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/Miroslav, Suchohrdly u Mir./ 
Některé občany Suchohrdel u Mi-
roslavi děsí předpokládaná prů-
myslová zóna v jejich sousedství, 
byť na katastru Miroslavi. S továr-
nou na bioetanol a velkovýkrmnou 
brojlerů se nehodlají smířit.

Situace kolem průmyslové zóny 
a plánované výstavby chemické 
továrny a slepičárny se zostřila na 
22. zasedání zastupitelstva měs-
ta Miroslavi. V programu sice 
tento bod nebyl, ale zastupitelé 
si odsouhlasili projednat dopis 
starosty Suchohrdel u Miroslavi 
Jana Pelce. V něm je uvedeno, 
že obec Suchohrdly u Miroslavi 
nesouhlasí s návrhem územního 
plánu města Miroslavi, konkrétně
s vybudováním průmyslové zóny 
v blízkosti obce. Následoval vý-
čet odůvodnění.

Poté dostal na deset minut 
slovo zástupce obce Suchohrdly 
u Miroslavi Jiří Bláha. Ten času 
využil k argumentům a k otázkám 
na starostu města Augustina For-
mana. „Co mi vyroste v bezpro-
střední blízkosti mého domu?“ 
zazněl dotaz Jiřího Bláhy. „Zatím 
žádné územní řízení neproběhlo
a zatím žádným řízením tato ob-
last neprošla,“ odpověděl starosta 
Augustin Forman.

O vyjádření jsme požádali také 
investora. „Projekt Miroslav po-

kračuje. Pokračujeme v zajišťování 
obilovin, zatímco postupují inže-
nýrské práce týkající se zajištění 
územního rozhodnutí, kde došlo 
ke zdržení prací týkajících se studie 
dopadů na okolí - EIA. Předpoklá-
dám, že další vývoj lze odhadnout 
na konci května,“ sdělil nám zá-

stupce investora Petr Skácel.
„Víme o tom, že pan Forman 

oslovuje majitele pozemků,“ 
uvedl Jiří Bláha. „Jednal jsem o 
pozemku na průmyslovou zónu, 
která je v územním plánu na kata-
stru města Miroslavi vedle dráhy 
a dnešní Zenzy. Jednal jsem o 
odprodeji a odkupu pozemku,“ 
přiznal Augustin Forman.

 „Jako občan to vidím tak, že 
to zavání korupcí. Já tam mám 
to podezření. Podle mě by se 
tím měly zabývat i orgány činné 
v trestním řízení. Tento postup 
rozhodně není normální, je to 
představitel města a nemůže hájit 
zájmy soukromé fi rmy. Jednání se 
starostou je katastrofa. Nepřipustí 
žádnou diskuzi, odmítá odpovídat 
na otázky, na které zná odpověď. 
Všichni ví, o co se jedná, ale pan 
starosta neví absolutně nic a to se 
mi zdá být divné. Jeho aktivity, 
které jsou prokazatelné, dokazují 
že o předpokládané výstavbě je 
informován. Na jedné straně řekl, že 
neví nic, ale poté přiznal, že existuje 
studie. Takže pan starosta lže, lže a 
znovu lže. Já nevím, proč ho miro-
slaváci volili,“ uvedl Jiří Bláha.

Starosta Forman se hájí tím, že 
byl k jednání s majiteli soukro-
mých pozemků pověřen radou 

města. Odvolává se na zápis z jed-
nání rady města ze dne 7. listopa-
du 2005. Zde se ale hovoří pouze 
o tom, že v případě nutnosti je 
město připraveno nabídnout 
vlastní pozemky k případné smě-
ně a že o průběhu jednání bude 
starosta radu průběžně informo-
vat. Skrývá se snad v této větě 
pověření k jednání s vlastníky 
pozemků, které pro svůj záměr 
potřebuje soukromý investor?
V žádném usnesení rady, ani zastu-
pitelstva přímé pověření starostovi
k jednání o těchto pozemcích není.

Kolem výstavby průmyslové
zóny je mnoho otazníků a spor-
ných informací. Obyvatelé Sucho-
hrdel, kteří bezprostředně sousedí 
s těmito pozemky, mají k výstavbě
mnoho výhrad. Obávají se, že 
chemička i výkrmna brojlerů 
budou zdrojem zápachu, prachu
a hluku a že dojde ke znehod-
nocení přilehlých pozemků pro 
bytovou výstavbu.

Na pátek 7. dubna byla ve věci 
plánované výstavby svolána ve-
řejná beseda v suchohrdelské So-
kolovně, které se zúčastnili mimo  
místních občanů také zástupci měs-
ta Miroslavi a investora. O prů-
běhu besedy a dalšího vývoje vás 
budeme dále informovat.    /mask/

Průmyslovou zónu nechtějí

foto: mask

Vrah z Miroslavi usvědčen
/Miroslav/ Šestadvacetiletého M.F. z Ivančic obvinila obžaloba 

z toho, že v loni v létě násilně vnikl do domu miroslavské podnikatel-
ky s úmyslem odnést si trezor. Přítele majitelky domu vzbudil šramot,
a když zjistil, co se děje, chtěl majetek ubránit legálně drženou zbra-
ní. Muž nebo muži v kuklách se nelekli a vystřelili na něj minimálně 
devět ran ze samopalu. Obviněnému M.F. hrozí za trestný čin vraždy 
a porušování domovní svobody až patnáctiletý trest odnětí svobody. 
„Dne 21. července 2005 v noci vnikl pachatel za pomoci krumpáče do 
rodinného domku v Miroslavi. Střelnou zbraní usmrtil přítele majitelky 
domku, narozeného 1948. Případ si převzali kriminalisté z jihomorav-
ské policejní správy pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy. 
Provedeným šetřením byl zjištěn podezřelý muž, nar. 1980 z Ivančic. 
Bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro trestný čin vraždy. Policis-
té na uvedeném případu stále pracují, protože mají podezření, že spolu 
s obžalovaným se na spáchání trestného činu podílely další osoby,“ 
uvedla tisková mluvčí Policie ČR Dagmar Bartoníková. K projed-
návání má soud jen málo nepřímých důkazů. Při domovní prohlídce
u obžalovaného našli kriminalisté černé kukly, maskáčové kalhoty, 
které měl mít na sobě a krumpáč, kterým se měl dostat do domu. Zajiš-
těny byly i pachové stopy. Soud bude případ zkoumat v příštích dnech. /mask/

„Antivandalské“ zastávky 
/Havírna, Oslavany/ Město již druhým rokem investuje do výstavby

a oprav autobusových čekáren, nyní v části Padochov. Jedná se o tzv. 
čekárny v antivandalské úpravě. Jde o dřevěné čekárny z frézované 
kulatiny. V letošním roce se s výstavbou bude pokračovat. V nejbližší 
době by měla vyrůst nová dřevěná čekárna pro občany v místní části 
Havírna, a to v centrální části čtvrti u mostku u hlavní silnice a následo-
vat budou další dvě v lokalitě na Podlesí a u bývalého dolu Františka. 
Poté by se měly tyto zastávky objevit i v dolní části Oslavan, kde nahra-
dí staré prosklené čekárny, které tak jako v jiných městech mají jeden 
velký problém a to rozbitá skla od vandalů. Na opravy a nátěry těchto 
čekáren jsou stále vynakládány nemalé fi nance. Dřevěné čekárny,
které se instalují v Oslavanech se nemusí natírat. Jsou opatřeny im-
pregnací s garancí na 30 let. Dřevo by nemělo být nakaženo žádnou 
cizopasnou houbou ani hnilobou.                                                    /jak/

/Budkovice/ V poslední břez-
nové odpoledne se v budkovické 
hospodě konalo veřejné setkání 
občanů se zástupci ivančické 
radnice. Hojnou účast místních 
obyvatel a chatařů vyvolala dří-
ve avizovaná skutečnost, že na 
jednání bude představen podnika-
telský záměr vystavět v katastru 
Budkovic satelitní městečko.

V úvodu starosta Ivančic Voj-
těch Adam zdůraznil, že „ještě 
ani o milimetru půdy nebylo 
rozhodnuto“ a že celý projekt je 
ve fázi příprav. 

Poté zástupce investora pan 
David Chuděj předložil veřej-
nosti urbanistickou studii, která 
pozemky o rozloze cca 25 ha 
rozděluje na 220 parcel. Projekt 
pro 180 rodinných domů, obchod, 
pohostinství, ordinaci lékařů, 
benzínovou pumpu a kompletní 
inženýrské sítě by měl přijít na 

téměř půl miliardy korun a počítá 
s téměř osmi lety výstavby.

Proti urbanistické studii i zámě-
ru výstavby samotnému se vzápětí
z řad přítomných zvedla vlna 
nevole. „Přiznávám, že jsem hlav-
ním oponentem tohoto projektu,“ 
uvedl zastupitel Ivančic a obyvatel 
Budkovic Luboš Šlapanský. který 
dále mimo jiné vytkl investorovi, 
že chce zastavět kvalitní půdu 
chráněnou zemědělským půdním 
fondem v extraviánu obce.

„Domy budou pro střední vrstvy,
které hledají vlastní bydlení po-
blíž aglomerací. Za prací budou 
dojíždět do Brna. Na původní 
osídlení to bude nenavazující 
komunita. Proč lokalita u Bud-
kovic?“ zněly další připomínky 
pana Šlapanského. 

„Ve výstavbě satelitních měs-
teček vidím velké výhody. Proč 
jsme si vybrali právě tuto lokalitu?

 Je zde mimo jiné velmi výhodné 
klima, obec je v blízkosti hlavní-
ho silničního tahu, jsou dostupné 
inženýrské sítě,“ uvedl David Chu-
děj, který k negativní reakci bud-
kovických obyvatel dále uvedl: 
„Nečekal jsem takový odpor. 
Chtěl jsem  představit náš záměr a 
ukázat lidem urbanistickou studii. 
Čekal jsem dialog mezi investo-
rem, radnicí a obyvateli.“

Proti záměru výstavby padlo 
mnoho výtek a dotazů. Patrioty 
nenechal klidnými už samotný 
záměr využit ke stavbě úrodnou 
půdu a způsob, jakým byl projekt 
zapracován do návrhu územního 
plánu a i to, že o této změně jed-
nala rada bez vědomí některých 
zastupitelů Ivančic.

S přibývajícími emocemi pří-
tomných bylo jasné, že záměr 
investora v prvním kole jednání 
nemůže mít úspěch. Ve velmi 

napjaté atmosféře vystoupil pan 
Šlapanský s návrhem podpisové 
akce proti záměru výstavby. 
Petici, kterou veřejně přečetl, 
podepsalo ještě týž den několik 
desítek občanů. K datu uzávěrky 
tohoto vydání Zrcadla bylo na 
podpisových listech podepsáno 
téměř 150 odpůrců výstavby.

Rada města se záměrem inves-
tora souhlasila a stejného názoru 
byla i komise pro územní pláno-
vání, investice a dopravu, jakožto 
poradní orgán městské rady.

Nečekaný a naprosto opačný 
postoj zaujala k projektu komise 
KUPIDO na své schůzce 4. dubna. 
Vzhledem ke komplikacím v posu-
zování územního plánu se rozhodla 
stáhnout svou připomínku ve věci 
zapracování projektu do územního 
plánu. Tuto skutečnost přijalo také 
zastupitelsto. Takže u Budkovic 
se stavět zřejmě nebude.    /mape/

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Peticí proti satelitnímu městečku u Budkovic 



/Miroslav/ V závěru loňského 
roku podali tři strážníci Městské 
policie v Miroslavi výpověď a do 
konce letošního března postupně 

všichni odešli. Co dále s měst-
skou policií, se projednávalo na 
22. jednání zastupitelstva města.

Zastupitelé mimo jiné vyslech-
li zprávu o proběhlém výběrovém 
řízení na nové strážníky. „Bylo 
rozhodnuto vypsat výběrové ří-
zení, což se také stalo. Uzávěrka 
přihlášek byla 31. ledna letošního 
roku. Na radě města byly obálky 
otevřeny s tím, že byla kontro-
lována správnost požadovaných 
dokladů. Do výběrového řízení se 
přihlásilo pět uchazečů a všichni 
prvním kolem prošli,“ uvedl mís-
tostarosta Roman Volf.

Poté v součinnosti s Policií 

ČR proběhly fyzické testy a psy-
chotesty. Na závěr byl prove-
den pohovor, na kterém komise 
zhodnocovala výsledky testů. Na
základě jejího rozhodnutí měli 
být vybráni nejlepší uchazeči. 
„Jeden z uchazečů v den konání 
fyzických testů vzal svoji žádost 
zpět. Pro ostatní závěrečný ver-
dikt hodnotící komise zněl, že 
žádný nesplňuje podmínky pro 
výkon strážníka městské policie,“ 
řekl místostarosta Roman Volf.

Proto bude vypsáno ještě jedno 
výběrové řízení na obsazení míst 
dvou srážníků. „Ušetřené pro-
středky z rozpočtu města, jenž jsou 

vyčleněny na MP, by mohly být 
využity na zbudování monitoro-
vacího kamerového systému. Ten 
bude mapovat situaci na ohrože-
ných místech, jako jsou diskotéky 
nebo autobusové nádraží. Přitom 
systém se může postupně doplňo-
vat. Máme informace, že tam, kde 
je umístěna kamera, ubylo problé-
mů,“ doplnil Roman Volf.

„Kamery budou záznamové, 
bezobslužné a tento záznam může 
být brán jako důkazní materiál. 
Takže půjdeme oběma směry, jak 
kamerový systém, tak městská 
policie,“ upřesnil starosta Augus-
tin Forman.                        /mask/
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Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

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 

ELEKTRO HANZEL
nabízí volné pracovní místo:

PRODAVAČ- SKLADNÍK
Požadavky: pracovní nasazení, časovou 

fl exibilitu, ŘP skupiny B, schopnost učit se, 
zodpovědnost, práce na PC. Praxe v oboru vítána.

Vaši žádost s životopisem zašlete na adresu:
Hanzel spol .s r.o., k rukám p. Lapešové,

Vídeňská 46, Znojmo 669 02, nebo na e-mail: 
obchod-odd@hanzel.cz

Lenka HOLÁ
Letkovská 45, Oslavany, mobil: 728 657 981

MASAGE
PEDIKÚRA

masáž lymfatická • aromatická • klasická
sportovní • reflexní • masáž obličeje

akupresura • reflexologie plosek nohou

 SILŮVKY 79, 664 46
mobil: 603 50 90 80

e-mail: jiri-kriz@quick.cz

• TESAŘSKÉ
• POKRÝVAČSKÉ
• PŮDNÍ VESTAVBY  

• MONTÁŽ OKEN
• ZEDNICKÉ
• SÁDROKARTONY

Fa. Jiří Kříž
provádí stavební práce

J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369

VÝPRODEJ ZIMNÍHO OBLEČENÍ, BRUSLÍ A LYŽÍ

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI

ADIDAS, LOTTO,
NIKE, ...

 NEW BALANCE,
 DIADORA, ASICS

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva

SPORTSPORTM

Žaluzie Koblížek
dodávky žaluzií všech typů • rolety

sítě proti hmyzu • těsnění oken a dveří

mjr. Nováka 24, Ivančice, tel.: 602 733 688

MIMOŘÁDNÁ AKCE:
K žaluziím do každého 3dílného

plastového okna a eurookna
síť proti hmyzu bez navrtání zcela 

zdarma. Platí do 30. 4. 2006

POJIŠTĚNÍ
RODINNÝCH DOMŮ
A DOMÁCNOSTÍ
SE SLEVOU 20%*

KRONTORÁDOVÁ JAROSLAVA
tel.: 603 532 242

POVINNÉ RUČENÍ OD 1.512,- Kč
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ • POJIŠTĚNÍ OSOB

* sleva platí
do 30.6.2006

Město Miroslav vypisuje ke dni 28. 3. 2006 výběrové řízení na místa
strážníků Městské policie v Miroslavi

Kvalifi kační předpoklady pro výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 88/1996 Sb.

Uchazeč musí být: občan ČR starší 21 let, požadujeme úplné střední (odborné), popř. střední odborné vzdělání, těles-
nou a duševní způsobilost (bude prověřováno testy fyzické zdatnosti a pohovorem), zdravotní způsobilost (výborný 
zdravotní stav) a částečnou znalost práce na PC. Uchazeč dále musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 
Držení zbrojního průkazu skupiny „D“ dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zbrojní průkaz je 
možno získat dodatečně až v pracovním poměru po absolvování školení). Podmínka bezúhonnosti podle § 22 zák.č. 
119/2002 Sb. a spolehlivosti podle § 23 téhož zákona. Uchazeč musí prokázat, že nebyl nikdy pravomocně odsouzen 
pro úmyslný trestný čin nebo v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti. Prokazuje se výpisem 
z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce. Bezúhonnost prokazuje uchazeč čestným prohlášením ne starším než 3 mě-
síce, ve kterém stvrzuje, že mu nebyla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt.
Požadované doklady: 1) doklad totožnosti  (platný občanský průkaz) předkládá se až při výběrovém řízení, 2) 
doklad o dosaženém vzdělání (ověřená kopie), 3) výpis z rejstříku trestů, 4) potvrzení o zdravotním stavu (lékařská 
prohlídka), 5) čestné prohlášení o bezúhonnosti, 6) potvrzení o délce praxe (průběh zaměstnání), 7) přihláška vlast-
noručně podepsaná, doplněná stručným životopisem
Podrobnější informace na adrese: Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav, tel. 515 333 201-2, 
popřípadě e-mail: urad@mesto-miroslav.cz.  Písemné přihlášky osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu v zalepe-
né obálce opatřené heslem „výběrové řízení na strážníky“ a zpáteční adresou uchazeče. Obálka musí obsahovat všechny 
požadované doklady (kromě OP). Při osobním předání přihlášky odevzdat obálku na sekretariátě starosty města.
Termín přijímání přihlášek do 28. 4. 2006 do 13.00 hodin. Termín výběrového řízení: v polovině února, uchazeči  
budou  včas vyrozuměni. Program výběrového řízení: 1) test fyzické zdatnosti, 2) písemný vědomostní test a psycho-
test, 3) pohovor. Oznámení výběru: do 14 dnů po výběrovém řízení. Nástup do zaměstnání: V nejbližší možné době 
po vyrozumění vybraného uchazeče.                                                                   Ing. Augustin Forman, starosta města

Byli sledováni radarem
/Oslavany/ V březnu vyhlásila společnost Czech Radar pro obce 

v rámci České republiky soutěž, která se týkala výběru obcí pro kont-
rolní měření rychlosti vozidel v obcích. Oslavany se do této akce při-
hlásily a byly mezi 28 obcemi vybrány pro kontrolní měření rychlosti 
po místních komunikacích. To v Oslavanech proběhlo v pondělí na 
celkem třech místech, mezi 13 až 18 hodinou.

Bylo změřeno celkem 355 vozidel, které v tu dobu projížděly měs-
tem. Z toho 250 řidičů projelo v rychlosti do 50 kilometrů za hodinu. 
Dalších sto řidičů se dopustilo přestupku. Z nich 62 jelo rychlostí mezi 
50 - 60 km/h, 31 řidičů jelo 60 - 70 km/h, 7 jelo již mezi 70 – 80 km/h.
Byly také zaznamenány extrémy, kdy dva řidiči jeli 90 km/h a dvěma 
„závodníkům“, kteří si spletli místní komunikaci s dálnicí, byla namě-
řena rychlost 104 km/h. Měření není jen k tomu, aby město vědělo, jak 
se v Oslavanech jezdí. Nezůstane u pouhé statistiky. Systém pracuje 
tak, že kompletně vyhodnocuje nejen rychlost, ale pořizuje i fotografi i 
daného vozidla s řidičem s tím, že tyto podklady budou sloužit pro pře-
stupkové řízení s řidiči, kteří povolenou rychlost v obci překročili.

