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

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník V.  •  Číslo 8                                                                              21. dubna 2006

Nezávislý regionální čtrnáctideník

/Suchohrdly u Miroslavi/
Pískot investorům a potlesk 

odpůrcům. To bylo výsledkem 
veřejné besedy, která proběhla 
v pátek 7. dubna v Suchohrdlech 
u Miroslavi v místní Sokolovně. 
Šlo o setkání občanů obce se 
zástupci investora a projektanta 
plánované továrny na bioetanol
a vedení města Miroslavi.

„V lokalitě od rybníka Réna 
směrem k nádraží má vyrůst nový 
závod. Právě poloha tohoto závo-
du v blízkosti naší obce a nové 
bytové zástavby s možným nega-
tivním dopadem výroby na okolí 
domovů občanů je předmětem 
tohoto setkání,“ zahájil besedu 
starosta Suchohrdel Jan Pelc.

Poté zástupce investora Boris 
Klement a projektant Jiří Rosický 
představili výrobu a její dopad 
na okolí. Velmi obecným a pro 
občany nic neříkajícím způsobem 
vysvětlovali nutnost výroby bio-
etanolu pro ČR včetně závazků 
k EU. Reakcí na slova Klementa 
bylo čtení novin a volná zábava 
v publiku. Po přímém zásahu sta-
rosty J. Pelce do monologu Kle-
menta bylo toto téma ukončeno
a přešlo se k meritu problému. 

Zásadní částí byl prostor pro 
dotazy ze strany občanů. Týkaly 
se především hluku, prachu, ne-
bezpečnosti výbušného prostředí 
výroby, nadměrné spotřeby vody 
a zatížení dopravou. Předmětem 
diskuze byla také vypracovaná 
studie EIA - dopady vlivu na život-
ní prostředí. Některým občanům 
vadilo, že ve studii nejsou zohled-
něny dopady dopravy na okolí.

„Argumentace Dipl. Ing. 
Klementa a Ing. Rosického byly 
vzájemně protichůdné, odporova-
ly si v těch nejelementárnějších 
věcech. Bylo jasné, že studii EIA 
si před setkáním s občany vůbec 
nepřečetli, doklady, které prezen-
tovali, byly v rozporu se zpraco-
vanou studií, byť musela být vy-
pracována právě a jen na základě 
jejich podkladů. Výsledek z této 
besedy byl víc než katastrofální. 
Celkový dojem se postupně stal 
skutečností – investor vlastně ani 
sám neví, co nám tady chce vůbec 
postavit, jak nám zamoří zplodi-
nami náš mikroregion a jaký to 
bude mít dopad na naše zdraví 
a zdraví našich dětí, vnuků, nás 

všech,“ doplnil Jiří Bláha.
„V roce 2008 se plánuje rekon-

strukce komunikace Pohořelice 
– Znojmo. I obec Suchohrdly je 
zainteresována v řešení dopravní 
obslužnosti a představa je taková, 
že obec Suchohrdly u Miroslavi 
bude napojena sjezdem společně 
i pro lihovar, Zenzu a nádraží. 
Tento sjezd je plánován před 
mostem. Zatím o tom řeč nebyla, 
že by součástí lihovaru mělo být 
i vybudování přístupové komuni-
kace. Co se týká nasmlouvaného 
obilí, tak v podstatě hlavní do-
davatel Agrodružstvo Višňové se 
zavázalo dodat 68 tisíc tun obilí 
ročně. To znamená, že hlavní 
směr dopravy by měl být od této 
obce a farem, které má tento sub-
jekt pronajaté,“ objasnil starosta 
Miroslavi Augustin Forman.

Z toho vyplývá, že desítky ná-
kladních aut budou denně v obou 
směrech dopravně zatěžovat obce 
na trase do Suchohrdel. Dotčeny 
budou obce Skalice, Hostěradice, 
Miroslav, nebo budou snad tyto 
nákladní auta jezdit delší trasou 
a zatíží jiné obce? I společný 
sjezd byl otázkou diskuzí. „Právě 
z důvodu společného sjezdu se 
nedostaneme do obce, bude tam 
stát fronta aut,“ zazněly námitky 

k dopravě. Nedostatečné odpově-
di na otázky občany neuspokojily 
ani po tříhodinové rozpravě. 
„Chtěl by jste Vy mít něco ta-
kového vedle svého domu?“ 
zazněla otázka Barbory Arndt. 
„Je to emoční otázka, to není 
fér, já bych takto neprotestoval, 
nebudu odpovídat,“ odpověděl 
Boris Klement. „Tato schůzka 
má být informativní, ale zdá se, 
že se příliš nedozvíme,“ namítal 
Milan Zelenák. „Bojíme se té 
hrůzy, raději zaplatíme železnici, 

hlavně když bude stát továrna dál 
od obce,“ rozhodně protestovala 
Běla Volerová. 

