bodů
s druhými Šardicemi.
Střelci branek Ivančic: Slavík
- 21, Hložek - 7, Weinlich - 4.
Sestava mužstva FC Ivančice:
Jakub Kania, Vladimír Dočkal, Pavel Brudík, Drahomír Drápal, David
Šic, Jiří Janošík, Michael Weinlich,
Milan Slavík a Daniel Hložek.
Musíme uvést, že 150 - 200 přítomných diváků bylo svědky po
oba dny výborného bojovného
výkonu mladých talentů z Ivan-

čic, ale samozřejmě nejen těch.
Tabulka pořadí jednotlivých
mužstev: 1. Pardubice 24 bodů,
2. Šardice 22 b., 3. Ivančice 22
b., 4. Slovácko 22 b., 5. Nitra 16
b., 6. Dubnica 13 b., 7. Drnovice
12 b., 8. Trenčín 10 b., 9. Sparta
Brno 9 b., 10. Přerov 6 b., 11.
Moravská Slávia Brno 4 b.
Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen Milan Slavík
s 22 vstřelenými brankami
z družstva FC Ivančice.
Nezasvěcený si nyní asi řekne:
,,Byla to náhoda, štěstí …..“. Jenže každého čtenáře tohoto článku
by mělo napadnout, že podmínky
výběru mladých talentů jsou při
počtu obyvatel v Ivančicích nesrovnatelné s městy, která mají
statisíce obyvatel. Všude existují
sportovní školy zaměřené přímo
na výuku a výchovu žáků (i fotbalistů). Během celého turnaje
byli kontaktováni trenér FC Ivančice p. Slavík se svými asistenty
p. Hložkem a p. Weinlichem a
zváni se svým družstvem na další
následující turnaje. Jenže vše je
o penězích, že?
Děkujeme za reprezentaci města Ivančic na mezinárodním turnaji a snad tento článek zhlédne i
někdo z vedení radnice a pomůže
v rozvoji fotbalovým talentům
v Ivančicích.
/d/

Cyklostezka - spojnice k další spolupráci

foto: mask

vedena přes Dalešickou přehradu,
pivovar Dalešice, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské
Budějovice, Jemnici a hraniční
přechod Vratěnín do Drosendorfu.
Nabízí se i možnost vícedenních
produktů. Příkladem je první etapa
Drosendorf - Oslavany, zde možnost ubytování, 1 - 3 dny výjezdy po
oslavanských tématických cyklostezkách (Energetické, Templářské,
Hornické a Pivovarské).
Jak postupuje příprava? Zatím
se naše kontakty rozvíjejí dopisováním prostřednictvím emailové pošty, ale v jarním období
je naplánováno vzájemné setkání

na půdě radnic v Oslavanech
a Drosendorfu. Při těchto setkáních se vše doladí a zároveň se
zváží možnosti další přeshraniční
spolupráce, možnost čerpání prostředků z EU v rámci dotačních
titulů Interreg IIIA.
Kdy budete moci seznámit naše
čtenáře s konečnými výstupy jednání? Předpokládám, že v průběhu března a začátkem dubna vše
vykrystalizuje a budu mít jasno
i v oblasti získání finančních
prostředků na dokončení celého
integrovaného systému cyklotras
jihozápadním Brněnskem.
Děkuji za odpovědi. M. Sklenář