„Vnímáme tuto skutečnost jako pozitivní. Toto může být cesta ke 
zvýšení bezpečnosti cestovního provozu. Tato akce bude probíhat, opa-
kovaně každý druhý měsíc. Takže v květnu proběhne další akce. Od 1. 
července kdy městská policie bude moci tyto řidiče postihovat budou 
se kontroly provádět pravidelně každý měsíc. Od celé akce si slibuje-
me, že dojde k snížení přestupků v dopravě a překračování rychlosti 
v městě. Tato první akce proběhla v rámci akce Duben - měsíc bezpeč-
nosti,“ uvedl starosta Vít Aldorf.                                                     /jak/

Výstavba začne demolicí
/Oslavany/ Zastupitelé Oslavan na svém zasedání schválili první 

dílčí plnění smlouvy o výstavbě domu chráněného bydlení. Týká se  
demolice posledních stodol na náměstí. V průběhu měsíce dubna dojde 
ke zpracování malého projektu na demolici a poté do poloviny května 
zmizí tyto poslední budovy bývalého hospodářského dvora tak, aby se 
otevřela možnost výstavby domu chráněného bydlení. Celá záležitost 
výstavby náměstí bude koordinována na schůzce 11. dubna, aby veškeré
stavební práce především inženýrských sítí do sebe zapadaly. Postupně 
tak v letošním roce začne náměstí vyrůstat.                                    /jak/

Schopné městské strážníky zatím nenašli

Prudké zvýšení teploty s ná-
sledným táním sněhu přineslo 
našemu regionu i celé republice 
ničivé povodně.

Rokytná - Moravský Krumlov
V pondělí ráno 27. 3. zasedala 

protipovodňová komise. „V ko-
misi jsme si rozdělili úkoly a 
všechny složky fungují jak mají. 
Dobrovolní hasiči z Rakšic mají 
na starosti úsek přes tuto měst-
skou část až k mostu. Od něj 
přes celé město pokračují pro-
fesionální hasiči z Moravského 
Krumlova,“ uvedl starosta města 
Bartoloměj Pitlach. O nastalé si-
tuaci byly informovány ZŠ a obča-
né města formou hlášení místním 
rozhlasem několikrát denně. Ve 
12 hod dosáhla výška hladiny 3. 
stupně povodňové aktivity.

Dne 29. 3. se na svém zasedání 
sešla povodňová komise města. 
Členové se dozvěděli, že Povodí
Moravy očekává během 4-6 ho-
din nový nárůst hladiny. Proběhla 
debata o tom, které domy by 
mohly být ohroženy a že v přípa-
dě potřeby nejnutnější evakuace 
rodin je na DPS zajištěno náhrad-

ní ubytování minimálně pro pět 
osob. Byla uzavřena silnice na 
Slatinách a to od Kolise až ke kři-
žovatce na Lesonice. Protože se 
situace zhoršila i v obci Rybníky, 
byla ve 12.15 uzavřena silnice M. 
Krumlov - Rybníky s objížďkou 
přes Rakšice. 

Dne 30.března měla kulmina-

ce proběhnout kolem poledne. 
Do města měla přístup pouze 
osobní a autobusová doprava a 
zásobování. Pytlování pískem se 
provádělo v areálu TaZS. Bylo 
dodáno čerpadlo z Miroslavi, 
Magistrát města Brna poskytl 
pytle, místní rybářský svaz půjčil 
čerpadlo. Pomoc poskytli hasiči

z Olbramovic a nabídly obce 
Suchohrdly u Mir. a Dobelice a 
hasiči z Rokytné. Kolem 12 hod. 
začala voda klesat.

Oslava - Oslavany
V pátek 31. března byla radni-

ce  z operačního střediska Hasič-
ského záchranného sboru v Brně 
vyrozuměna, že se očekává ma-
sivní zvýšení hladiny řeky Oslavy 
v Oslavanech, protože na horních 
přítocích a to na Balině u Velkého 
Meziříčí dochází k povodňové 
vlně. Povodňová komise přijala
bezprostřední opatření, byly vytvo-
řeny protipovodňové bariéry, ob-
čanům byly poskytnuty pytle
s pískem. Pro Oslavany byl spíše 
problematický průchod ledů, kdy 
hrozilo ucpání koryta s nekon-
trolovaný rozlivem. Na to, že 
se v Oslavanech nezvedla voda 
z koryta, mělo vliv i rozlití vody 
na horním toku řeky. Připravenost 
oslavanských byla velmi dobrá, 
vše proběhlo bez nejmenšího 
zádrhelu, dík patří všem, kteří 
se zúčastnili, ať už to byli hasiči 
nebo dobrovolníci, kteří nezištně 
přišli pomoci.                     /mask/ 

Jaro přineslo rozkvetlé sněženky a ničivé povodně 

foto: mask



/Znojmo/ Na řece Dyji nad 
městem Znojmem jsou dvě 
přehradní nádrže, první a menší 
Znojemská přehrada a výše pod-
statně větší Vranovská přehrada. 
Opravdový problém pro Znojmo 
nastal ve středu po desáté hodině 
večerní, kdy se městem rozezněly 
sirény. Ty signalizovaly evakuaci 
10 tisíc obyvatel Znojma a okolí. 
Na hrázi Vranovské přehrady 
zbývaly dva metry do přepadu.

Voda začala přepadat druhý 
den ve čtyři hodiny ráno. Voda 
pod přehradou se vylila ze břehů 
a vyhnala obyvatele podél řeky
z jejich domovů. Obyvatelé Zno-
jma ve čtvrtek čekali přívalovou 
vlnu, která se konala, ale s daleko 
menšími následky, než se předpo-
kládalo. Voda zaplavila tři menší 
bytové domy na Loucké a ulici 
na Hrázi a řadu zahrad s chatkami
v kolonii pod Kraví horou.

Přesto, že byla nařízena evaku-
ace, mnoho lidí ji neuposlechlo a 
vyčkávalo. Hodně se diskutovalo 
o zbytečnosti provádět tak velkou 
evakuaci, kterou nařídil hejtman 
Jihomoravského kraje Stanislav 
Juránek. V zatopených oblastech 
hlídkovali policisté, aby zabránili 
rabování. Ba spíše naopak v ob-
lastech, které měly být evakuo-
vány se nacházela velká spousta 
zvědavců, kteří se dívali na ne-
všední podívanou. Davy lidí se 
také nacházely na vyhlídkách na 
hradě, u kostela svatého Mikuláše 
a Karolinských sadech.

V pondělí 3. dubna si Znojmo 
oddechlo. Po kulminaci vodního 
toku byl starostou odvolán krizo-
vý stav, přesto hladina vody kle-
sala pomalu. Lidé se začali vracet 
do svých domovů a odklízeli po-
vodňové škody. Mnohde hladina 
stoupla na 1,8 metru.         /mask/
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Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Tříkrálová sbírka naposled
Ačkoliv necítím potřebu dalších polemik na téma nyní již vyčpělé, musím re-

agovat, když se objeví oponenti, kteří nejsou sto pochopit, co jsem měl ve svém 
příspěvku na mysli, protože to přesahuje jejich myšlenkový obzor. Jeden z nich, 
pan inženýr Kocanda, se ve své reakci široce rozepsal o věci sice zajímavé, ale zce-
la „mimo mísu“ mého příspěvku. Podsunul mně myšlenky, jichž jsem zcela prost 
a uvedl tak mnoho občanů dobré vůle Moravského Krumlova a okolí v omyl.

Můj příspěvek byl reakcí na bezpochyby vůči církvím nepřátelskou repliku 
v autobusu. Kdo to vyslovil, jsem nezjišťoval (pan inženýr Kocanda to označil za 
pomluvu, kterou přisoudil mně). Ve svém článečku jsem vysvětlil, že je naprosto 
v pořádku, když stát za zabraný církevní majetek poskytuje dotace na opravu 
církevních objektů, což pan inženýr Kocanda uvedenými čísly také potvrdil. Ani 
dnes nebudu více rozebírat, že považuji za nemorální, když tyto dotace neplatí uži-
vatelé ukradených budov, paláců, pivovarů, statků, lesů, polí a rybníků, ale všichni 
daňoví poplatníci. Nechci kritizovat ani priority rady města. Osvětlené památky 
jsou sice pěkné pro oko, ale investory nám do města nepřivedou – takovou moc 
mají jenom perfektně připravené a zasíťované průmyslové zóny a cílená nápaditá 
propagace města a regionu. Na to nám ale fi nance chybí. Druhou nezbytností je 
dostatek připravených parcel v majetku města pro individuální bytovou výstavbu, 
aby Moravský Krumlov nevymíral, a zdaleka ne poslední je rekonstrukce inže-
nýrských sítí a vůbec udržitelný rozvoj města v oblasti životního prostředí.

Vůbec jsem nepsal o rekonstrukci kostela sv. Vavřince. Nakonec je ale 
chvályhodné, že to pan inženýr Kocanda pro informaci veřejnosti všechno 
podrobně vysvětlil, byť to s mým příspěvkem nemá žádnou souvislost. Přesto 
navíc dodávám, že se v církevní problematice vyznám. Vím, že řada církví 
a náboženských společností vybírá nemalé „členské“ příspěvky, jdoucí ročně 
do tisíců za jednoho člena (např. protestantské církve), různé účelové sbírky 
minimálně jednou ročně a drobné sbírky při každých bohoslužách jsou všude 
samozřejmostí. Svépomoc věřících i sympatizantů je při budování a opravách 
objektů také často nezbytná. Vždyť to dělají pro sebe.

Hlavní idea mého zamyšlení však zůstala nepochopena. Znova tedy opakuji, 
že velikost člověka se pozná především z toho, jak dokáže pomáhat jiným, aniž 
by z toho cokoliv měl. Jak dokáže otevřít své srdce a peněženku třeba Tříkrá-
lové sbírce, která nejde na konto jeho zájmové skupiny, ale na podporu aktivit 
neziskových organizací v celé zemi. Jak se umí radovat z toho, kolik nepohyb-
livých dětí dostane svůj první vozík nebo kolika staříčkům v hospicích pomůže 
prožít poslední chvíle snesitelným způsobem. Nejsem si zcela jist, zda Oblastní 
charita Znojmo zveřejněním vybraných částek věci prospěla nebo uškodila. 
Zase záleží na lidech. Někteří se zastydí (to asi měla Charita na mysli) a příště 
přispějí, i kdyby se sami měli podílet na zdokonalení nefungující organizace 
sbírky. Jiní se zatvrdí a jsou pro pomoc bližním ztraceni.

Pokud jde o pokrytectví: tento rys povahy je mezi námi široce rozšířen. 
Z reakce pana inženýra Kocandy však vyplývá, že jeho defi nice není někte-
rým lidem jasná. Tedy: pokrytectvím není, když učiním něco dobrého pro jiné 
nebo někomu pomohu a ze skromnosti o tom mlčím. Pokrytcem je však každý 
z nás, který jinak mluví a jinak jedná. Na veřejnosti se třeba chová příkladně 
a doma je despotickým „vládcem“ (také naopak). Nebo dává veřejně na odiv 
svou křesťanskou víru, ale v soukromém životě porušuje jedno Boží přikázání 
za druhým a jeho srdce je plné nenávisti a lakoty. Proto jsem se ve věci krachu 
sbírky obracel nikoliv na pana inženýra Kocandu nebo na nějaké „lidi dobré 
vůle“ (jaké se z toho stává v některých ústech klišé!), ale na sebe, na vás, na 
všechny spoluobčany.

A začne-li se někdo po přečtení obecného článku vyčleňovat jako skupina (lidé 
dobré vůle?), kterou je třeba obhajovat argumenty, nota bene, s mým článkem ne-
souvisejícími, měl by se obávat, zda nenaplnil, zřejmě proti své vůli, bezezbytku 
jedno staré přísloví o „potrefené huse“. Věci samé pak neprospěje, ale uškodí. 
A všichni lidé (neměl bych spíše říci voliči?) si toho všimnou.   Ing. Jaroslav Mokrý

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

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

IERACO - WECH s.r.o.

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE
JARNÍ AKCE NA PNEU:
CENY SNÍŽENY O 25 %

« Pneu LASSA Atracta
155/70 R13 cena 999,-Kč
175/70 R13 cena 1230,- Kč
185/65 R14 cena 1460,- Kč

Pneu LASSA Impetus 2 »
195/65 R15 cena 1790,- Kč
195/50 R15 cena 1490,- Kč

(uvedené ceny po slevě)

Při nákupu 4 ks nových pneu - přezutí
a základní kontrola podvozku za 199,- Kč.

Výměna oleje (např. Mazda 323 1,5i)
za 999,- Kč a olejový fi ltr zdarma!

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

www.home.tiscali.cz/mazda

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

Mazda 626
2,0i automat, r.v. 97, cena 125.000 Kč
2,0i,  r.v. 98, cena 140.000 Kč
kombi, 2,0 DiTD, r.v. 98, cena 155.000 Kč
airbag, el. okna

Mazda 626 kombi
r.v. 1992, cena 35.000 Kč
el. okna, ABS, servo, centrál

Mazda 323
1,5i, r.v. 1998, cena 145.000 Kč
1,5i, r.v. 1999, cena 149.000 Kč
1,3i, r.v. 2000, cena 170.000 Kč
el. okna, klima, ABS, 4x airbag

Mazda 323, 1.5i
r.v. 1995, cena 65.000 Kč
servo, ABS, centrál, el. okna
el. zrcátka

Mazda 323
1,8i, r.v. 1992, cena 35.000 Kč
centrál, el. okna, ABS, servo, 4dveř.
1,6i, r.v. 1995, cena 45.000 Kč
servo, 3dveř.

Mazda 323F, 1,6i
r.v. 1992, cena 45.000 Kč
centrál, servo
ilustrační foto

Mazda MX5, 1,6i
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
el.okna, centrál, 2x airbag, servo, 
imobilizér

Mazda MX5, 1,6i, cabrio 
r.v. 1995, cena 100.000 Kč
el. okna, centrál, ABS, servo

Mazda MPV, 2,0 DiTD 100 kW
r.v. 2002, cena 450.000 Kč
stříbrná metal., 7 míst, dvouzónová 
klima, nezávislé topení, 4x airbag, ABS, 
TCS, EBD, ESP, el. okna, el. zrcátka.

Evakuace tisíců obyvatel Znojma se nekonala

Při pytlování našli granát 
/Oslavany/  Oslavanští poslali Vančákům ruční protitankový granát. 

Stalo se tak při nakládání písku do pytlů v Oslavanech pro zpevnění 
protipovodňových hrází. Do Oslavan přijel starosta Ivančic s tím, zda 
by oslavanští neměli písek do pytlů. Oslavanští jim písku nabídli dost, 
protože ho měli v zásobě dostatek. Naproti městského úřadu byla 
složena hromada skrývkového písku z Bratčic, původně určeného 
pod plánované inženýrské sítě. Z Ivančic přijelo několik nákladních 
automobilů, které byly pískem naloženy.

Velkého překvapení se dostalo Vančákům při vysypání, když obje-
vili protitankový granát. To, jak se do písku dostal, je pochopitelné.
Bratčická pískovna, odkud písek pochází, se v roce 1945 nacházela 
v bojové zóně. Tehdy se Rudá armáda blížila k Brnu a probíhaly tam 
intenzivní boje. Podle informací z Ivančic se situace vyřešila zcela ra-
cionálně. Přijel pyrotechnik a nevybuchlou munici zlikvidoval.

„V pátek v noci, když jsme plnili pytle s pískem před domem na 
ulici na Hrázi, se jeden člověk napřáhl lopatou do hromady písku a 
najednou se zarazil. Objevila se láhev, jakoby od Plzně. Říkal jsem si, 
že ji asi odhodí vedle a bude se pokračovat. Vzal ji a hned ji zase pustil
a zakřičel: „Granát!! Všichni utíkejte pryč!“ V tu ránu se ale všichni 
lidé přiběhli podívat. On je však posílal neustále zpět a odháněl. Během 
30 vteřin přiběhli němčičtí hasiči, poradili se a opatrně granát odnesli 
za auto ke strouze, kde počkali na pyrotechniky,“ uvedl na ivančickém 
portálu Jiří Heuer, účastník a svědek noční akce.                            /jak/

Kraj vyhlásil stav nebezpečí
Na krajském úřadě koordinovala po celou dobu situaci s povodněmi 

centrální protipovodňová komise. Klíčové bylo rozhodnutí hejtmana 
Jihomoravského kraje ze dne 30. března o vyhlášení stavu nebezpečí 
pro území Jihomoravského kraje na základě krizového řízení.

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vydává jako bezodkladné 
opatření k odvrácení ohrožení vyvolaného povodňovou situací a stano-
vuje krizová opatření a jejich rozsah. Tím jsou bezodkladné provádění 
stavebních prací a terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení 
ohrožení, evakuace osob, uzávěra místa události, zajištění ochrany 
majetku evakuovaného obyvatelstva, ukládání pracovní výpomoci, 
povinnost poskytnout věcné prostředky regulace a odklon dopravy, za-
jištění náhradního ubytování obyvatelstva. Uvedená krizová opatření 
se vztahovala na katastrální území obcí dotčených povodněmi, které 
leží na vodním toku Morava, Kyjovka, Radějovka, Velička, Dyje, Žele-
tavka, Jevišovka, Jihlava, Oslava, Rokytná, Svitava, Svratka, Bobrava, 
Litava, Loučka, Haná a v území bezprostředně souvisejícím s povod-
ňovými jevy uvedených vodních toků. 

Ze zasedání povodňové komise a krizového štábu JMK dne 4. dubna 
je patrné, že stav přítoku do nádrží v povodí řeky Dyje má setrvalou 
nebo mírně klesající tendenci, přičemž zásoby sněhu v horní části po-
vodí jsou stále ještě značné. Z tohoto důvodu a vzhledem k předpovědi 
počasí s možnými srážkami až do 20 mm byl přijat princip uvolňování 
retenčních prostorů nádrží. Na Nových Mlýnech bude vzhledem k zá-
važným problémům v prostoru Břeclavi a vzhledem k protržení hrází 
řeky Moravy směrem do Rakouska prováděno nadále odpouštění hod-
notou odtoku 565 m3/s  oproti běžné manipulaci 70 m3/s.          /mask/
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Nová služba v optice K+M
Zeptali jsme se pana doktora MUDr. Petra Koláře, PhD., odborného očního 

lékaře. Pane doktore, čtenáři byli v několika předcházejících vydáních našich 
novin informováni o tom, že jste začal vyšetřovat zrak v Optice K+M na Zá-
mecké ulici v Moravském Krumlově. Co Vás přivedlo právě k nám do našeho 
města? Víme o Vás, že pracujete v brněnské Fakultní nemocnici Bohunice.
Moravský Krumlov je velmi pěkné město s bohatou historií. Byl jsem 
zde již mnohokrát a velmi se mi zde líbilo. Péče o zrak je velmi důležitá, 
tento smysl zprostředkovává vnímání kolem 90 % podnětů z okolního 
světa. Existuje celá spousta očních onemocnění, která pokud nejsou včas 
rozpoznána a léčena, vedou k poškození zraku nebo oslepnutí /diabetická 
retinopatie, zelený zákal, věkem podmíněná makulární degenerace/.