Tato beseda měla být jen 
informativního charakteru, ale 
suchohrdelští moc spokojeni ne-
byli, což dávali zřetelně najevo. 
V další fázi jednání bude nejprve 
schvalován územní plán města 
Miroslavi a zpracovatelé s inves-
torem se budou moci vyjadřovat 
k připomínkám studie EIA – vliv 
průmyslového podniku na životní 
prostředí.                            /mask/

Investorům vůbec netleskali

foto: mask
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Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Krumlov schválil rozpočet
/Moravský Krumlov/ Se 117 miliony korun budou v letošním roce 

hospodařit v Moravském Krumlově. Rozhodli o tom zastupitelé města. 
„Na 34. zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet města. Byl 
schválen jako vyrovnaný. Já osobně jsem rád, že se pokryly všechny 
důležité záležitosti, ať už to jsou splátky úvěrů nebo investice. Na to 
jsou peníze vyčleněny. Osobně pro mě je nejdůležitější, že v rozpočtu 
jsou nachystány prostředky pro kanalizaci vnitřního města, která by 
měla být zahájena v letních měsících. Jedná se o částku zhruba 5,2 
milionu korun,“ konstatoval starosta Bartoloměj Pitlach. Technická 
a zahradní správa dostane 9,5 milionu, 3 Správa majetku města, 3,6 
kulturní středisko, 4,6 základní školy a mateřská škola 1,5 milionu 
korun. „Mně osobně mrzí, že se do rozpočtu nevešly peníze na pro-
dloužení inženýrských sítí ulice Kapitána Jaroše, které jsou nutné 
pro zasíťování nových stavebních parcel,“ postěžoval si opoziční 
zastupitel Pavel Procházka.                                                          /mask/

Hrobku čekají opravy
/Oslavany/ Na oslavanském hřbitově se nachází významná památka 

- hrobka rodu Scharff-Baumgarten - bývalých majitelů oslavanského 
panství. Tato hrobka je dodnes používána jako obřadní síň, ale v po-
sledních letech intenzivně chátrá. Největším problémem je odpadávání 
pískovcových prvků, kterými je tato hrobka obložena. Město urychleně 
svolalo jednání za účasti památkářů a byl dohodnut postup oprav této 
památky. Bylo shledáno, že obvodové zdivo je silně zavlhlé do výšky 
dvou metrů, v pravé části se projevují svislé trhliny a velké vlhkostní 
mapy na klenbě hrobky. Je nutné zahájit kompletní průzkum celé stav-
by tak, aby se vysledovala statika objektu, zda není narušena. Je třeba 
provést průzkum odbornou fi rmou a kompletní návrh opatření. Město 
Oslavany na tyto práce a neodkladnou opravu vyčlenilo částku 150 
tisíc korun. Oslavanský hřbitov má i spoustu dalších nedostatků. Je to 
především obvodová zeď, která nebyla dlouhá léta opravována a teď se 
připravují postupné kroky k její rekonstrukci a dostavbě. V letošní zimě 
se navíc stalo, že přes díry ve zdi hřbitov navštěvovala stáda srn, která 
devastovala květiny na hrobech. Po zásazích, které město provedlo,
k tomuto již nebude docházet.                                                         /jak/

Epopej snad do roku 2008
 

/Moravský Krumlov/ Obavy z přestěhování Muchovy Slovanské 
epopeje jsou zatím předčasné. Zatím je jen schválena výstavba pavilo-
nu, ale není jisté, zda na ni budou fi nanční prostředky.

„Dozvěděl jsem se, že Muchova Slovanská Epopej se má v roce 
2008 přestěhovat do Prahy. Tuto informaci jsem si ověřil na magistrátě 
Hlavního města Prahy. Dostalo se mi omluvy, že jsme nebyli včas in-
formováni a celou záležitost jsme se dozvěděli z tisku. Domluvili jsme 
se na schůzce, která by měla proběhnou v dubnu. Bylo mi potvrzeno, 
že rada Prahy schválila lokalitu, kde by se měl začít budovat pavilon 
pro umístění Muchovy Slovanské epopeje. Mělo by to být na holešo-
vickém výstavišti, které má pronajaté Incheba. Stavební práce by měly 
začít v roce 2007, v následujícím roce by měly být dokončeny a epopej 
přestěhována až koncem roku 2008,“ uvedl k plánovanému stěhování 
starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.