Jak dlouho se zabýváte oftalmologií? V očním lékařství pracuji již 11 
let, posledních 7 let pracuji na Oční klinice Fakultní nemocnice v Brně Bo-
hunicích. Specializuji se především na onemocnění sítnice a sklivce. Práce 
v očním lékařství mne velmi baví, a proto jsem se rozhodl pracovat i zde
v Oční optice K+M, která poskytuje klientům již velmi dlouho kvalitní péči.

Mohl byste našim čtenářům přiblížit Vaši práci v nemocnici, která je 
jedním z traumatologických center v České republice? Na oční klinice se 
zabývám onemocněním sítnice a sklivce. Zabývám se jak konzervativní
léčbou, tak operativou. Zabývám se taktéž výukou studentů medicíny
na Lékařské fakultě MU v Brně.

Dokážete běžným vyšetřením v oční optice rozpoznat i nějaké vážnější 
oční onemocnění? Oční optika K+M je vybavena špičkovými vyšetřova-
cími přístroji, které dovedou odhalit za pomoci očního vyšetření všechna 
nebezpečná a závažná onemocnění. Jde především o správnou korekci re-
frakčních vad, včasnou diagnostiku šedého a zeleného zákalu, onemocnění 
sítnice atd.                                           Pane doktore, děkujeme za rozhovor.

Oční optik Markéta Raboňová dodává: Našim cílem je poskytovat klien-
tům co nejkvalitnější služby v oční optice. Po několika letech provozu 
optiky v Moravském Krumlově jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich 
služeb o vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček. Oslovili jsme pana 
doktora Petra Koláře, špičkového očního chirurga, který naši nabídku přijal 
a ordinuje v optice každou sobotu od 9.00 -13.OO hod. Zájemci o vyšetření 
zraku se mohou objednat v optice nebo na tel: 515 323 737. Doufáme, že se 
naše spolupráce bude dále rozvíjet a klienti se k nám budou rádi vracet.

foto: mape

Komerční inzerce

/Miroslav/ Letitá stagnace a 
neschopnost domluvit se na spo-
lečném projektu, to je situace 
v mikroregionu Miroslavsko.

 Vyplynulo to z jednání na 22. 
zastupitelstvu města Miroslavi. 
V současné době byl mikroregion 
osloven s možností začlenění se 
do místní akční skupy v regionu. 
„Podstata je taková, že by se měly 
spojit mikroregiony do většího 
celku. Problém je v tom, že ten 
celek musí být jednotný a celistvý. 
K tomuto společnému sdružení 
se zakládá místní akční skupina, 
jenž má sdružovat společné cíle 
mikroregionů. Zvažujeme zda do 
toho jít. Jde o získávání dotačních 
prostředků do určité výše, napří-

klad na národních ministerstvech, 
u vyšších částek půjdou fi nance 
z fondu rozvoje. Otázkou je, zda 
se najde projekt, který by vyho-
voval alespoň dvěma subjektům. 
V našem mikroregionu jsou zá-
jmy naprosto rozdílné. Příkladem 
by mohla být likvidace splaško-
vých vod. Jde o to, zda Miroslav-
sko vůbec někdy mělo společný 
zájem,“ informoval zastupitele 
místostarosta Roman Volf.

„V lednu jsme oslovili mikro-
region Miroslavsko s možností 
začlenění se do nově vznikající 
místní akční skupiny sdružující 
sousedící mikroregiony na severu 
Znojemska a jihu Brna - venkova. 
Do dnešní doby nám neodpově-

děli,“ konstatovala manažerka 
mikroregionu Moravskokrum-
lovsko Jitka Schneiderová, jenž 
je iniciátorkou tohoto projektu. 
V současné době to vypadá tak, 
že kromě Moravskokrumlovska, 
které je garantem, žadatelem a re-
alizátorem celé akce osvojování 
schopností a iniciativ Leader, do 
projektu vstupují  mikroregiony: 
Ivančicko, Sever Znojemska, Do-
brovolný svazek obcí Jevišovicka 
a Svazek obcí při formanské ces-
tě, což je jihozápadní část JM kra-
je sousedící s krajem Vysočina.

„Kromě zaměstnanosti, doprav-
ní obslužnosti a školství jsme 
nenašli společnou cestu, kterou 
bychom mohli jít a to od založení 

mikroregionu,“ upřesnil starosta 
Miroslavi Augustin Forman. 
„Místní akční skupina je skupina, 
která bude mít právní subjektivitu 
se strategií a ta strategie se musí 
vytvořit z dílčích strategií jed-
notlivých mikroregionů, jednot-
livých bodů a priorit území. Musí 
se shodnout ve větším celku, 
do kterého bude vstupovat více 
subjektů a o to je to složitější, 
ale i důležitější,“ doplnila Jitka 
Schneiderová.

Důvodem tohoto scelování je 
to, že v  příštím rozpočtovém ob-
dobí EU nebude jiná cesta, než 
žádat o peníze tímto způsobem a 
prostřednictvím těchto účelových 
uskupení.                 /mask/

Mikroregion Miroslavsko se nedokáže shodnout

Z důvodu špatné komunikace 
s ohroženými obcemi a městy a 
nezvládnutím situace se musel 
se svou funkcí rozloučit gene-
rální ředitel Povodí Moravy s.p. 
Miroslav Konečný. Důsledky 
povodňových škod by nemusely 
být tak velké, kdyby lépe fun-
govala komunikace mezi úřady 
a jednotlivými obcemi. Šlo i o 
konkrétní vytýkané chyby, jako 
třeba pozdní odpouštění Vranov-
ské přehrady nebo pomalý postup 
oprav Znojemské přehrady. Proto 
ministr zemědělství Jan Mládek 
odvolal v pátek 31. března gene-
rálního ředitele Povodí Moravy. 
Ještě v tento den byl do funkce 
nově jmenován dosavadní ekono-
mický náměstek Pavel Mylbachr. 

Situace na Dyji a Jevišovce se 
měnila z hodiny na hodinu. Co 
se týká regionu Ivančicka a M. 
Krumlovska, dosáhly 3. stupně 
všechny toky ve správě Povodí 
Moravy. Zde největší problémy 
byly na Rokytné v Moravském 

Krumlově. Velké zásoby vody ve 
sněhu způsobily při oteplení vý-
razné zvýšení průtoků v povodí 
Balinky a Oslavy, kde se podařilo 
bezpečně provést velké průtoky 
Oslavou až do Ivančic.

V Ivančicích způsobily po-

vodňové průtoky z Oslavy a 
Rokytné i zvýšení průtoků na 3. 
stupeň na řece Jihlavě, do které 
se zde obě řeky vlévají. Zde 
sehrála důležitou roli přehrada 
Dalešice, která významně trans-
formovala povodňové průtoky 

na řece Jihlavě od Třebíče a dále 
pouštěla neškodný odtok, tak aby 
nedošlo v Ivančicích ke střetům 
povodňových průtoků ze všech 
tří řek. Po kulminaci Rokytné a 
Oslavy se postupně odtok z Dale-
šic upravoval.

„Spolupráce mezi Povodím 
Moravy a Dalešickou přehradou, 
kterou vlastní ČEZ, je výborná. 
Povodí Moravy je s obsluhou 
přehrady v každodenním styku 
v rámci řízení celé Dyjsko-Svra-
tecké soustavy. Povodí Moravy 
využívá automatický systém sní-
mání hladin patřící ČEZu, které 
pak Povodí Moravy zveřejňuje 
na webových stránkách. Je zde 
tedy i propojení přes automatic-
ký monitorovací systém. Před 
povodní 2006 byl celkový volný 
prostor v nádrži cca 38,5 mil. m3, 
což významnou měrou pomohlo 
při transformaci povodně v po-
vodí pod přehradou až k vodnímu 
dílu Nové Mlýny,“ uvedl David 
Fína z Povodí Moravy.          /jak/

Za chyby při povodních už padají hlavy

Mercedes-Benz A 170 CDI
r.v. 1999, cena 219.000 Kč
klima, 4x airbag, imobil., el. okna,
posil., alu kola, centrál dálkový

Mercedes-Benz 123 200D
r.v. 1970, cena 25.000 Kč
velmi dobrý stav, posil., tažné, 
nafta, motor 44 kW

Kia Carnival 2,9 TDI
r.v. 2002, cena 259.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio

Chrysler Voyager 2,0i
r.v. 1997, cena 129.000 Kč
klima, orig. rádio, el. okna, posil., 
střešní nosič, centrál dálk., el. zrc.

Ford Mondeo combi 2,0i
r.v. 2001, cena 247.000 Kč
klima, 8x airbag, ABS, orig. rádio, 
posil, tažné, centrál dálk., el. zrc.

Citroen Évasion 2,0i
r.v. 1996, cena 125.000 Kč
aut. klima, airbag řidiče, rádio, 
centrál, posil., el. zrc., otáčk.

BMW 525 TDS
r.v. 1999, cena 235.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
 el. okna, počítač, alu kola, el. zrc.

BMW 525 TDS
r.v. 2005, cena 950.000 Kč
aut. klima, sat. navig., 8x airbag, ABS,
CD, vše v el., temp., multif. volant

Toyota Camry 2,4i 
r.v. 2002, cena 450.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD, el. 
okna a vyhř. zrc., poč.,alu kola

Škoda Superb V6 2,5 TDI
r.v. 2004, cena 440.000 Kč
aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava

Škoda Superb 2,8 
r.v. 2002, cena 449.000 Kč
aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 155.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imo-
bilizér, posil., počítač, el. zrc.

Škoda Fabia combi 1,2
r.v.2003, cena 135.000 Kč
2x airbag, CD, centrál, imobil., el.
okna, střešní nosič, zámek řaz.

Renault Thalia 1,4i
r.v. 2002, cena 135.000 Kč
2x airbag, rádio, posil., centrál. 
dálk., otáčk., velmi dobrý stav

Renault Mégane 1,9 DCi 
r.v. 2001, cena 149.000 Kč
combi, klima, 4x airbag, ABS, 
rádio, centrál, posilovač

Mercedes-Benz ML 320
r.v. 1999, cena 399.000 Kč
klima, aut. přev., 4x airbag, ABS,
4x4, alu kola, tažné, cent. dálk.

Mitsubishi L 200
r.v. 2003, cena 400.000 Kč
cena bez DPH, aut. klima, CD, 
centrál, el. okna a zrc., pohon 4x4

Land Rover Range Rover
r.v. 2000, cena 499.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava

Land Rover Range Rover
r.v. 1997, cena 299.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava

Jeep Grand Cherokee 3,1
r.v. 2001, cena 399.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
kůže, 4x4, alu kola, vše v el.

Volvo C70
r.v. 2000, cena 455.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, kůže, alarm, 
alu kola, temp, bohatá el. výbava

VW Passat 2,3 VR5 4x4
r.v. 2000, cena 129.000 Kč
havar., 2x airbag K.O., aut. klima,  
ABS, kůže, el. okna a zrc., centrál 

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 329.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS, 
imobil., el. okna a zrc., posil., poč. 

VW Bora 1,6 16V
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
klima, orig. rádio, centrál, imobil., 
velmi dobrý stav, motor 77 kW

VW Multivan 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 459.000 Kč
aut. klima, sat. navig., 2x airbag, 
ABS, CD, DVD, bohatá el. výbava

VW LT 35 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
cena bez DPH, užitkové, rádio,  
posilovač, dobrý stav

VW LT 35 2,5 TDI
r.v. 2000, cena 219.000 Kč
cena bez DPH, užitkové, rádio, 
imobil., posil., zámek řazení

Škoda Felicia Pick-Up
r.v. 1998, cena 75.000 Kč
motor 1,9 D, 47kW, cena bez 
DPH, dobrý stav

Citroen Berlingo 2,0 HDI
r.v. 2001, cena 220.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. 
okna, shrnov. střecha, posil., centrál

Citroen Berlingo 1,9 D
r.v. 1998, cena 148.000 Kč
užitkové, 5 míst, klima, centrál, el. 
okna, posilovač, stav dobrý

Toyota Rav 4 2,0i
r.v. 1996, cena 199.000 Kč
airbag řidiče, ABS, CD, posil., 4x4, 
alu kola, tažné, centrál, tón. skla

Opel Frontera 2,2i
r.v. 1997, cena 149.000 Kč
klima, rádio, el. okna a zrc., posil., 
4x4, alu kola, tažné, stř. nosič

BMW 330 D
r.v. 2000, cena 389.000 Kč
aut. klima,  6x airbag, ABS, alu kola, 
centrál, el. zrc., tón. skla, orig. rádio

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 299.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ASR, ABS, kůže,
el. okna a zrc., alu kola, počítač

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1998, cena 239.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, el. př. okna,
alu kola, centrál dálk., vyhř. el. zrc.

Audi A6 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 275.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, kůže, el. 
okna a vyhř. zrc., alu kola, počítač

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

ilustrační foto
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Zeptali jsme se: pana Václava Adámka, ředitele firmy Promt Modřice

Představte nám v krátkosti fi r-
mu, ve které jste ředitelem. 

Závod Promt Modřice se zabývá 
zpracováním, porážkou, dělením a 
balením výrobků z jatečních kuřat. 
Závod se nachází v Modřicích u 
Brna. V průmyslové zóně Modřice 
patříme k nejstarším podnikům, je 
to přes třicet let a po celou dobu 
se zabýváme touto činností. Podnik 
patří do skupiny Agropol, která za-
ujímá 40 procent objemu drůbežář-
ských výrobků na trhu v ČR.

Jaký význam má fi rma Promt 
pro náš region? 

Závod má přes 500 zaměstnanců
a pracují zde z větší části ženy 
v dělnických profesích. Musím říci, 
že brněnský region je, co se týká ne-
zaměstnanosti, téměř bez problémů. 
Z toho důvodu je pro náš závod pro-
blém získat zaměstnance z příměst-
ských částí Brna. V okrese Znojmo 
došlo v minulosti ke zhroucení 
potravinářského průmyslu a většina 
takto zaměřených podniků skončila 
činnost. Zaměstnanost na Miroslav-
sku byla silně fi xována na potravi-
nářský průmysl. V tomto regionu 
došlo k velkému podílu nezaměst-
naných žen a nezaměstnanost se 
v té době pohybovala někde kolem 
18 procent. V té době náš závod 

přecházel na dvousměnný provoz 
a bylo potřeba navýšení zaměstnan-
ců. S touto iniciativou přišel per-
sonální útvar závodu. Pomohla i 
radnice v Miroslavi a ve spoluprá-
ci došlo k tomu, že postupně začali 
zaměstnanci z Miroslavi a okolí 
dojíždět. V současné době sváží-
me zaměstnance z Borotic, Božic, 
Jiřic, Damnic, Miroslavi, Skalice, 
Litobratřic a Hostěradic. Jde zhruba 
o 150 zaměstnanců. Tyto pracov-
nice svážíme najatým autobusem, 
což jsou pro nás i vícenáklady. 
Musím ale říci, že kdyby nebylo 
těchto pracovníků ze Znojemska, 
nevím, jak bychom to zvládli. Jde o 
občany žijící především na vesnici, 
kteří celý život pracovali nejenom 
v potravinářství a zemědělství, ale 
i na svých domácích zahrádkách 
a polích, takže jsou pracovití. Pro 
nás je to zajímavý přínos, protože 
i lidé vyšších věkových kategorií 
jsou výkonní. Všichni jsou nám 
prospěšní a jsme rádi, že je máme. 
Jsme s nimi spokojeni. 

Jak na Váš podnik doléhá 
hrozba ptačí chřipky?

Současná situace v drůbežářském
průmyslu je komplikovaná a je 
vyvolaná podle mého názoru ne 
odpovídajícím zásahem sdělova-
cích prostředků všeho druhu, ať 
už je to rozhlas, tisk nebo televize 
a to nejen v České republice, ale 
v celé Evropské unii. Je to uměle 
vyvolávaný strach a panika u lidí 
před ptačí chřipkou. To způsobilo, 
že v některých zemích unie došlo
k poklesu spotřeby drůbežího masa 
až o 60 procent. Nejhorší situace 
je v Itálii, Francii a Řecku. Tyto 
západní evropské státy jsou mimo 
jiné velkodistributory jateční drů-
beže a snížená spotřeba u nich a 
hromadění zásob způsobuje, že se 
drůbeží maso za levné ceny dová-
ží k nám. To se dotýká i českých 
zpracovatelů a část naší produkce 
je vytlačovaná levným dovozem 

mnohdy pochybného původu. Mo-
hu ubezpečit spotřebitele, že při 
dodržení hygienických pravidel 
jsou drůbeží produkty zcela zdra-
votně nezávadné. Zásoby jsou 
v současnosti natolik významné, že 
omezujeme z části vlastní produkci, 
abychom nevytvářeli další zásoby. 
V této souvislosti jsme se rozhodli, 
že místo šestidenního pracovního 
týdne budeme vyrábět jen pět dnů. 
V důsledku tohoto jsme omezili 
zaměstnání pouze zahraničních děl-
níků. Tento krok jsme udělali právě 
proto, abychom nemuseli propouš-
tět vlastní kmenové zaměstnance. 

Jak jste ustáli letošní povodňové 
jaro? Byl ohrožen provoz? 

Závod Modřice se nachází v sou-
sedství významného vodního toku 
řeky Svratky, která se před naším 
závodem spojuje s řekou Svitavou. 
Je to dost exponované místo co do 
množství vody v průtoku. Záplavy 
byly i pro nás reálnou hrozbou, ale 
hladina vody těsně za závodem by 
musela nastoupat ještě o 1,5 metru 
výš, aby ohrozila závod. Jediné, co
omezovalo činnost závodu, byla 
dešťová kanalizace, ústící do řeky 
Svratky. Tím, že se zvedla hladina, 
museli jsme stavidlem uzavřít prů-
tok vody do řeky, aby zpětný tlak 
vody nezaplavil závod.

Víme, že jste z Višňového, jak to 
bylo letos s velkou vodou tam? 

Jako občan Višňového musím 
říci, že jsme obcí, která je poměrně 
vysoko v nadmořské výšce - kolem  
350 metrů. Nemáme tu žádný trvalý 
vodní tok, pouze v době, kdy jsou 
větší srážky, se ozve místní potok. 
Ten v letošním roce tání sněhu ustál 
také proto, že probíhalo postupně. 
Takže nedošlo k enormnímu zvý-
šení hladiny a nedošlo k ohrožení 
života nebo majetku lidí.

Jste předsedou pobočky zahrád-
kářského svazu ve Višňovém. Co 
nám o tom povíte?  

Ve Višňovém je už od padesátých 

let založena místní organizace 
svazu zahrádkářů, ve které se za 
celou tu historii vystřídaly stovky
členů. Já jsem dnes v této orga-
nizaci předsedou. Je to pro mě 
taková potěcha, kdy máme zhruba 
45 členů převážně té druhé a třetí
věkové kategorie. Chybí nám mlá-
dež, kterou se snažíme přilákat 
a zaujmout. Právě proto, že jsme 
skupina těch 50. a více letých pánů
a dam, rádi se setkáváme, pravi-
delně máme členské schůze, na
kterých si vzájemně předáváme 
zkušenosti k našemu nekomerčnímu
zahrádkaření. V minulosti měl spo-
lek i vlastní výkupnu ovoce a zele-
niny, ale to v nových podmínkách 
přestalo existovat. Takže dnes je to o 
okrasných zahrádkách, o ovocnářství 
a vinařství na úrovni záliby a sa-
mozásobení. Dnes se tímto způso-
bem komerčního pěstování v obci 
nikdo nezabývá. Pouze co se týká 
vinařství, tak jeden člen je podnika-
tel v tomto oboru. 

Jste tudíž v úzkém kontaktu se 
zemědělci a zahrádkáři. Co je ve 
Višňovém trápí nejvíce? Obracejí 
se na Vás se svými problémy?

Ovocnáře a vinaře v tuto chvíli 
nejvíce trápí nadprodukce potra-
vin způsobená levnými dovozy a 
nerovnými dotačními podmínkami 
se zeměmi EU. Významně klesá 
produkce jak červeného, tak bílého 
masa a toto vyvolává následný pro-
blém v odbytu rostlinné produkce 
převážně zrní, která nemá na trhu 
uplatnění. Jsou přebytky obilí a to 
ať už krmného nebo potravinář-
ského. U těch drobných zemědělců 
je to tak, že v minulosti drobní 
pěstitelé byli schopni dodávat na 
trh ovoce. Dnes se už nemohou tak 
uplatnit z důvodů, že obchodní ře-
tězce vyžadují jednotnou velikost, 
jednotnou odrůdu a to ve velkých 
objemech. To nikdo z těch drob-
ných ovocnářů, kteří měli výměry 
v hektarech, nemůže splnit. Vezměte

si, jaká byla v našem ovocnářství
a vinařství pestrost. Ve vinařství 
jsme na našem trhu měli přes 25 
odrůd bílého vína a 15 červeného. 
Ta různorodost se vytrácí a vinař-
ství a ovocnářství směřuje k určité 
uniformitě. Ovocnářů dramaticky 
ubývá, sady stárnou a ekonomika 
je nastavena do těch oblastí, kde 
je velká produkce. Sad se obno-
vuje po 15-17 letech a u nás jsou 
takové, co mají 30 a více let. Naši 
sadaři mohou obtížně konkurovat. 
U vinařství po vstupu do EU se 
mohou vinice jen obnovovat, ne 
zakládat nové. Není na to podpora 
a moravská vína v rámci podpor 
jsou na 50 procentech například 
proti rakouským vinařům. Pokud 
se zlepší podpora našim vinařům, 
věřím, že obstojí, protože jsou svou 
kvalitou vín srovnatelní s okolním 
světem. Pak to může být obráceně 
a naše vína mohou být výhodným 
exportním artiklem. 

Jak by se dala podle Vašeho ná-
zoru tato situace změnit?

Pro to, aby se ovocnáři a vinaři 
prosadili na trhu je jediná cesta, a to 
vytvářet společná sdružení. V těch-
to si společně pořídí skladovací 
prostory, velkokapacitní třídičky a 
jiná zařízení, aby byli schopni uspět 
u velkých obchodních řetězců - co 
se týká celkového objemu jejich 
produkce. Protože zemědělec, který 
má hektar, dva nebo pět nebude 
mít na tyto investice prostředky a 
neprosadí se v konkurenci velko-
výroby. Toto sdružování je podpo-
rováno z národních i evropských 
prostředků tak, aby bylo možné 
uspět v daných podmínkách.

Vinaři se svými přívlastkovými 
víny dosáhli velkého pokroku za 
těch 15 let. Ve výrobě vína jsme 
konkurence schopní. Jde jen o to, 
aby dotace na surovinu - hrozny  
byla srovnatelná s Evropou. Mys-
lím si, že vinaři budou schopni 
tradici moravského vinařství udržet.

Jaké společenské akce pořádá 
místní skupina ve Višňovém? 

Máme před sebou nejdůležitější 
akci a tou je již 28. ročník oblastní 
výstavy vín, kterou již tradičně 
pořádáme na Boží hod velikonoční
ve sportovní hale ve Višňovém a to 
za vysoké účasti občanů místních,  
i přespolních. Akci pořádáme ve 
spolupráci s obecním úřadem. Je 
to akce, do které se zapojujeme 
úplně všichni a to včetně rodinných 
příslušníků. Připravit takovouto 
náročnou výstavu vyžaduje tři mě-
síce přípravy. Tato práce nás baví, 
máme z ní vždy dobrý pocit. Letos 
se podařilo získat 340 vzorků vín ze 
Znojemské, Mikulovské a Velko-
pavlovické oblasti. Kvalita vín je 
opravdu vysoká. Vedle výstavy vín 
pořádáme pro naše členy i veřejnost 
vzdělávací akce. To se týká ovoc-
nářství i vinařství s praktickými 
ukázkami. Právě nedávno proběhla 
akce na téma řez ovocných stromů, 
na které přednášel Jaromír Čepička, 
který předvedl a vysvětlil jednot-
livé kroky kolem řezu ovocných 
dřevin za velké účasti občanů a za-
hrádkářů. Obohatil nás tak o nové 
postupy, odrůdy a ochranu proti 
škůdcům. Třetí záležitostí, kterou 
organizujeme každoročně, je to, že 
v domě zahrádkářů ve Višňovém 
provozujeme na podzim moštování 
pro členy, ale i veřejnost. Takže na 
požádání moštujeme jablka a méně 
kvalitní ovoce pro další využití. 

Jak trávíte volný čas? 
Mojí zálibou je práce pro spolek. 

Samozřejmě vedle toho organizo-
vání a schůzování obhospodařuji 
s manželkou zahrádku u domu a 
pole, kde pro vlastní potřebu pěs-
tujeme zeleninu. Také nevynechám 
žádné utkání domácích fotbalistů. 
Rád se také dívám na publicistic-
ké pořady. Jsem už čtyřnásobný 
dědeček, takže se věnuji vnukům 
a rodině. 
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Václav Adámek, předseda zahrád-
kářů ve Višňovém, místní patriot
a ředitel závodu Promt Modřice.

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Dvougener. RD 6+2 v klidné části
obce Ivančice se dvěma samost. 
byt. jednotkami o vel. 3+1 s přísluš.,
sauna, garáž, zahrada 150 m2 s  ba-
zénem, vešk. IS, klidná část města. 
Vše ve výborném tech. stavu. 
Cena: 2,75 mil. Kč 

Pěkný dvoupodl. RD v klidné boční
ulici centra obce Oslavany. V příze-
mí 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

Komerční objekt Zbýšov u Brna,
v r. 97 nově postavená a zre-
konstr. budova, celk. ZP 1.000 m2,
část. podskl., vhodné pro podnikání
nebo i spojené s bydlením, možnost
přestavby na byty s garážemi. 
Cena: 3,98 mil. Kč

Hledáme pro klienty 
byt 1+1 až 3+1

v Ivančicích a okolí.  

!!! NABÍDNĚTE !!!

Pozemek v pěkné a klidné části 
obce Zbýšov u Brna, 25 km od B.
na jeden i více sam. stojící RD 
o výměře 2.200 m2, velmi mírný 
svah, oplocen, příjezdová cesta, 
vešk. IS v blízkosti pozemku. 
Cena: 550 tis. Kč 

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.

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

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 

KOUPÍME RD min.
s menší zahradou

v obci Ivančice
a blízkém okolí.

!!! NABÍDNĚTE !!! 

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 

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

Stavební pozemek 
na chatu s částečně 
vykopanými základy

v obci Ivančice - 
Stříbský mlýn,

výměra 2.160 m2, š. 18 m,
 mírný svah. Pozemek
je umístěný na pěkném 

a slunném místě. 
Cena: 220 tis. Kč 

Velice pěkný
RD 2+1

Dolní Kounice, 
přízemní s možností 

půdní vestavby, 
garáž, zahrada.

Cena 1.3 mil. Kč 
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Oční optika
Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

10% SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

PŘI PŘEDLOŽENÍ
TOHOTO INZERÁTU

PLATÍ DO KONCE DUBNA 2006

#2006
KATALOG 

FIREM

Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

KATALOG FIREM VE VOLNÉM PRODEJI

CENA: 35,- Kč 

V KATALOGU NALEZNETE
Abecední seznam firem  •  Oborový seznam firem

Plošné prezentace firem  •  Úplné kontakty vč. e-mailů a www
Provozní a pracovní doby  •  Činnosti jednotlivých firem

Barevné vizitky s kalendářem  •  Slevové kupony na zboží a služby  
Důležitá telefonní čísla  •  Celoroční kalendář na rok 2006

Diář na rok 2006 včetně jmenin a svátků

KATALOG ZAKOUPÍTE
Redakce čtrnáctideníku Zrcadlo, Knížecí dům, MK

Prodejny Jednota s.d.: Tabák - nám. TGM, MK,
Olbramovice, Branišovice, Bohutice, Vedrovice, Jezeřany

Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Rešice, Tulešice
Informační centrum, Smetanova 167, MK

Informační místo na MěÚ v Moravském Krumlově 

#
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S psychologem panem Mgr. 
Markem Čapounem jsme se sešli
krátce po skončení besedy o psy-
chologii a psychiatrii, kterou vedl 
- společně s primářkou psychiat-
rického oddělení MUDr. Petrou 
Hartovou - na filmovém festivalu 
dokumentárních snímků Stíny 
světa v Miroslavi. 

Beseda se díky zájmu návštěv-
níků protáhla téměř o hodinu. 
Jak tento velký zájem o Vaši 
besedu hodnotíte Vy?

No upřímně řečeno jsem velmi 
příjemně překvapen. Přeci jen se 
lidé na tuto oblast – a zejména 
pak na oblast psychiatrie – dívají 
jako na určitého strašáka, kterého 
je třeba se bát a raději se mu vy-
hýbat. Proto jsem velmi potěšen 
zájmem, se kterým se naše bese-
da setkala a zejména pak aktivní 
účastí a reakcemi návštěvníků. 

Možná proto, že se mezi mla-
dými stala psychologie jakousi 
módou…

Pravdou je, že díky informo-
vanosti se mladí staví jak k psy-
chologii, tak psychiatrii mnohem 
otevřeněji než například jejich 
rodiče a prarodiče. Avšak ani tato 
generace nezůstává pozadu, např. 
na této besedě bylo možné vidět 
zástupce všech věkových skupin. 
Od studentů středních a vysokých 

škol, přes maminky na mateřské 
dovolené, pracující všech věko-
vých skupin, po důchodce... 

Jste psychologem na psychi-
atrickém oddělení Nemocnice 
Znojmo. Jaký je tedy rozdíl mezi 
psychologem a psychiatrem?

Psychiatr je vystudovaný lékař 
s titulem MUDr. a specializací 
v psychiatrii. Při práci s klientem 
využívá jak metodu rozhovoru, 
tak farmakologickou léčbu. Psy-
cholog má vystudován obor 
psychologie a titul Mgr. Při své 
práci využívá metodu rozhovoru
(psychoterapii), a navíc má k dis-
pozici diagnostické metody, které 
jsou s to rozpoznat pravou pova-
hu obtíží lépe než prostý rozho-
vor. Naším společným cílem je 
pomoci odstranit různé úzkosti 
či strach, případně rozpoznat to, 
co je jejich příčinou, a snažit se 
pomoci lidem získat nadhled na 
vzniklou životní situací a nalézt 
nejvhodnější řešení. Jinak naše 
psychiatrické oddělení má tři čás-
ti: ambulantní, lůžkovou a denní 
stacionář.

Denní stacionář? Co si pod 
tím můžeme představit?

Je to vlastně takový mezistu-
peň mezi ambulantní péčí a pro-
gramem z lůžkového oddělení. 
Jde o to, že lidé k nám přicházejí 

každý den přibližně na šest hodin, 
kde se účastní terapeutického 
programu. Jedna naše klientka to 
velmi hezky nazvala jako „ško-
ličku pro dospělé“. Odpoledne 
poté odchází zpátky domů do 
„reálného“ života vyzkoušet si 
nově nabyté zkušenosti. Takto se 
skupinka 6 - 7 lidí schází zpravi-
dla pět týdnů. 

 S čím tedy za Vámi chodí lidé 
nejčastěji?

Jak jsem již zmiňoval, mohou 
to být úzkostné stavy, velmi časté 
jsou také deprese, mohou to být 
osobní problémy spojené např. 
se ztrátou zaměstnání, popř. part-
nerské problémy, rodinné problémy. 

Takže pokud se člověk u Vás roz-

hodne řešit své problémy, nemu-
sí čekat, že se na něj ve dveřích 
vrhnete se svěrací kazajkou?

Kdepak…(smích). Máme tu 
moc hodnou sestřičku a přede-
vším doporučujeme si nejdříve 
zavolat na naše telefonní číslo 
515 215 780.

A vzkaz čtenářům na závěr?
Ať v případě problémů nehá-

žou flintu do žita - každý problém 
má své řešení. A každý z nás 
si zaslouží být ve svém životě 
šťastný. A jak říká slavný Seneca: 
Tak jako báseň i život se hodnotí 
ne podle délky, ale podle obsahu. 
Můžeme vám pomoci, jak na to.

Děkuji Vám za rozhovor.
Eliška Počarovská

Mám rád kontakt s lidmi

/Višňové/ Se začátkem jara se 
ve Višňovém věnovali zahrádkáři
odborné přednášce o ovocnářství 
a vinařství. Na 20 účastníků se 
přišlo podívat na praktickou 
ukázku a odbornou diskuzi.

„Samozřejmě jsme zahrádkáři, 
ale někdo se specializuje na kvě-
tiny, ovoce, zeleninu nebo víno. 
Poslední dobou se nám zdá, že 
je potřeba se vzdělávat a doby, 
kdy jsme kupovali literaturu, 
jsou už pryč. Lidé ztrácejí chuť 
se vzdělávat a tak jsme pro členy 
ale i širokou veřejnost  na dnešek 
připravili odbornou ukázku řezu 
ovocných stromů. Dopoledne u 
jednoho našeho člena bude prak-
tická ukázka zaměřená pro ovoc-
náře. Protože řezem se určuje, jaká 
bude úroda. I na jiné oblasti se 
bude Jaromír Čepička, odborník
na tuto problematiku, zaměřovat. 
Po ukázce následuje teoretické 
odborné a doplňující posezení 
zaměřené na problémy ovocnář-
ství a vinařství tady u nás,“ uvedl 
Václav Adámek, předseda Čes-
kého zahrádkářského svazu ve 

Višňovém.
Jak dále doplnil: „Dnešní účast

je poměrně velká, ani počasí 
mnohé neodradilo. Naše organi-
zace má 45 členů s 40letou 
tradicí. Náš zájmový spolek ve 
Višňovém, jako okrajové vinař-
ské oblasti, pořádá stěžejní akci 
a tou je oblastní výstava vín 
s ochutnávkou, která se koná na 

Boží Hod velikonoční.“
„Touto besedou se snažím 

drobným pěstitelům zajistit urči-
tou odbornou úroveň a vzděla-
nost. Byl bych rád, kdyby jim 
to posloužilo a také povzbudilo 
v tomto hobby,“ uvedl o své 
návštěvě Jaromír Čepička z kon-
trolního a zkušebního ústavu 
zemědělského.

„U jabloní máme dnes v re-
publice 120 povolených odrůd. 
Dnes je potřeba zaměřit se na ty 
odrůdy, které jsou důležité pro 
samozásobení. Ne ale do června 
následujícího roku, protože pak 
jablka ztrácí na kvalitě. Je to z dů-
vodu nastaveného chladírenského 
systému a prodeje jablek. Je lepší 
skladovat jablka do ledna a pak je 
kupovat. Zaměřme se na kvalitu 
pro vlastní potřebu než kvantitu 
do výkupen,“ zněly některé z rad 
Jaromíra Čepičky.

Po ukázce při besedě padaly 
otázky také na postřiky a ostatní 
zproduktivnění pěstitelství v re-
gionu, stejně tak na výkup nebo 
zpracování plodin. „Dlouhou dobu
jsme tu odbornou přednášku ne-
měli a dotazů z naší strany bylo 
hodně na ochranu, výživu, nové 
odrůdy a problematiku v země-
dělství. Proto jsem dnes tu, abych 
se něco nové dozvěděl a pomohlo 
mi to v mé práci na zahrádce i 
vinohradě,“ zhodnotil svou pří-
tomnost zahrádkář František  Ilek 
z Višňového.                      /mask/

Zahrádkáři se před sezónou vzdělávali a radili

Už po sté daroval krev
/Znojmo, Višňové/ Hned dvě jubilea oslavil Josef Fráňa z Višňo-

vého v pondělí 27. března. Na své čtyřicáté narozeniny daroval již 
po sté tekutinu nejcennější – krev. Podle jeho slov krevní plazmu a 
krev daroval poprvé na vojně v Bratislavě. Poté ho k dárcovství vedl 
jeho táta, který sám také daroval krev. Dřív chodíval na transfůzní 
stanici Znojemské nemocnice s několika kolegy a kamarády. Teď 
už zůstal sám, protože ne všichni mohli dávat krev. On sám žádné 
problémy nemá a tak hodlá darovat dál, dokud mu to zdraví dovolí. 
„Odběry plazmy se dělají ve dvoutýdenních cyklech, měl jsem přijít 
ve středu, ale na dvou dnech zas tak nesejde,“ prozradil jubilant Jo-
sef Fráňa. Takže stý odběr připadl na jeho čtyřicáté narozeniny. Poté 
ještě dvojí jubileum oslavil ve své hospodě U Anežky v Dobřínsku. 
„Před pár lety jsem si udělal rekvalifikaci na číšníka, od té doby jsem 
živnostník a spolu s matkou se staráme o hostinec, který jsme pojme-
novali po babičce,“ doplnil Josef Fráňa.                               /mask/

Téměř vždy, když si přečtu Zrcadlo, jsem dost smutná a říkám si, čím 
to je? Jsme my, krumlováci, tolik jiní, než lidé v Miroslavi nebo Osla-
vanech? Jak je možné, že tam se domluví a starají se o svá městečka
a pořádají tolik zajímavých akcí? Proč se musím stále dočítat o tom, 
co mělo být uděláno lépe, jinak a kvalitněji? Blíží se volby a já nevím 
koho si vybrat. Z leva, z prava, ze středu? Ve všech stranách a na všech 
úrovních je to stejné. Jak mám důvěřovat zastupitelům, kteří více než 
o rozvoj svého města, se zabývají nedostatky svých politických rivalů. 
Kde se lidé neumí domluvit, nemohou mít žádné výsledky.