Výstavní prostory jsou již otevřeny pro veřejnost. Jak to tak vypadá, 
tak budou minimálně ještě další dvě sezony, než dojde ke stěhová-
ní. „Já stále ještě doufám a mám takový vnitřní pocit, že k tomuto 
nedojde. Třeba Praha nebude mít tolik peněz na výstavbu této bu-
dovy. My jsme ale s tímto smířeni, soudit se nemá smysl, protože je 
to prohraný boj. Je tu ale nepsaná dohoda s galerií Hl. města Prahy
o tom, že nám pomohou a zapůjčí nám do Krumlova adekvátní náhradu nebo 
sbírku pro dlouhodobou výstavu,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.                   /mask/

Jdou peticí proti petici
/Budkovice/ Reakcí na petici proti zamýšlené výstavbě rodinných 

domů v tzv. satelitním městečku Budkovice - Duhová pole byla opět 
petice. Ta první byla sepsána MVDr. Lubošem Šlapanským a veřejnosti
prezentována na veřejném setkání občanů Budkovic 31. března. Vy-
zývá k podpisu proti záměru majitele cca 26 hektarů půdy v katastru 
Budkovic vyjmout zmíněné pozemky z půdního fondu a vystavět zde
komplex rodinných domů a dalších objektů tzv. občanské vybavenosti. 

Na začátku dubna byla k mání další petice. Tentokrát podepsaná 
panem Davidem Chudějem, jenž je zástupcem majitele pozemků ur-
čených k výstavbě. Pan Chuděj v petici uvádí důvody, které mají vést 
respondenty k podpisu. Opírá se o zamýšlené investice ve výši půl mi-
liardy korun do koncepčního řešení výstavby a následné investice do 
služeb a infrastruktury. Jako výrazné plus výstavby také vidí případné 
zvýšení počtu obyvatel města Ivančic nad 10 tisíc a s tím i navýšení 
rozpočtu obce v rámci přerozdělování daní ze státního rozpočtu.

Neofi ciální referendum, které těmito peticemi vlastně vzniklo, dá 
sice určitou představu o postoji veřejnosti, ale zda se stavět u Budkovic 
bude, či nikoliv, nerozhodne.              /mape/



Zima ničila komunikace
/Oslavany/ Letošní zima se podepsala na místních komunikacích 

v celém regionu. V Oslavanech se již opravuje. V první etapě byla pro-
vedena kompletní oprava povrchu ulice Padochovské podél řeky, která 
je dosud tvořena amorfním povrchem. Čeká ji rekonstrukce položením 
asfaltového povrchu a odvodněním. Zatím byla celá ulice zavezena 
recyklátem, zaválcována a překryta štěrkovým podložím, takže dnes 
se občané v této ulici bez problémů dostanou do svých domovů. V nej-
bližší době oslavanské také čeká kompletní přeložka chodníků na jedné 
z nejfrekventovanější částí města a to je ulice Školní, po které chodí 
většina občanů na autobusové nádraží. „Na základě zpracovaného 
pasportu bude potřeba vyspravovat od polovina dubna díry na silnici 
asfaltováním od nejhorších výtluků. A to tím způsobem, že nejprve 
budou vyfrézovány otvory a pak bude položen nový asfaltový koberec. 
Je potřeba k místním komunikacím přistupovat zodpovědně, protože 
místní komunikace a chodníky jsou jedna ze základních věcí, kterou 
občané vnímají jako důležitou pro svůj život ve městě. Je to i měřítko 
spokojenosti.“ informoval starosta Vít Aldorf.                                /jak/

Zahájili výstavbu čistírny
/Višňové/ V těchto dnech byly zahájeny práce na výstavbě nové 