Dovolte mi vyjádřit svoje pocity slovy spisovatelky Ivanky Deváté 
úryvkem z její knihy Koukám se okolo. „... abych se trošku vyznala 
v tom, proč tohle nejde a kdo za tamto může, sleduji v televizi Debaty, 
Sedmičky a podobné kratochvilné pořady. Rovnou řeknu, že marně. Tak 
třeba politik A mluví přesvědčivě. Své argumenty podtrhuje statistikami 
a z jeho sžíravého monologu jasně vyplývá, že oponent je člověk skrze 
neseriózní a že si pod rouškou služby lidu hledí jen vlastní kariéry. Tu to 
máme, pomyslím si, zakopaný pes je v panu B. Avšak B se ujme slova, 
aby kultivovaně žasl nad morální úrovní pana A, jenž překrucuje fakta, 
zamlžuje hříchy vlastní strany a zcela obchází skutečnost, že má prsty 
v jakémsi podivném podnikání. Nahlížím, že zlosynem je A. Ten ale sko-
čí protivníkovi do řeči, chvíli hovoří oba současně a pak se dozvím na 
toho B takové věci, že se divím, proč není již dávno za mřížemi. Takhle 
to jde celou hodinu. Když si oba odpůrci dosyta vylají, narovnají si ele-
gantním gestem hedvábné kravaty, potřesou si rukama a s úsměvem se 
rozloučí. S hlavou plnou zmatku a v kosmu poletujících miliard, zírám 
tupě před sebe. Komu z obou uhlazených a výmluvných debatérů věřit? 
Náhle zatoužím po něčem prověřeném, tak sáhnu po knize Moudrost 
věků a čtu: ....Každá liška chválí svůj ocas. Pes se už nikdy od mastné 
kůže odtrhnout nedá. Býk se chytá za rohy, lidé za slovo. Malí trpí, když 
se mocní vadí. Nespřežení koně nikdy netáhnou dobře svůj vůz. Zavírám 
knihu s úzkostnou myšlenkou: Běda mi! Vždyť já na tom voze jedu!
A Vy také, přátelé, Vy také!“                                       Jaroslava Peřinová

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Specializovaná třída na ZŠ
Na Základní škole Ivančická 218 v Moravském Krumlově  je od září 

2005 zřízena specializovaná třída ve třetím ročníku pro děti, které mají 
problémy s učením. Tuto třídu, která je na Krumlovsku a v širokém 
okolí jediná takto zaměřená, navštěvují děti se specifickými poruchami
učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). V klidné a poho-
dové atmosféře menšího kolektivu (ve třídě je 12 žáků), pod vedením 
zkušeného pedagoga, děti zažívají pocit úspěchu ze své práce. Žáci sice 
musí zvládnout dané osnovy, ale poznání dosahují svým pracovním tem-
pem díky speciálním metodám výuky za využití didaktických pomůcek.

Pro výchovu těchto dětí je samozřejmá těsná spolupráce školy s ro-
diči. Bez pečlivé a poctivé přípravy dětí v domácím prostředí za aktiv-
ní pomoci rodičů by vzdělávání bylo velmi složité a často bez efektu. 
Samozřejmou a nedílnou součástí vzdělávání dětí je i spolupráce 
s pedagogicko psychologickou poradnou, která poskytuje poradenský 
servis škole i rodičům. Pro děti na ZŠ Ivančická je zajištěna i odborná 
logopedická péče jedenkrát týdně přímo ve škole.

Děti mohou využívat krásné přírodní atrium školy, o přestávkách si 
mohou zahrát např. líný tenis nebo využít horolezeckou stěnu. Většina 
dětí navštěvuje nepovinný předmět němčina nebo angličtina. V únoru 
letošního roku se děti zúčastnily Školy v přírodě v horském prostředí 
zimní Českomoravské vysočiny, čeká je školní výlet a spousta dalších 
nadstandartních akcí, na kterých se učí prožitkem i vlastní zkušeností.

 Mgr. Andrea Třetinová, speciální pedagog
Počet žáků v této třídě je limitován, ale je stále otevřený (podle toho jak 

budou žáci po provedení reedukace zařazování zpět do klasických tříd).
Vzhledem k tomu, že nejbližší specializované třídy pro náš okres 

jsou ve Znojmě, rozhodli jsme se vyhovět požadavku některých rodičů 
a pedagogicko psychologické poradny ve Znojmě a pokračovat ve zři-
zování těchto tříd i v následujících letech. Ve školním roce 2006/2007 
se budou učit podle rozvolněných osnov žáci v již existující třídě ve 4. 
ročníku a další třída bude otevřena ve 3. ročníku. Počet žáků ve třídě je 
max.12-14. Se žáky pracuje speciální pedagog, nepovinným předmě-
tem je reedukace, žáci mají možnost navštěvovat školního logopeda. 

Veškeré informace o možnostech zařazení žáků (současných 2. a 3.
ročníků ZŠ) do těchto specializovaných tříd mohou získat zákonní zá-
stupci žáků na telefonních číslech 515 322 442-3 nebo přímo v kanceláři
ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově.   Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy.

Nápověda:
Peas,

Pinkas,
Anýž

Přízvuk Pokrývka
hlavy

Nemluvit • Touš
Název
značky

poloměru

Lyžařská
větrovka

Nabývat
sílu • Stvrzenka

Značka
atmosféry

Hrách
(angl.)

Ukazovací
zájmeno

Karikatur.
dvojice

Tam
(nářečně)

2. díl
tajenky

Dokonce Český
dirigent

Patřící
Evě •

Stanice
technické
kontroly

Vlasy
Otázka

při sázce

Ch. zn.
radia

Voláním
vyzvat

Bušiti • Zpívat Ch. zn.
arsenu

Jméno
režiséra

Spielberga
Potřeba
pytláka
Mazlavá
hmota

Slabý
proud
vody

Mužské
jméno
Řezník
(slang.)

Cizokraj.
dřevina

Moč
Radioakt.

prvek

Zasklený
otvor
Mzda

• Jitřenka
Tlach

Jméno Ko-
menského

Spěch
Domácky

Helena
Plocha

hlíny na
pěstování

Špička

Ples
Arabské
mužské
jméno

Tvůrce ben-
zín. motoru
Inic. herečky

Kinské

Spojka
Část
vozu

365 dní 1. díl
tajenky

Snad Citosl.
klapnutí

Spojka

Jméno
detektiva

Slaughtera
Olepení

Had
Pracoviště

v dole

Kocour
(nářečně)

Český
zlatník

SPZ aut
Prahy

Latinský
pozdrav

SPZ Banská
Bystrica
Setina
hektaru

Odělení
nemocnice

Ch. zn.
polonia

Římsky
1001

Představe-
ný kláštera

Údajně

Halogen Obyvatelé
Olympu

Inic. Krás-
nohorské
Irská rep.
armáda

Ženské
jméno
Ch. zn.

kryptonu

Prchavý

SPZ aut
Náchoda

Oznámit

Živočich

Hrát
(angl.)

Hluboký
les

MPZ
Tuniska

Kouzelní-
kův kousek
Barva oli-
vově šedá

Ceknutí
Krkonoš
nár. park

Kazit
(expr.)

SPZ aut
Kolína

Zakrývati
Obličej
(expr.)

Cévní
tekutina

Počáteční

V Ivančicích se 18. ledna 1874 narodil Karel Elgart 
Sokol. Pedagog, autor přírodních a (1. díl tajenky)
a společenských románů, dramatik, divadelní, literární 
a výtvarný kritik. Literární jméno Sokol přijal po své 
matce v roce 1900. Od roku 1910 byl ředitelem dívčích 
škol Vesna v Brně, organizátorem ženského školství a jed-
nou z vůdčích osobností (2. díl tajenky). Z jeho tvorby je 
neznámější teatrologie Příval, Zlaté rouno a Sahara. Je také 
autorem knih Radhošťské meditace, Kresby a Písně na ho-
rách, jejichž děj se odehrává na Radhošti. V letech 1915-6 
byl učitelem ortopedického tělocviku ve Vojenské pozorovací 
nemocnici v Kroměříži. S Vilémem Mrštíkem redigoval Mo-
ravskoslezskou revui. Zemřel 21. července 1929 v Potštejně

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu

foto: mask
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Domnělý lékař v Krumlově
V úterý 21. března jsme byli svědky premiéry divadelní hry Hanse 

Weigela: Domnělý lékař aneb Nemocný zdravý. Hru uvedl místní 
ochotnický divadelní spolek BEZGEST v režii debutujícího Václava 
Ostrovského ml., který se také představil v titulní roli neobyčejně 
schopného a výřečného domnělého lékaře. Na jevišti mu skvěle sekun-
dovali Eva Štechová, Jana Ostrovská, David Šoukal, v roli roztržitého 
profesora jedinečný Karel Šoukal. Úplně poprvé se nám představili 
Jitka Cafourková a Jaroslav Kudláček, kteří svými výbornými výkony 
prokázali, že mezi naše divadelníky skutečně patří. 

Tato divadelní fraška, kde se mladý pojišťovací agent musí převtělit 
do role významného lékaře psychoanalytika, aby vůbec úspěšně napl-
nil své poslání, se ochotníkům opět velmi zdařila a sklidila u diváků 
zasloužené ovace. Fotografie z představení jakož i další připravované 
akce ochotníků najdete na vývěsce Divadelního spolku BEZGEST
na nástupním autobusovém ostrůvku před hotelem Epopej.        MěKS

DIVADLO ŽIJE!   To, na co se každoročně kromě Vánoc, 
dovolené a úspěchů mých dětí ve škole, které se většinou nedostaví, 
těším, je ochotnické vystoupení našeho krumlovského souboru. To se 
naštěstí v současné době dostavuje s pravidelností až železnou. Jako 
věrná a nadšená divačka jsem tomu opravdu ráda. Jistě není jednodu-
ché každý rok vybrat zajímavou hru, nastudovat ji, zahrát veřejnosti
a to vše ve svém volném čase, kterého máme všichni tak zoufale málo. 
Přesto se to našim ochotníkům daří k velké spokojenosti nás diváků. 
Také jsem si všimla, kolik nových tváří se během několika let objevilo 
mezi (herci jistě prominou) „starou gardou“, na kterou chodím s láskou 
již více než 10 let. A nejsou to jen samí mladí, jak například dokládá 
obsazení nejnovější hry „Domnělý lékař“, jejíž slavnostní premiéru 
jsem měla možnost v úterý 21. března shlédnout. Jen mě mrzí, že sama 
nemám tolik času, ale hlavně odvahy, sebevědomí, talentu a hereckého 
nadání. Jak se říká: mně by na ta prkna, která znamenají svět, nedostali 
ani heverem. Vždy budu jen věrnou divačkou, která obdivuje s jakým 
nadšením a lehkostí se herci mění do postav svých rolí a každoročně 
nás svým vystoupením baví. I letošní představení mě utvrdilo, že máme 
v Krumlově kvalitní soubor, na jehož hry se určitě vyplatí chodit a jsem 
moc ráda, že i v tak malém městě jako je Moravský Krumlov, divadlo 
žije! Milí ochotníci z BEZGESTU zlomte vaz!      Vaše věrná divačka

Aprílová sobota v Miroslavi
/Miroslav/ První apríl byl v miroslavské škole ve znamení při-

volávání jara představením dětí a dílnami, kde si návštěvníci mohli 
vyrobit například velikonoční výzdobu. V tomto případě ale nešlo 
o aprílový žert. „Dnes probíhá aprílová sobota. Učitelé a výchov-
ní pracovníci na zdejší škole se rozhodli uspořádat jarní akci pro 
rodiče s dětmi. Chtěli jsme, aby rodiče do školy nechodili jen na 
rodičovskou schůzku, ale aby viděli, jak to ve škole funguje během 
roku. Proto jsme zorganizovali devět jarních velikonočních dílniček, 
kde si příchozí mohou vyrobit jarní výzdobu do okna, na stůl a zá-
roveň si vyzkoušet různé techniky zdobení velikonočních kraslic, 
zdobení vajíčka ubrouskovou metodou a slámou, drátkovaní a kraj-
kování, zdobení perníkových vajec, větviček skořápkami. Pletou se 
žíly a hnízdečka z proutí, zdobí se papírová vajíčka a zajíčci. Dále 
máme  ukázky paličkování a soustružení dřeva Tomáše Holuba, 
ukázku a ochutnávku slaného pečiva, kde dostanete recept a jsou i 
nainstalované stoly se slavnostní velikonoční výzdobou, aby maminky 
dostaly inspiraci, jak si domov vyzdobit samy,“ prozradila o akci orga-
nizátorka Lada Hostalová, vychovatelka školní družiny.

„Když někdo přijde,  projde si jednotlivé dílny, kde se co dělá. Vybe-
re si, do které dílny půjde, u vchodu si zakoupí lísteček za symbolickou 
cenu a může jít vyrábět. Tento nápad jsem navrhla učitelům pracovních 
činností a ujal se. Na zahájení zazpíval sbor dětí a sehrálo se divadél-
ko „Jak zvířátka přezimovala“. K tomu nás inspirovala dlouhá zima. 
Už jsme se s dětmi těšili na sluníčko a tímto jsme je chtěli přivolat,“ 
doplnila Lada Hostalová. „Dnes jsem tu hrála divadlo Jak zvířátka pře-
zimovala. Myslím si, že se nám to povedlo. Já sama jsem hrála postavu 
lišky. Bylo nás celkem dvacet a nacvičovali jsme hru s paní učitelkou 
Ladou Hostalovou několik měsíců vždy ve středu,“ informovala jedna 
z účinkujících žaček Mirka Lorencová.                                        /mask/

Malí olbramovičtí malíři
Ve čtvrtek 9. března se nejmladší žáci ZŠ Olbramovice zúčastnili vy-

hlášení výsledků výtvarné soutěže „ Policie - náš ochránce“ ve Znojmě. 
V budově policie ČR na Pražské ulici převzaly děti diplomy i pěkné 
dárky. Žáci  II. třídy  získali  2. místo za kolektivní práci  a prvňáček 
Jarek Nečas 3. místo v kategorii nejmladších žáků. Žákyně IV. třídy 
Michaela Mikušová obsadila 2. místo a Alexandra Remiášová 3. místo 
ve své kategorii. Pro všechny výherce byl připraven bohatý naučný
i zábavný program a všichni ocenění si odváželi krásné výhry i zážitky. 
Všem našim oceněným žákům gratulujeme a přejeme jim dosažení dal-
ších  úspěchů v podobných soutěžích. Poděkování patří samozřejmě
i paní učitelce Daně Petrlové a Mgr. Haně Semerádové, pod jejichž 
vedením se děti soutěže zúčastnily.            vedení ZŠ a MŠ Olbramovice

Rouchovanský Rouchováček
„V tý róchovský hospodě muzika hraje. Já se tam do podívat, kdo 

tam tancuje. Tancujó tam panenke, mají bílý šate, voškubaný pun-
čoche, zamazaný bote...“ Tak zpívají žáci ze ZŠ TGM Rouchovany, 
kde již mnoho let pracuje folklorní taneční soubor Rouchováček. Pod 
vedením paní učitelky Vlasty Žákovské děti nejen zpívají, ale také 
samozřejmě tančí, přednáší, juchají a volají, prostě vesele křepčí. A to 
vše v nádherných moravských krojích, kterými nám připomínají his-
torii a tradice naší obce. S novým programem tanců a veselého říkání 
Masopust, vystoupil náš Rouchováček v kinokavárně v Rouchovanech 
19. března a to za doprovodu živé krojované kapely. Basu, housle a har-
moniku ovládají učitelé školy a tak naopak než při běžném vyučování, 
zde poslouchají oni pokyny svých žáků. „Přijďte se na naše tanečníky 
podívat, nový program se připravuje. O Velikonocích pořádá naše ZŠ 
jarmark u kostela v Rouchovanech. Na něm si můžete zakoupit spoustu 
zajímavých věcí, které vyrábí s žáky p. učitelka Hana Svobodová ve 
výtvarné výchově, pracovních činnostech a grafickém kroužku. Při této 
příležitosti vystoupí i Rouchováček. Více prozrazovat nebudu, všichni 
se na setkání s Vámi těší v neděli 16. dubna ve 13.00 hodin.“

Irena Kazdová, uč. ZŠ TGM Rouchovany

Kulturní programy
10. - 23. 4. 2006

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 12.4. v 18.00 MRTVÁ NEVĚSTA
  TIMA BURTONA 
  Rodinná komedie VB

• so 15.4. ve 20.00 FINTY DICKA A JANE
• ne 16.4. v 18.00 Krimi komedie USA

• stř 19.4. v 18.00 ZATHURA: VESMÍRNÉ
  DOBRODRUŽSTVÍ     
  Akční film USA

• so 22.4. ve 20.00 PANIC JE NANIC
• ne 23.4. v 18.00 komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• út 11.4. ve 20.00 PANIC JE NANIC
• stř 12.4. ve 20.00 Komedie ČR

• ne 16.4. ve 20.00 HRA S NEVĚROU
  Thriller USA  

• stř 19.4. v 17.00 KARCOOLKA
              ve 20.00 Animovaná komedie USA

• ne 23.4. ve 20.00 CO JE ŠEPTEM...   
  Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 15.4. v 18.00 ŠUP SEM, ŠUP TAM
  Film Dánska, titulky

• ne 16.4. v 18.00 ROMÁN PRO ŽENY
  Český film 

• so 22.4. v 18.00 MNICHOV
  Film USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN

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.

Ředitelství MŠ v Petrovicích oznamuje, že

zápis dětí do MŠ na školní rok 2006/07
se bude konat v úterý 11. dubna 2006 od 15.30 - 17.30 hodin. 
K zápisu do MŠ nechť se dostaví rodiče s dětmi narozenými

během roku 2003 a dříve. Bližší informace na tel.: 515 323 124.

V sobotu 15.dubna od 16 hodin se pořádá v pohostinství Řeznovice 

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KRÁLOVSKÉM POKERU

Zveme všechny příznivce této hry. Bližší info na tel.: 608 509 176.

Zájemci, kteří se chtějí zdokonalit ve výchově, partnerství a komu-
nikaci se svými čtyřnohými společníky zveme na jednodenní kurz 

„Přirozená komunikace a život se psy“, 
autor Viktor Dostál - psí škola Falco, Liberec. Kde: v Uherčicích
u Hustopečí, kdy: 22.4.2006. Každý účastník si s sebou může vzít 

svého pejska. Další informace a přihlášky na tel.: 777 814 419
nebo llenka.ti@seznam.cz

Zápis do Základní umělecké školy
v Moravském Krumlově na šk. rok 2006/7 

Hudební obor: zápis dne 27.- 28.4. od 13-16 hod. ve sborovně školy. 
Taneční obor: zápis dne 27.- 28.4. od 13-16 hod. v tanečním sále 
školy, dále každé út a čt od 13-16 hod. v tanečním sále. Výtvarný 
obor: zápis dne 27.- 28.4. od 13-16 hod. v učebně výtvarné výchovy, 
dále pak každý den od 13 -16 hod. v učebně výtvarné výchovy. Další 
informace na tel.: 515 322 283, e-mail: zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

OSLAVANSKÁ PADESÁTKA
27. ročník dálkového pochodu a vyjížďky na horských kolech údolím 
Oslavy a Chvojnice. Start  7.00 - 9.00 hod. u Školního klubu. ČD přistaví na 
22.4. přímé vozy pro cyklisty odjezd z Brna 7.46  a z Oslavan v 17.02 hod.

Pořádá Junácké středisko Oslavany.

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany, Tel.: 515 338 140, e-mail zs.doldubnan
y@zn.orgman.cz, www.zs-dodub.zde.cz pořádá v pátek 28. dubna 
v 18.00 hodin v sále místního pohostinství pro děti (nejen žáky naší 

školy) a jejich rodiče

4. SLET ČARODĚJNIC
(a čarodějů)

sraz  masek v 17. 45 hodin u školy. Program: • Průvod masek od 
školy do sálu • Taneční zábava za doprovodu skupiny STONE • 
Soutěže a hry • Lampiónový průvod, ohňostroj, táborák. Vstupné:
dospělí 30 Kč, děti bez masek 15 Kč, děti v maskách zdarma. 
Cena občerstvení pro děti (fruiko, oplatek, špekáček, rohlík) 15 Kč. 
Občerstvení budeme zajišťovat těm, kteří si ho předem objednají.

Věříme, že se čarodějnice slétnou v hojném počtu.

MěKS Moravský Krumlov uvádí 27.4. v 19.00 hod. představení

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU!
Divadelní spol. HÁTA, kinosál M. Krumlov, vstupné: 200 Kč,

předprodej vstupenek zahájen v Infocentru.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 23. dubna - výstava Svátky jara - zvykoslovná výstava. Galerie  Památ-
níku A. Muchy Muzeum Brněnska.
• 22.4. - 8.5. - Ivančické včelaření - výstava, sklepení Památníku A. Muchy.

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

• duben - Výstava - kresby žáků ZUŠ Mor. Krumlov, Měú, 1. patro.
• duben - PelMel/MižMaž - výstava.
• 12.4. dopoledne - Akademie - Gymnázium Mor. Krumlov, kinosál Mor. 
Krumlov, pro školy.
• 13.4. - Odysseia - zájezd do Brna na muzikál, Městské divadlo.
• 13.4. v 18.00 hod. - Móda dvacátého století - přednáška Ing. M. Špalkové, 
galerie Knížecí dům, vstupné: 40 Kč.
• 21.4. v 19.0 hod. - Koncert Jany Musilové, kinosál M. Krumlov.
• 21.4. - Flora Olomouc - zájezd na prodejní výstavu květin, závazné přihlášky 
na MěKS do 14.4.2006, doprava: 180 Kč.
• 28.4. v 17.30 hod. -  Akademie - Gymnázium Mor. Krumlov, kinosál Mor. 
Krumlov, pro veřejnost.
• Připravujeme. • 27.4. v 19.00 hod. - Když ty, tak já taky, miláčku! Diva-
delní spol. HÁTA, kinosál M. Krumlov, vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek 
zahájen v Infocentru. • 5.5. - Divokej Bill - zájezd do Znojma na koncert, 
závazné přihlášky na MěKS do 12.4.2006, cena: 330 Kč.• 27.5. v 19.00 hod. - 
Tajemství, muzikál, divadlo Kalich Praha, cena: vstupenka: 599 Kč + doprava: 
270 Kč, závazné přihlášky na MěKS. 

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 12.4. - Zvoneček - recitačně pěvecká soutěž pro děti pořádá DDM Miroslav ve 
spolupráci se Speciální školou Miroslav v DDM.
• 15.4. od 20.00 hod. - Velikonoční zábava. Pořádá FC Miroslav v KD.
• 21.4. - Den Země - Úklid části okolí Miroslavi. Pořádá O.s. MIROSA.
• 22.4. - „Miroslavská šlápota“, 16. ročník turistického pochodu (připraveno je 
5 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy), u koupaliště vystoupí sk. Navzdory. 
Proběhnou ukázky kynologů, bikerů a hasičů. Start 8.00 - 10.00 hodin u budovy 
ZŠ. Pořádá  ZŠ a DDM Miroslav.
• 22.4., od 10.00 hod. - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslavskou meruňko-
vici“  závod modelů letadel na letišti Aeroklubu 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
• 15.4. ve 20.30 hod. -Videodiskotéková mega párty. Diskotéková zábava s vi-
deoprodukcí s DJ Steenem z Pohořelic, v Dělnickém domě.
• 15.4. v 19.00 hod. - Výroční pumpařský bál. Oslava 10. narozenin skupiny 
Pumpaři v Padochově. Hrají: MT Band, Flám, Woraz, Haluza, Dým a Pumpaři,
v Sokolovně Padochov, pořádá sk. Pumpaři ve spolupráci s TJ Sokol Padochov.
• 19.- 28.4. - „Oslavanské stromy“ a příroda v okolí města. Výstava se koná při 
příležitosti výročí úmrtí Václava Čapka, významného ornitologa, který v Osla-
vanech pobýval. Otevřeno: Po, stř: 10.00 - 17.00, út, čt, pá: 10.00 - 14.00, so, ne: 
10.00 - 17.00 hod. Pořádá KIS, DDM za významné pomoci Dr. L. Rejla.
• 22.4. - Oslavanská padesátka. Tradiční turistický dálkový pochod na 25, 35 
a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy a Chvo-
jince. Start od 7.00 - 9.00 hod. u DDM. Pořádá Junák Oslavany

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 12.4. v 18.30 hod.  - Noc na Domečku, tentokrát na téma Čarodějnictví. S se-
bou pohodlné oblečení a spacák. Počet míst je omezen, je nutné se v kanceláři 
DDM přihlásit předem. Poplatek: 50 Kč. 
• 20.4. - Ukliďme město. Provedeme jarní úklid našeho města. Vybrat si můžete 
z několika tras. Podrobnější informace na DDM Mor. Krumlov. 
• 21.4. ve 13.00 hod. - Den Země. Soutěže a hry s eko-tématikou. Vernisáž  pra-
cí výtvarné a literární soutěže Modrá planeta pod širým nebem na nám. TGM. 
V případě nepříznivého počasí se bude konat v sále 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
• každé úterý v měsíci  od 17.00 do 17.30 hod. - Cvičení na relaxačních míčích, 
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 25 Kč/členové MaRC zdarma.
• 13.4. - 16.4. - Poznávací výlet do Prahy, památky, ZOO a další zajimavosti.
Nutné se předem přihlásit.
• 22.4. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 
7 (KM Medúza), poplatek: 20 Kč.
• 13.4. v 16.00 hod. - Originální trika,  v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM 
Medúza), poplatek: 30 Kč.
• 14.4. v 10.00 hod. - Skatepark Cup, v Ivančicích, hřiště FC Slovan - ska-
tepark, poplatek: 10 Kč .
• 15.4. v 10.00 hod.- Turnaj ve fotbalu, v Ivančicích, hřiště na malou kopanou 
- Réna, poplatek: 20 Kč/osoba.
•  22.4.  od 9.00 do 17.00 hod. - Šití panenek z ovčí vlny, v SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7, poplatek: 350 Kč. Nutné se předem přihlásit.

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
• 8.4. - Veřejný turistický závod III. stupně - krajský pohár. Sraz v 9.30 u 
mostu přes Jihlavu v Ivančicích - na Malovansku. Zájemci o účast v závodě 
dvoučlenných hlídek dětí a jednočlenných hlídek dorostu a dospělých se mohou 
přihlásit na startu. Sraz organizátorů – dle pokynů.
• 16.4. - akce DIANA - po stopách zaniklé nacistické továrny mezi Tišnovem a 
Níhovem. Odjezd vlakem v 8.03 do Níhova (a zpět), návrat ve večerních hod. 
Vede p. J. Flíček, odborný výklad zajistí p. M. Vaněk. Bude možno zakoupit 
knihu se stejným názvem. Nenechte si ujít! Z Brna vlak odjíždí v 9.57 hod.
• 17.4. - vycházka Za pomlázkou na Pálavu - odjezd z Brna vlakem směr 
Popice v 8.22. Pochod asi 22 km (dle dohody). Návrat z Mikulova autobusem. 
Bližší info u pí Bednářové (Tel.: 737 840 958).
• 22.4. - autobusový zájezd Jarní Pálava - odjezd v 8.00 od Besedního domu 
v Ivančicích. Trasy: 12 km náročnější a 6 km odpočinková. Jídlo na celý den s 
sebou. Poplatek: členové KČT 50 Kč, nečlenové 70 Kč, mládež do 15 let 30 Kč, 
nutno uhradit při přihlášení, a to do 15.4.2006 manželům Eibelovým, Široká 40, 
Ivančice nebo domluvit na tel.:. 546 451 261 po 18. hod.



V dnešní výpravě za poznáním 
našeho regionu vás zavedeme do 
Dolních Dubňan, kde v dávném 
středověku stával dnes téměř ne-
známý hrad Dubno. Středověké 
písemné prameny nám neuchova-
ly žádné přímé svědectví. Určité 
povědomí o existenci hradu se  
však přes propast staletí přeneslo 
v paměti místních obyvatel, aby 
bylo znovu objeveno moderními 
historiky. My jsme si vzali za 
úkol zjistit, kde přesně tento hrad 
stál a jestli z něj něco zbylo do 
současných dnů.

Již v roce 1837 historický to-
pograf Gregor Wolny píše, že ve 
14. století v Dolních Dubňanech 
stávala tvrz. Odkud tuto infor-
maci získal nevíme. Když zdejší 
učitel Vilém Haňák psal roku 
1913 o Dolních Dubňanech do 
Vlastivědy moravské, Wolnyho 
svědectví zpochybňuje. Přesvěd-
čivé řešení problému poskytl 
až v roce 1962 Ladislav Hosák 
v krátkém článku „Zapomenutý 
hrad na Moravskokrumlovsku“. 
Do Dolních Dubňan klade nezná-
mý hrad „Dubno“, podle kterého 
se ve 13. století psal rod pánů 
z Deblína a Dubna.

Že v Dolních Dubňanech stá-
val hrad, je dosud uchováno také 
ve jménu polní tratě „Hradisko“ 
na jižním okraji obce. Podobný 
význam se ukrývá také v názvu 
sousední tratě „Závistky“. Růz-
né tvary jména „Závist“ bývají 
obvykle kolem pravěkých nebo 
středověkých hradišť. Pro příklad
nemusíme chodit daleko. I v sou-
sedním Dobřínsku je polní trať 
„Na závisti“. Také zde na skalnaté
ostrožně nad Dobřínským potokem 
bývala tvrz nebo hradiště. O něm 
však napíšeme až někdy příště.

Na úvod bude užitečné se-
známit se z nejstaršími dějinami 
Dubňan. Předem budiž řečeno, 
že počátky Horních a Dolních 
Dubňan jsou velmi těsně spojeny 
– bývaly jednou vesnicí. Zhruba 
do 15. století byly obě obce v pí-
semných pramenech nazývány 
Dubňany, a jen někdy byly rozli-
šováno na Horní a Dolní.

Jak k této poměrně neobvyklé 
situaci došlo?

Dubňany patří k nejstarším 
vesnicím v kraji. Již v období 
Velkomoravské říše byla v katas-
tru dnešních Horních Dubňan slo-
vanská osada, možná již tehdy 
nazvaná podle okolních dubo-
vých lesů. Osada bývala poně-

kud stranou dnešního osídlení 
– v prostoru křižovatky silnic do 
Rešic a Tulešic. Její obyvatelé již 
v 9. století začali pohřbívat své 
zemřelé v místě dnešního horno-
dubňanského hřbitova, jak nám 
dosvědčují archeologické nálezy. 
A pohřbívalo se zde i ve století 
jedenáctém a dvanáctém. Pravdě-
podobně na počátku 13. století 
vystavěli obyvatelé Dubňan na 
tomto posvátném místě svoji sva-
tyni – nynější starobylý kostel sv. 
Petra a Pavla. Tento chrám je stře-
dem současných Horních Dubňan 
a pohřbívá se u něj nepřetržitě
do dnešních dnů.

Mezníkem ve vývoji Dubňan 
byla polovina 13. století. Území v 
údolí Dubňanského potoka a osadu
Dubňany získává rod pánů z Deblí-
na. Na příhodném místě na soutoku 
dvou potoků poměrně daleko od 
staré osady si staví hrad nazvaný 
Dubno. Kolem hradu současně vzni-
ká ves – dnešní Dolní Dubňany. 

A kdy byl hrad postaven? Nej-
spíš krátce před r. 1263, kdy se 
připomíná první zdejší majitel 
Hartleb z Dubna. Bratři Hartleb a 
Janeč z Dubna byli významnými 
úředníky v královských službách 
a zřejmě také za své věrné služ-
by získali území kolem Dubňan. 

Hrad pánů z Dubna asi neměl 
dlouhého trvání. Naposledy roku 
1292 se připomíná Hartleb mladší 
z Dubna, později se tento predi-
kát již neobjevuje. Snad tento rod 
vymřel a s ním zašel i hrad. 

V polovině 13. století do na-
šeho kraje přichází také rytířský 
řád templářů, usazuje se v Jamo-
licích, staví zde komendu a kolem
r. 1280 i mohutný hrad Templštýn.

Důležité svědectví z této doby 
se uchovalo v listině z r. 1279. 
Olomoucký biskup tímto listem 
potvrzoval templářům právo na 
farní kostel v Dubňanech. Listina 
obsahuje pro nás důležité sdělení, 
že k roku 1279 byly v Dubňanech 
dva kostely – farní a fi liální. Toto 
sdělení nám dokládá také exis-
tenci dvou částí Dubňan – „horní 
Dubňany“ s farním kostelem a  
„dolní Dubňany“ s fi liálním kos-
telem u hradu Dubno. Je pravdě-
podobné, že fi liální kostel založili 
templáři krátce předtím v místě dol-
ní osady vznikající u hradu Dubno.

Vyzbrojeni poznatky o historii 
krajiny, vydali jsme se do Dol-
ních Dubňan hledat pozůstatky 
hradu Dubna. Hlavním vodítkem 
v pátrání nám je polní trať Hra-
disko. Na starých mapách jsme 

toto jméno nenašli, zato mezi 
obyvateli Dolních Dubňan je 
dobře známé a dosud užívané. 

Trať Hradisko se nachází na 
jihozápadním okraji obce smě-
rem k potoku. Na okraji zástavby 

nacházíme nevýrazný ale přesto 
zřetelný pahorek o průměru 20 
až 30 m. Jestli je přirozený nebo 
uměle navršený, nejsme schopni 
při povrchovém průzkumu zjistit.

Pahorek je na soutoku dvou 
menších potoků, což je místo 
příhodné pro založení vodního 
hradu či tvrze. Nutnou součástí 
obranného systému musela být 
hráz pod soutokem potoků. Vodní 
plocha a bahno byly spolehli-
vou ochranou hradu na ostrově 
v rybníce. V obci je dosud patrná 
výrazná hráz, je to však zbytek 
rybníka mnohem mladšího. Pů-
vodní hráz mohla být také zde, 
nebo o několik desítek metrů 
blíže k Hradisku. Hrad byl nejlé-
pe přístupný ze západu, kde také 
možná byl vyhlouben příkop, 
zaplněný vodou z rybníka.

Povzbuzeni příznivou terénní 
situací jsme pokračovali v dů-
kladném povrchovém průzkumu 
pahorku s cílem najít střepy stře-
dověké keramiky. Bohužel bez 
úspěchu, snad také proto, že větší 
část lokality je na ohrazených 
soukromých pozemcích. Napadlo 
nás, zeptat se místních občanů 
na případné nálezy keramiky. A 
zde nám štěstí přálo nadmíru. 

Paní Marta Sobotková z č.p. 17 
nám přinesla a potom i darovala 
velké kusy nádob, které před 
mnoha lety zachránila při výkopu 
základu pro zídku právě na námi 
zkoumaném pahorku.

Archeolog Zdeněk Čižmář 
nám střepy ochotně určil - jde o 
keramiku z druhé poloviny 14. 
až počátku 15. století. Nejsou 
to tedy nádoby z hradu Dubno, 
pocházejí z období asi o sto let 
pozdějšího. Nálezy dokládají až 
následné osídlení. Snad zde na 
zbytcích hradu vznikl zemanský 
dvůr – sídlo drobných feudálů. 
Z tohoto období známe i některá 
jejich jména - Dětřich Věrný (1375)
a Václav Lžička (1406) z Dolních 
Dubňan. Ukázalo se, jak zásad-
ním přínosem pro poznání dějin 
vlastní obce mohou být archeolo-
gické nálezy jejich obyvatel.

Naše úvahy je třeba považovat 
za hypotézy, které mohou být
potvrzeny nebo vyvráceny teprve 
důkladným odborným průzkumem.

Na závěr chceme poděkovat 
občanům Dolních Dubňan, kteří 
nám ochotně poskytli mnoho za-
jímavých a užitečných informací. 
Zvláště děkujeme paní Martě So-
botkové za záchranu a poskytnutí 
archeologických památek. Dík 
náleží také Mgr. Zdeňku Čižmá-
řovi ze Znojma za určení archeo-
logických nálezů.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi

Petrovice u M. Krumlova
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Tajemný hrad v Dubňanech

Nádoby ze 14. - 15. století z parcely u domu č.p. 17

Nízký pahorek - pravděpodobné místo hradu 

Mapka Dolních Dubňan s vyznačenou polohou hradu Dubna

Přednáškový cyklus Expedice Speculum
V neděli 30. dubna vás zveme

na vycházku do přírody

ZA JARNÍ KVĚTENOU
MIROSLAVSKÝCH KOPCŮ

Exkurzi vede:
 RNDr. Erik Schwarzbach a Mgr. Bronislav Gruna
Sraz účastníků: ve 13 hodin v Miroslavi u radnice

KONKURZ
Starosta obce Nová Ves vyhlašuje konkurz na funkci ředitele
Základní školy a Mateřské školy Nová Ves, okres Brno - venkov 
příspěvkové organizace. Požadavky: • předpoklady pro výkon 
funkce ředitele školy stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, tzn.:
- odborná kvalifi kace odpovídající § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, - délka 
praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm.b) zákona č. 563/2004 Sb., 
praxe 4 roky, - občanská a morální bezúhonnost a dále. • znalost 
školské problematiky a předpisů • organizační a řídící schopnosti 
• dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte: • ověřené kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání (diplom vč. vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání) • přehled 
o průběhu praxe, vč. funkčního zařazení, dokladující její délku 
potvrzeny posledním zaměstnavatelem • strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (maximální rozsah 5 stran strojopisu) • 
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 
vyžádání • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/
1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů • originál, popř. ověřená 
kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele 
(ne starší 3 měsíců). Předpokládaný nástup do funkce: 1. 
července 2006. Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“. 
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 28. dubna 2006 na 
adresu: Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves č. 67, 664 91 Ivančice. 
Přímo ve škole k dispozici služební byt 2 + 1.  
  Ladislav Veselý, starosta obce

Od 1. dubna je otevřena galerie 
Slovanská epopej Alfonse Muchy
na zámku v Moravském Krumlově

Jedná se o cyklus 20 monumentálních obrazů z dějin Slovanů od 
secesního malíře Alfonse Muchy. • Epopej je otevřena denně mimo 
pondělí od 1. dubna do 31. října 2006. • Otevírací doba 9 - 12 a 13 
- 16 hod. (červenec a srpen do 17 hod.) • Vstupné je 60 Kč; senioři a 
mládež 30 Kč • Otevřeno je i ve svátky - na velikonoční pondělí, 1. a 
8. května 2006. • Prohlídka s průvodcem trvá cca 1 hodinu.
V letošním roce je to již 43. sezóna. Poprvé se část zrestaurovaných 
obrazů představila veřejnosti v roce 1963, a to právě na krumlovském 
zámku. Zde epopej našla svůj azyl v době, kdy v Praze nebyla 
vítána. Zásluhou města Moravského Krumlova tak bylo zachráněno 
dílo slavného malíře, o které je dnes opět velký zájem. Jak dlouho 
zůstane epopej Alfonse Muchy na Moravě? Podaří se Praze 
vybudovat a za jak dlouho pro epopej novou galerii, jak si to Mucha 
přál? To jsou otázky, které si dnes v Moravském Krumlově klademe. 
(I když si myslím, že kdyby Mucha žil, změnil by svou závěť ve 
prospěch města, které se o jeho největší dílo dokázalo postarat).

Pracovní společnost nástavkových včelařů, ZO ČSV 
Ivančice a MěÚ Ivančice srdečně zvou všechny včelaře na

V. JARNÍ SEMINÁŘ
NÁSTAVKOVÉHO VČELAŘENÍ 

motto: „Ivančice byly vždy
baštou včelařů“ 

Sobota 22. dubna 2006, Ivančice, kino Réna (na náměstí) 
Program přednášek: • 9.00 - Význam včel pro člověka (Ing. 
Oldřich Haragsim, CSc.) • 10.30 - Získávání kvalitního medu - 
prodej medu ze dvora (Ing. Petr Texl) • 14.00 - Silná včelstva 
(Ing. František Texl) • 15.30 - mobilní včelaření (Ladislav 
Nerad) • 16.00 - Včelařův rok v Langstrothových úlech 
(Miroslav Zelený). Ve vestibulu kina budou vystaveny moderní 
úlové systémy, nerezové medomety a další pomůcky pro 
včelařské provozy. Možnost nákupu včelařských pomůcek. 

V sobotu 22.4.2006 bude zahájena výstava

„IVANČICKÉ VČELAŘENÍ“ 
v Památníku  Alfonse Muchy a „Chovatelská výstava trofejí 

spárkaté zvěře“ v přízemí městského úřadu.

1 - pravděpodobná poloha hradu
2 - předpokládaná hráz rybníka
3 - dochovaná hráz novodobého
     rybníka            
••••••• potok

1

2

3

ZÁVISTKY
HRADISKO

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
TRENÉRKÉ A LEKTOSKÉ DOVEDNOSTI  2

je realizován na základě partnerství s Krajským úřadem JM kraje  
v rámci projektu JmK, SROP - Zvyšování projektové absorpční 
kapacity v Jihomoravském kraji. Projekt je spolufi nancován EU.
Vzdělávací program bude probíhat v 5 modulech v následujících 
termínech: 23.5. ,  30.5. , 6.6. , 13. 6., a 20.6. 2006, tj.vždy v úterý
vždy od 8 do 16 hodin v jednací místnosti na MěÚ M. Krumlov
Pro účastníky je vzdělávací program poskytován zdarma. O absolvování 
získá účastník, po splnění stanovených podmínek, Osvědčení. Seminář 
probíhá interaktivní formou. Účastníci budou maximálně zapojování do 
jednotlivých aktivit. Velký prostor bude věnován nácviku jednotlivých 
modelových situací a praktickému využití získaných dovedností a 
následným rozborem a zpětnou vazbou. Program lze doporučit zaměst-
nancům státní správy, samosprávám, členům nevládních organizací 
a spolků, pracovníkům ve školství, podnikatelům, lidem věnujícím se 
prosazování veřejných zájmů v sociální, kulturní, enviromentální sféře
a všem se zájmem o vzdělávání.

Moduly programu:
Modul I. - Asertivita, Modul II. - Vyjednávání a konfl ikt,

Modul III. - Manager a managerské kompetence,
Modul IV. - Synergický a individuální management,

Modul V. - Kreativita, radost z inteligence

Zájemci o vzdělávací program se mohou informovat a přihlásit
u manažerky mikroregionu Moravskokrumlovsko do 17.5. 2006.

Jitka Schneiderová, tel.: 606 736 163,
e-mail: schneiderova.jitka@volny.cz
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Auto - moto
koupím
•• přívěsný vozík Pav nebo Sajdu 
k motocyklu  i ve špatném stavu. Tel.:
777617 577.
•• Jawa i CZ i déle odložené či bez 
dokladu, i Babetu či Jawetu. Tel.: 608 
526 502.
•• motocykl Jawa 500, Norton, Mata-
kles i ve špatném stavu do cca 70.000 
Kč. Tel.: 608 460 948.
•• TP na Moskvič 407, r.v. 60 nebo 
vrak s doklady. Tel.: 776 322 231.
prodám
•• Seat Leon 1.6. SR (101PS), r.v. 
7/00, naj. 70 tis. km, serv. knížka, alu 
kola, digi klima, 4x el. okna, 4x air-
bag, centrál, orig. rádio, dešť. senzor, 
ABS, servo, mlhovky, alarm,  189.000 
Kč, dohoda. Tel.: 737 710 095.
•• Citroen Xsara Pallast 2,0HDi, 5DV, 
r.v. 02, 66 tis. km, klima, ABS, 4x airbag, 
PC, centrál na DO, alukola, zimní sada, 
multifunkční volant, orig. rádio s CD, 4x 
el. okna, el. zrcátka, imitace dřeva, dešť. 
senzor, 4x kotouč. brzdy, servo, stavitel-
ný volant, zadní stěrač, stříbrná, garáž, 
tónovaná skla, imob, perfektní, 269.000 
Kč, dohoda. Tel.: 724 690 424.
•• Renault Trafic 2,5D, r.v. 91, 3-místný, 
STK 3/08, 25.000 Kč. Tel.:606 826 967.
•• Opel Vectra 1,8, 16 V, stříbrný, r.v. 
98, 4x airbag, climatronic, alukola zim-
ní+letní, závěs, dálk. zamyk., výborný 
stav, 165.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Hyundai Sonata 2,0, r.v. 95, 
centrál, klima, ABS, servo, airbag, 
elektrony, el. okna+zrcátka, 37.000 
Kč. Tel.: 603 244 399. 
•• Š 100, motor 120, nové pneu, rmg, 
STK 07, taž. zař., oranžová, cena do-
hodou, spěchá. Tel.: 604 796 467.
•• Š 130 GL, 5 rychl., r.v. 88, STK 
11/07, 10.000 Kč, výborný stav. Tel.:
737 323 345.
•• nevyužitý přívěs za os. auto, kola 
R13. Tel.: 606 813 814.
•• Wartburg 353-1, plně pojízdný, mo-
tor v dobrém stavu, nové ND, 2.500 Kč, 
rychlé jednání sleva. Tel.:775 376 717.
•• malý motocykl (50 ccm) PUCH 
N 50 SL, paprsková kola, přední ko-
toučová brzda, kapotáž. STK 12/06, 
5.900 Kč. Tel.: 603.157 265.
•• 4 disky kol, 5J x 13 na Mitsubishi 
Lancer, Colt, r.v. 90-91, 500 Kč/ks. 
Tel.: 608 916 468, po 19 hod.
•• ND na Avii 30-31 a Š105, levně. 
Tel.: 607 836 217.

Byty - nemovitosti
koupím
•• starší domek v MK k rekonstrukci. 
Tel.: 723 734 468.
•• RD 3+1 nebo 4+1 ihned k bydlení 
za rozumnou cenu, s garáží, dvorkem, 
zahrádkou, v MK, Ivančicích nebo 
okolí. Tel.: 774 949 550.
•• RD se zahradou do 1200.000 Kč 
v MK, Ivančicích a okolí. Tel.: 606 
839 211, 515 339 531 po 16 hod.
•• RD 2+1 s menší zahradou v MK.  
Tel.: 774 665 618.
•• RD se zahr. k bydlení i menším opra-
vám. Okolí Ivančic do 20 km, dobrá do-
stupnost k vlak. spoj. Tel.: 607 904 896.
•• byt v Ivančicích 1+1 nebo 2+1 za 
rozumnou cenu. Tel.: 777 200 557.
•• byt 1+1 v Ivančicích, větší, spěchá, 
platba hotově. Tel.: 605 753 997, 
776 197 679.
•• menší byt Ivančice/Rosice. Tel.:
739 042 856.
•• byt v Ivančicích 1+1. Tel.: 775 157 948.
•• DB 3+1, cihlový v MK. Tel.: 723 
734 468.
•• do OV byt 2+1 ve Znojmě k okamži-
tému nastěhování. Tel.: 774 174 222.
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 pří-
pojky plynu. Velmi špatný tech. stav, 
nutná rekonstr., 350.000 Kč. Tel.: 515 
322 101, 602 755 265.
•• RD v Rokytné k demolici, vh. jako 
stavební místo, š.10 m, 918 m2, IS, 
cena dohodou. Tel.: 731 119 976.
•• řad. přízemní dvojdomek v Ivanči-
cích, š. 14,5, zast. plocha 250 m2, poze-
mek 2.160 m2, průjezd. garáž do zahrady, 
z velké části zrekonstr., možnost půdní 
vestavby, 2 mil.Kč. Tel.: 606 391 588.
•• RD 2+1 po rekonstr. ve Vedrovi-
cích, nové ÚT plyn, koupelna a WC, 
plast. okna, garáž, zahrada, 950.000 
Kč. Tel.: 739 179 728.
•• řadový RD v centru MK (Palackého 
ul.), 80 m2. Menší dvorek, klenutý sklep, 
možnost přístavby podkroví, přímotopy, 
volný od 04/06, ihned k nastěhování, 
950.000 Kč. Tel.: 777 794 910.
•• menší RD 3+kk v Dobřínsku, ÚT 
tuhá paliva, voda, odpady, vjezd na 
dvůr, sklep, zahrada, pozemek 550 
m2, 600 tis. Kč, rychlé jednání sleva. 
Tel.: 604 795 874.
•• RD nebo chalupu ve Slatině u 
Jevišovic, cca 15 km od Znojma. K 
rekonstr. v dobrém stavu, 250.000 Kč. 
Tel.: 777 200 557.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích, Nové 
Sídliště, volný od 1⁄2 července. Tel.:
724 763 228.
•• družst. garsonku na Sídlišti v MK, 
vnitř. úpr., vč. vybav. Tel.: 515 323 912.
•• DB 2+1, 2 patro, na Sídlišti v MK. 
Tel.: 606 411 071.
•• pozemek v Oslavanech, dostupnost 
IS, krásné okolí, 2.500 m2. Tel.: 732 
447 594.
•• stav. pozemek Ivančice-Němči-
ce, š. 7,5 m, celkem 1700 m2, les u 
pozemku, 150 Kč/m2, rychlé jednání 
sleva. Tel.: 603 793 890.
pronajmu
•• byt, část RD nebo menší RD v Ivan-
čicích, spěchá. Tel.: 777 030 731.
•• byt 1+1 v Ivančicích na st. Sídlišti, 
1. patro, balkon. Tel.: 607 241 321.
hledám pronájem
•• mladá rodina hledá byt do 5.000 
Kč, nejlépe Oslavany a okolí, spěchá. 
Tel.: 731 837 180.
•• bytu 2+1, 3+1 v MK a blízkém 
okolí. Tel.: 774 113 315.
•• byt 2+1 v Miroslavi. Tel.: 720 527 697.
•• kancelář. prostory v MK, 2 místnos-
ti, nejlépe na nám. Tel.: 608 858 888.

Stavba - zahrada
koupím
•• starší lešení, nejraději haki, odvoz 
zajistím. Tel.: 608 310 471.
•• kdo daruje nebo levně prodá funkč-
ní plečku na plevel, nabídněte. Tel.:
732 615 485.
prodám
•• nové podlážky na haki lešení. Tel.:
608 820 921.
•• 33 m venkovního el. kabelu, černý, 
měkký s koncovkami, 700 Kč. Tel.:
546 452 997.
•• el. samonos. kabel pro připoj. RD, AL 
20 m, 250 Kč. Tel.: 515 271 655, večer.
•• nové plast. roury, odpad apod., 3 
ks, 2 a 6 m, průměr 150, 650 Kč. Tel.:
736 756 780.
•• nové střešní latě, 9 Kč/b.m. Tel.:
776 322 231.
•• nové obložkové zárubně, dub 60 L, 
1.200 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• starší dveře L+P, prosklené 2/3. 
Tel.: 604 185 091.
•• 6 ks vysouv. staveb. koz; svářecí 
usměrňovač do 4 mm; nádrž v koši 
s ventilem 1000 l; 4 ks sudy 120 l, umě-
lá hmota s víkem. Tel.: 737 884 165.
•• el. řetězovou pilu Black+Decker, 
1600w, 41cm, zánovní, 1.800 Kč. 
Tel.: 724 690 907.

•• novou málo použitou zahradní stří-
kačku na postřiky, objem 12 l, 1.000 
Kč. Tel.: 732 615 485.
•• thuje na živý plot, v. 90-100 cm, 
117-130 Kč/ks. Tel.: 568 888 283, 
603 926 075.
•• křovinořez Husquarna, v záruce, 
7.000 Kč. Tel.: 720 527 699.
•• starší secí stroj, levně. Tel.: 515 
336 877.
•• hliník. konstrukci foliovníku 4x3,2 
m, v. 2 m, 3.500 Kč. Tel.: 776 042 559.
daruji
•• panelák. dřevěné okno 118x158, 
balkon. dřevěné dveře 88x218, plast. 
sklepní okna 3 ks 60x60, zelené plast. 
skládací židle 4 ks, bílá plastová sklá-
dací lehátka 2 ks. Tel.: 721 208 884.
•• koňský hnůj za odvoz, platí stále, 
Lubnice u Bítova. Tel.: 608 874 038.

Vybavení domácnosti
koupím
•• starší kotel na pevná paliva od 28 
kcal. Tel.: 721 231 303.
•• zachovalou kuch. linku d. 180, jen 
Ivančice. Tel.: 546 452 997.
•• kredenc nebo jiný vhodný kuch.ná-
bytek na chatu. Tel.: 737 011 006.
prodám
•• daruji za odvoz st. zachov. pohovku, 
rozkl., 1 1⁄2 lůžka. Tel.: 546 451 049.
•• ložnici, letiště 180x200, zasunovací 
skříň se zrcadlem 280x220x60, skříň-
ku 120x40, věšák, zrcadlo, bílá barva, 
zlaté kování, vše za 25.000 Kč. Tel.:
607 615 931.
•• 4 čalouněné židle, béžový potah 
250Kč/ks; starší el. troubu, 500 Kč; 
jednolůžk. pletací stroj 400 Kč; starší 
nerozkl. pohovku, vínový potah, 300 
Kč. Tel.: 546 423 027.
•• trojramenný lustr, zlatý, kulaté, 
čiré baňky s jemným broušeným vzo-
rem, 300 Kč. Tel.: 774 955 258.
•• 2 ks křišťál. lustrů, 8 ramen, do 
2.000 Kč (oba), i jednotlivě, nevh. 
dar. Tel.: 604 575 152.
•• kompresor s nádrží domácí výroby 
380V, 450 Kč. Tel.: 607 836 217.
•• bojler kombi (ohřev vody přes ko-
tel), na 260 l, ležatý, nový, orig. bal., 
4.000 Kč. Tel.: 723 300 604.

Elektro a elektronika
prodám
•• MT Siemens A60, barevný displej, 
nová baterie, nabíj., 1.300 Kč. Tel.:
732 615 485.
•• MT Samsung SGHA 800, lehké V, 
modré podsvícení, nový kryt, nabíj., 
1.400 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• SIM kartu Twist s kreditem 2.550 
Kč za 2.200 Kč. Tel.: 724 690 907.
•• cassetedeck Sony 1 kazeta kompo-
nent, 1.000 Kč, stereoreceiver Sony, 
2.000 Kč, bedny Sony 2x 140 W, 2.000 
Kč, 100% stav. Tel.: 731 945 491.
•• kvalitní crt monitor AOC 17“, 
2.000 Kč, klávesnice zdarma, spěchá. 
Tel.: 732 447 594.
•• el. psací stroj Gabriela, nepouž., 1.000 
Kč. Tel.: 546 451 553, 604 648 419.
•• automat. pračku Whirpool, plně 
funkční, 1.000 Kč. Tel.: 546 451 553,  
604 648 419.
•• pračku Whirpool, plně funkční, 
600 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• el. sporák s troubou a grilem Mora, 
funkční, zachovalý, 1.000 Kč. Tel.:
546 423 324.
•• pultový mrazák 300 l, 1.600 Kč. 
Tel.: 607 642 399.

Vše pro děti
koupím
•• kočár golf v dobrém stavu, levně. 
Tel.: 777 901 005 po 18 hod.
prodám
•• postýlku, sv. dřevo, po 1. dítěti, 
nepoškozená, s matrací, na dítě 0-8 
let, 2.500 Kč; dvojkočárek, sedadla za 
sebou, barva modrošedá kostka, málo 

použitý, 3.000 Kč. Tel.: 607 615 931.      
•• malé dět. kolo, červené, málo použ., 
1.000 Kč, Miroslav. Tel.: 607 680 167.
•• zimní oblečení na děvče 2-3 r., na 
chlapce 8-13 měs. Tel.: 777 209 174, 
608 842 730.
•• dětský koberec s motivy silnic, aut, 
přírody. Velmi pěkný, málo použ., 
120x130, 220 Kč. Tel.: 605 822 062.
•• dětskou polohov. autosedačku 0-18 
kg, 800 Kč. Tel.: 605 746 306.
•• dětskou autosedačku Megi 0-9 
kg v zár., 900 Kč. Tel.: 737 302 091, 
515 323 826.
•• klokanku Chicco, tm. modrá, málo 
použ., 500 Kč. Tel.: 606 401 755.
•• kočár béžovo-modrý, 3-komb., pře-
haz. rukojeť, kabela, 3-bod. pásy, větrání, 
pro nenároč. maminku, 1.500 Kč, Ivanči-
ce. Tel.: 777 209 174, 608 842 730.
•• dětské kožené kopačky zn. Puma, 
stříbrno-černé, vel. 40, 350 Kč, 1 r. st., 
zachov. Tel.: 737 844 926, i sms.
•• chlapecké horské kolo, jako nové 
na 6-8 let. Tel.: 739 144 725.
•• kočár 4-komb., sv. modrý, taška, 
nafuk. kola, pěkný, 1.500 Kč. Tel.:
721 946 521.
•• dívčí horské kolo, málo použ., do 
14 let, převody Shimano, nutno vidět, 
dohoda. Tel.: 604 191 420.
•• oblečení pro chlapce 7-11 let, 2x 
kolečkové brusle vel. 37, 39, vše 
levně. Tel.: 608 456 273.
•• dětské kolo 3-5 let, přídavná koleč-
ka, 600 Kč. Tel.: 721 196 114.
•• dětské kolo Joko, perfektní stav,  
1.000 Kč. Tel.: 605 762 090.
•• košík na spaní, pojízdný na koleč-
kách, pro dítě 0-12 měsíců, pěkný. 
Vaničku s koupací podložkou, levně. 
Tel.: 723 300 604.

Zvířata
prodám
•• nabízím ke krytí psa kolie zlaté a 
psa blue merle šeltie, oba s PP, chov-
ní, výborní. Tel.: 737 834 491.
•• 2 l. hřebečka na rekreaci a nižší 
sport, 15.000 Kč; klisnu 15 l., bez 
PP s průkazem koně, cena i s uzdou 
12.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• prase 110-140 kg, 29 Kč/kg. Tel.:
515 322 155.
•• prase, možno i 1⁄2. Tel.: 724 
956 454.
•• prase i půlky, 48 Kč/kg. Tel.: 515 
336 058, 737 778 268.
•• kuřice ISA BROWN (červené),již 
snášející, 100 Kč/ks. p.Štefulík, Ivan-
čice, tel.: 546 437 117, 604 891 035.

•• Prodám ovce bahnice 20 ks (1ks/
2.000 Kč), plemenný beran sufolk, 
7.000 Kč, jehňata mlíčná i jateční, 
70 a 50 Kč/kg živé váhy. Vhodné 
i na vypásání, při větším odběru 
sleva. Tel.: 606 826 967.

Služby
•• Kdo odborně ostříhá ovocné strom-
ky v Ivančicích? Tel.: 602 526 749.

•• Včelařům nabízím oddělky a včelí
matky. Odběr od konce května.
V omezeném množství nabízím také 
přezimovaná mladá včelstva k do-
plnění zimních ztrát. Zdarma zašlu 
informace. Včelařství B. Gruna, 
Petrovice 46, 672 01, M. Krumlov, 
tel.: 515 320 787.
• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří, sítě proti hmyzu, 
lamelové dveře a laminátové pod-
lahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321, 
602 719 156. 
•• Finanční půjčky lehce dostupné, 
administrativně nenáročné i pro 
klienty s minimálním příjmem. 
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

•• Nebankovní půjčky pro zaměst-
nance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Soukromá stavební firma pro-
vádí stavby RD na klíč, půdní 
vestavby, rekonstrukce, zateplová-
ní fasád, sádrokartony, obklady, 
dlažby. Tel.: 723 014 855, e-mail:
stav.firma@tiscali.cz

Různé
prodám
•• el. pekařský mlýnek na strouhanku 
(cca 200 rohlíků najednou), 1.000 Kč; 
zařízení domácí moštárny, 3 demižo-
ny 50 l, levně. Tel.: 732 542 768.
•• skládací bazén s kartušovou filtrací
a doplňky, starý 5 let. Tel.: 736 132 876.
•• pěknou nemocniční polohov. postel 
na kliku, 500 Kč. Tel.: 732 542 768.
•• za symbol. cenu 2,5 m troky a řez-
nický štok, 200 Kč; litinový kotel 50 
l, Tel.: 732 542 760.
•• kovový vál k Teře/Vari se seda-
dlem, kolo skládací do 14 let, březová 
košťata. Tel.: 515 336 601.
•• volně ložené seno, pohrabovačky na 
seno za traktor, lis na slámu, železný, 
nevázací. Tel.: 737 136 596 po 19 hod.
•• eliptický trenažér Orbitrac s digi-
tál. displejem, ujetá vzdálenost, čas, 
ccal, téměř nepouž., v záruce, 1.800 
Kč. Tel.: 731 821 531. 
•• dámské kolo, 500 Kč. Tel.: 732 
447 594.
•• starou funkční cirkulárku, 500 Kč. 
Tel.: 608 336 876.
•• dámské kolo Lady 26, vh. pro 
starší paní, pevná konstrukce, 500 Kč. 
Tel.: 732 615 485.
•• starší horské kolo v perfekt. stavu, 
udržované, bezporuchové, masivní 
rám, cena doh. Tel.: 737 481 635.
•• kolovrátek, replika, vh. jako deko-
race. Tel.: 607 642 399.
•• Středa laser pero, pro dom. použití 
(akné, jizvy, strije apod.), 2.000 Kč. 
Tel.: 602 942 849.
•• nerez. nádobu vh. k naložení masa 
pr. 50 cm, v. 65 cm se šroubem; 2 ks 
PB lahví 30 kg. Tel.: 737 884 165.
•• ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická 218 
nabízí k odprodeji starší školní lavi-
ce a žákovské židle. Cena: lavice 30 
Kč/ks, židle 15 Kč/ks. Tel.: 515 322 
442-3, nebo kancelář ZŠ v prac. dny 
od 7.00-15.00 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.
•• plast. stůl oválný zelený 180/90, 
300 Kč; plast. bílý servírovací bazén, 
300 Kč; el. sekačku, 500 Kč. Tel.: 721 
208 884.
•• dámské kolo Eska zachovalé, 450 
Kč. Tel.: 607 836 217.

Hobby
koupím
•• foto digitál Power Shot G6. Tel.: 
607 241 905.
prodám
•• mince a papírové peníze 1hal/1959, 
20hal/1938, 50hal/1969, 1 Kč/1960, 2 
Kč/1992, 10 Kč/1991 Štefánik, 1993 
Masaryk, papír/10 Kč 1986, papír/20 Kč/
1994. Nabídněte cenu. Tel.: 605 423 065.
•• baskytaru s obalem, 1.000 Kč; kytar. 
efekty Boost Driver, 600 Kč; Flanging 
Chorus, 600 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• starší zachovalý dvojmíst. kajak, 
barva červená, žlutá, 3.200 Kč; akor-
deon vh. pro začáteč., barva perleť, 32 
basů, 1.900 Kč. Tel.:606 507 088.

Seznámení
•• Muž 30 let, hledá ženu k intimním 
schůzkám u mne doma, diskrétnost 
zaručena. Tel.: 728 319 873.
•• Jsem 54letý, 171/73 a chtěl bych 
se seznámit se ženou štíhlejší postavy. 
Což takhle si vyjít do jarní přírody 

nebo si zaplavat v bazénu? Těším se na 
odpovědi, Zdeněk. Tel.: 732 284 863.
•• Muž silnější postavy, 31/180, hledá 
ženu, dítě není překážkou, RD na 
venkově, finančně zajištěný, nesmělý. 
Jen vážně. Tel.: 721 169 483.
•• Nekuřák 65/167, skromný, aktivní 
a pracující, hledá ženu/přítelkyni 60-
68 let, na postavě nezáleží, která by se 
ráda starala o mě a já zase o ni. Mám 
rád vycházky do přírody, hudbu i 
kino. Schůzka v Ivančicích. Tel.: 732 
509 382, ne SMS.
•• 35/175/83 hledá přítelkyni, která má 
smysl pro život. Tel.: 605 064 740.
•• Jsem 182/65/90 a hledám pohled-
nou ženu do nového penzionu v okolí 
ZN za velmi dobrých fin. podmínek. 
Tel.: 737 884 165.
•• Najde se žena z Ivančicka, MK a 
okolí do 40 let, která je sama a v lásce 
zklamaná? Jsem 37/176, v lásce 2x 
zklamán, samota bolí a tíží. Tel.: 776 
633 111.
•• Rozvedená maminka 28/172 hledá 
pro sebe a syna kamaráda do nepo-
hody, který už taky nechce být sám, 
vlastní dítě vítané. Tel.: 737 324 260.

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

•• hledám jakoukoli práci či brigádu, 
pomocné práce ve stavebnictví, v lese 
a podobnou těžkou manuál.práci. ZN 
a okolí. Tel.: 720 213 427 i SMS.
•• přijmu řidiče mezinár. dopravy po 
zemích EU vozidlem Avie + vlek. Tel.: 
546 434 591, 8-16 hod., p. Kubálek.
•• hledám práci od 14.4. ke starším 
lidem, úklid, vrátnice, rozvoz a výdej 
obědů apod. Tel.: 724 770 605.
•• hledám samostatnou a spolehlivou 
dívku k ošetřování sport. koně cca 3x 
týdně, čištění, lonžování, pomoc na 
závodech apod. Základy ježdění vý-
hodou, možnost tréninku. Dukovany. 
Tel.: 774 955 258.
•• hledám brigádu od 8.20-14.20 hod. 
v kuchyni, úklid, rovnání zboží apod. 
Tel.: 736 615 608 i SMS.
•• hledám jakoukoli brigádu, práci. 
Tel.: 777 875 859.
•• Ráda se předvádíš? Tak napiš, 
fotograf hledá ženy a dívky k fotogra-
fování, čas. nenáročné, fin. výpomoc, 
vh. pro studentky. Tel.: 732 180 721.
•• MěKS Mor. Krumlov vyhlašuje vý-
běrové řízení na místo pracovníka do 
Městského informačního centra Mor. 
Krumlov. Požadavky: ÚSO, aktivní 
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC a 
internetem. Přihlášky se strukturova-
ným životopisem, doklady o vzdělání 
a praxi zasílejte do 20.4. 2006 na 
adresu: MěKS, Břízová 254, 672 01, 
Mor. Krumlov. Tel.: 515 322 225, 
e-mail: meks.mk@volny.cz
•• Prodejna maso-uzeniny-lahůdky 
v Ivančicích, příjme řezníka. Tel.:
546 434 203.
•• Hledám učitele španělštiny v Ivanči-
cích a okolí. Tel.: 606 429 538, i sms.
•• Staňte se i vy Avon Lady a získáte 
slevu na výrobky až 30%, žádný 
vstupní poplatek, katalog zdarma, 
možnost vyzkoušení výrobků, doru-
čení zboží zdarma domů, splatnost 
faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274, 
e-mail: avon.kontakt@seznam.cz

Vzkazy
•• Ještě jednou bych chtěl touto ces-
tou poděkovat p. Kubíkovi, řediteli 
TAZ MK za to, že dne 29.3 06 převezl 
svým traktorem mně a mého chlapeč-
ka přes rozvodněnou řeku Rokytnou. 
Pro mého syna je to dodnes nepřeko-
natelný zážitek. Děkuji B. Kopička.
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V prosinci roku 2005 se no-
vým majitelem automotodromu 
v Brně stala společnost A.B.R. 
Invest zastoupená Karlem Abra-
hámem. Pro diváky je podle no-

vých majitelů připravena změna 
počtu sedadlových tribun z osmi 
tisíc míst téměř na dvojnásobek. 
Počítá se také se zvýšením počtu
velkoplošných obrazovek a s ga-

rantovanými cenami občerstvení 
v celém areálu okruhu.

V kalendáři pro letošní sezónu 
sice není DTM, ale přibyly dva 
nové automobilové závody. První 
z těchto novinek je Mistrovství 
světa cestovních vozů, které se 
pojede 1.-3. září. Další je Světový 
pohár národů - závod formulo-
vých vozů A1 GP v termínu 6.-8.
října. Mistrovství FIA vozů Grand
Tourismo se tříd GT1 a GT2 se 
pojede v Brně již posedmé a  to ve 
dnech 26.-28. května. V kalendáři 
automobilových závodů nechybí 
Jarní /28.-30.4./ a Podzimní cena 
Brna /22.-24.9./ Mezinárodní 
mistrovství České republiky do-
plněné o pohárové závody Česká 
Pojišťovna Octavia Cup, závod 
vozů BMW 1 a další. Posled-
ním automobilovým závodem 
je šestihodinovka Alfa Romeo 
epilog ve dnech 20.-21. října. 

Motocyklové závody Mistrovství 
světa Superbike se uskuteční 21.-
23. července. Vrcholem sezóny 
je tradičně Gauluises Grand Prix 
České republiky, Mistrovství svě-
ta silničních motocyklů, které se 
pojede ve dnech 18.-20. srpna.

„Máme prodlouženou smlouvu
s promotérem tohoto seriálu do 
roku 2009, tak se na nejlepší jezd-
ce můžeme těšit nejméně další 
čtyři roky,“ uvedl Karel Abrahám. 
V celém seriálu bude startovat 
Brněnská stáj Cardion AB Moto-
racing s jezdci Jakubem Smržem 
ve třídě do 250 ccm a Karlem
Abrahámem ml., který pojede sto-
pětadvacítky. Tým pojede s mo-
tocykly Aprilia a šéfmechanikem 
se stal Mauro Noccioli, který 
v minulosti pracoval pro takové 
hvězdy jako Capirrossi a ze-
jména Rossi.     /Ctibor ADAM,

foto: Květoslav ADAM/

Sezóna 2006 na brněnském okruhu

Jakub Smrž a Karel Abrahám pojedou v letošní sezóně s podporou AMD Brno.

Happy aerobic v Miroslavi
ve stylu HIP-HOP
 

 V Miroslavi se dne 18. března konal již 4. ročník Happy aerobiku. 
Letošní přehlídky se zúčastnila družstva z Moravského Krumlova,
Hostěradic, Oslavan, Višnového a samozřejmě z Miroslavi.

Taneční styl střídal téměř profesionální aerobic v podání malých i 
velkých cvičenců. Atmosféra byla velice příjemná. Rodiče povzbuzo-
vali a děti si navzájem fandily. Zpestřením programu bylo vystoupení 
chlapců ve stále více populárním stylu HIP HOPU. Na závěr předvedla 
perfektní výkon Dana Frimlová, která vedla z pódia aerobik, do něhož 
se zapojili všichni zúčastnění. Kulturní dům byl v té chvíli zaplněn nad-
šenými sportovci, kteří zvládali bez problémů tempo i kroky předcvi-
čované sestavy. Příjemnou tečkou sobotního dopoledne bylo předání 
odměn a diplomů. Poděkování tedy patří hlavnímu sponzorovi, fi rmě 
Elektro Hanzel, všem vystupujícím sportovcům, organizátorům akce
a všem trenérům. Takových akcí je potřeba co nejvíce, protože jsou 
obrovskou motivací pro všechny. A hlavně čím lépe bojovat proti nudě, 
agresivitě a drogám současné mládeže než sportem, který plnohodnot-
ně vyplní dětem jejich volný čas.                       Mgr. Lenka Hanzelová

V hale Moravský Krumlov
bojovali gymnasté

/Moravský Krumlov/ SOŠ a SOU Moravský Krumlov uspořáda-
lo krajské kolo ve SG Asociace školských sportovních klubů. Již od 
osmi hodin se sjížděla do tělocvičny družstva gymnastů a gymnastek 
z Bučovic, Oslavan, Brna, Střelic a Moravského Krumlova. I přes 
chřipkové onemocnění se celkem zúčastnilo dvanáct družstev z jiho-
moravského kraje. Soutěžilo se ve třech kategoriích. III. kategorie je 
pro žáky 6. a 7. tříd. Žáci 8. a 9. tříd soutěží ve IV. kategorii a v V. žáci 
1. až 4. ročníků středních škol. Již tradičně v  tomto sportu mají  větší 
zastoupení dívky. Proto nás potěšilo, že ve všech třech kategoriích byli 
chlapci. První místo ve III. kategorii vybojovala děvčata z Gymnázia 
M. Krumlov, 2. místo ZŠ nám. Klášterní M. Krumlov. Chlapci z Osla-
van v této kategorii nenašli soupeře a umístili se tak na 1. místě. Ve IV. 
kategorii soupeřila o postup do celostátního kola čtyři družstva dívek. 
Nejlepší byla děvčata ze ZŠ Ivančická M. Krumlov, na 2. místě se 
umístila ZŠ nám. Klášterní M. Krumlov a na 3. místě Gymnázium M. 
Krumlov. Ani v této kategorii nenašli chlapci z Gymnázia M. Krumlov 
soupeře a obsadili 1. místo. Pátá kategorie dívek byla zastoupena ví-
tězným družstvem z Gymnázia M. Krumlov a druhým SOŠ a SOU M.
Krumlov. U hochů prvním postupujícím družstvem bylo Gymnázium 
Bučovice a druhé místo patřilo hochům ze SOŠ a SOU M. Krumlov. 
Družstva umístěná na 1. až 3. místě si odvezla vedle věcných cen i 
diplomy a poháry, které poskytla AŠSK z kraje a SOŠ a SOU M. 
Krumlov. Závod probíhal v příjemné sportovní atmosféře. Doufáme, 
že přihlížejícímu publiku se výkony gymnastů a gymnastek líbily
a dodaly jim chuť do sportovních aktivit.                  Jarmila Řehořová

/Moravský Krumlov/ V Mo-
ravském Krumlově se odehrálo 
klání mladých adeptek v junior-
ských kategoriích aerobicu.

Místní sportovní hala se stala 
dějištěm zápolení týmů nejen z na-
šeho, ale i sousedního kraje v již 
devátém ročníku Junior aerobic 
2006. „Přijely týmy z celého Jiho-
moravského kraje a kraje Vyso-
čina, nejdál to k nám měli asi ze 
Žďáru nad Sázavou, kteří cestou 
sem dvakrát zapadli. Přijeli poz-
ději a museli jsme na ně se star-
tem čekat. Nejpočetnější tým 
přijel již tradičně ze Znojma. 
Pořádáme dnes již devátý ročník 
a tato akce se stala tradicí. Pořádá 
ji DDM v Moravském Krumlo-
vě. Ve všech čtyřech kategoriích 
předcvičuje cvičitelka a jednot-
liví porotci hodnotí cvičení dětí
a jejich přesnost. Ze semifi ná-

lového kola se postupuje dále 
do fi nále. Porotců je 5 a jsou to 
profesionální cvičitelky a tre-
nérky dětského aerobiku. První 
kategorii předcvičovala Jana 
Pavičková, což je domácí cviči-
telka, která trénuje Aerobic Team. 
Druhou kategorii Martina Ré-
palová z Oslavan. Třetí a čtvrtá 
kategorie je spojená dohromady 
a předcvičuje opět Jana Pavič-
ková, protože nám tři cvičitelky 
onemocněly, takže jsme rádi, že 
jsme to dali dohromady,“ uvedla 
organizátorka Yvona Žáková.

Jak již bylo řečeno, soutěžilo se 
v čtyřech kategoriích a to nesou-
těžní kategorie 6-8 let s 31 sou-
těžícími dětmi, 9-11 let se utkalo 
59 dětí, 12-14 let 56 dětí a 15-17 
let 13 slečen. „Aerobik je pro mě 
takovou příjemnou záležitostí, 
kde jsou děti a to je oblast, která 
mě vždy zajímala a zajímat bude. 
Tomuto turnaji fandím, protože to 
je záležitost od nejmenších dětí 
až po náctileté. Je obdivuhodné, 
že je to masový sport a nasazení 
i těch nejmenších je naplno. Také 
si velice vážím toho, jak rodiče 
své děti podporují a přijeli je 
podpořit opravdu ze všech koutů 
našeho kraje i Vysočiny. Přála 
bych si, aby se všem v Krumlově 
líbilo, všichni byli spokojení a 
rádi se vraceli a měli dobré vzpo-
mínky,“ uvedla garantka akce 

místostarostka Marie Valachová, 
která také předávala ceny.

„Přijeli jsme do Moravského 
Krumlova s děvčaty na soutěž 
Junior aerobik a je nás celkem 
devět. Už cesta sem byla pro nás 
celkem strastiplná a musela jsem 
dvakrát volat, aby organizátoři 
odložili start, protože jsme za-
padli v závěji. Děvčata se musela 
převlékat v autě, aby stihla start. 
V nejmladší kategorii jsem měla 
tři svěřenkyně, všechny se dostaly
do fi nále. Jana má dobrou tech-
niku, cvičí už dlouho a je to naše 
želízko v ohni, takže doufám, že 
se dobře umístí. Jinak nás čekají 
další závody, tentokrát u nás ve 
Žďáře,“ sdělila Zdena Volavá, 
trenérka ze Žďáru nad Sázavou. 

„Cvičilo se mi tady dobře, ale 

ke konci mi už ubývalo sil. Sou-
peřky byly také dobré. Nevím jak 
dopadnu, doufám, že dobře. Na 
těchto závodech je to moc pěkné, 
a protože tu nejsme poprvé, tak to 
tu známe. Chodím do páté třídy a 
trénuji dva dny v týdnu po dvou 
hodinách.“ sdělila nám své pocity 
jedna ze závodnic, desetiletá Jana 
Šípková ze Žďáru nad Sázavou 

Mladá sportovkyně nakonec ve 
své kategorii 9-11 let skončila na 
m druhém místě. Celkově v dru-
hé kategorii zvítězila Veronika 
Turčíková z AE Profesional Zno-
jmo, třetí kategorii vyhrála Petra 
Grausgruberová také ze Znojma 
a ve čtvrté kategorii získala metu 
nejvyšší domácí Marta Dancin-
gerová z Aerobic Team DDM 
Moravský Krumlov.          /mask/

Junior aerobic 2006
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