čistírny odpadních vod ve Višňovém. S tím také souvisí dostavba a na-
pojení kanalizační sítě na tento nový a moderní objekt. „Jedná se o nej-
větší akci v dějinách obce Višňové, a tou je kanalizace a čistírna odpad-
ních vod. Stavba s rozpočtovými náklady, projektovou dokumentací
a všemi technickými záležitostmi za zhruba 65 milionů korun. Z toho 
75 procent tvoří dotace z Evropské unie, 10 procent je z prostředků 
České republiky, 5 procent jsme dostali výhodnou půjčku od státního 
fondu životního prostředí a zbytek, zhruba 10 procent, tvoří prostředky 
obce. Jedná se o moderní čistírnu, která svou technologií je již na úrov-
ni nových požadavků. Kanalizace je samotížná, bez jakéhokoli čerpání, 
což je velmi dobré pro občany a tato úspora se promítne i do stočného, 
které nebude zatíženo elektrickou energií,“ informoval starosta Višňo-
vého Jan Daniel. „Přípravné práce byly provedeny již na podzim a nyní 
se rozjely naplno. Termín dokončení je tvrdý, je to podzim letošního 
roku, kdy by čistírna měla najet do zkušebního provozu. Je to pro nás 
velmi těžký úkol. Dobře na tuto situaci reagovali i občané, máme zatím 
přes 80 procent přípojek a očekáváme, že se dostaneme přes 90 pro-
cent. Tato akce prověří všechny a to jak vedení obce, občany i stavební 
fi rmu,“ dodal starosta Jan Daniel.                                 /mask/
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KOMPLETNÍ SORTIMENT SPORTOVNÍCH POTŘEB

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS
LOTTO
NIKE

 NEW BALANCE,
 DIADORA
ASICS, ...

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva

SPORTSPORTM

PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU

Město Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory
v domu č. popisné 8 na náměstí Svobody v Miroslavi

(celkem 49,9 m2) - doposud prodejna mobilních telefonů
a za tímto účelem vyhlašuje výběrové řízení.

Hodnocení nabídek bude posuzováno dle těchto kritérií:
výše nájemného a podnikatelský záměr

Minimální nabídka nájemného
může činit 308,- Kč/1 m2/ 1 rok. Kromě nájemného hradí

nájemce poplatek za vodu, elektřinu a plyn.

Prohlídka objektu možná za účasti zástupce města
po telefonické dohodě, bližší informace poskytne
místostarosta města p. Volf - tel. 515 333 201-2.

Svoje nabídky předloží žadatelé nejpozději do 19. května 2006
do 1300 hod. na podatelnu MěÚ v Miroslavi.

Obálka bude označena  heslem SOUTĚŽ – NÁJEM.

Kruhový objezd snad sníží riziko dopravních nehod

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 

/Moravský Krumlov/ V těchto 
dnech byly zahájeny přípravné 
práce na budovaném kruhovém 
objezdu v Moravském Krumlově. 
Šlo o přeložky kanalizační sítě. 
Dopravy ve městě se prozatím 
tyto práce nedotkly. „Zastupitelé 
chválili smlouvu s fi rmou Colas, 
která se stala vítězem výběrového 
řízení na vybudování kruhového 
objezdu ulic Znojemská, Ivan-
čická a Zámecká. Proto mohly 
být zahájeny práce. Město jako 
takové zaplatí oproti 8 milionové
investici minimální částku. Kon-
krétně je to 500 tisíc na vybudo-
vání chodníků a veřejného osvět-
lení. Řešena bude také stávající
zastávka, která je těsně u chodníku 
směrem do města. Z bezpečnost-
ního hlediska je nevyhovující, její 
úprava by byla mnohonásobně 
dražší, proto se přesune za kruho-
vý objezd. Myslím si, že to bude 

bezpečnější, například děti budou 
přecházet jen přes jeden přechod 
cestou do školy a občané, kteří 
jezdí na středisko, a není jich 
málo, vystoupí z autobusu a bez 
přecházení dojdou až na polikli-
niku,“ uvedl k záměru starosta 
Bartoloměj Pitlach.

Zatím se jedná o dílčí výkopo-
vé práce a uskladněný materiál na 
kanalizaci. „Vybudování tohoto 
objezdu je požadavkem Správy 
a údržby silnic. Je to v Evropě i 
naší republice standard. Co je ale 
alarmující, že od začátku roku tu 
byly už tři dopravní nehody. Vět-
šinou jde o řidiče, kteří dobře ne-
znají místní situaci. Jsou dezori-
entovaní, přehlédnou značku a je 
bourák na světě. Zaplať Pánbůh, 
že se nestala žádná vážná nehoda 
a odnesly to, jak se říká, jen ple-
chy,“ doplnil krumlovský starosta 
Bartoloměj Pitlach.            /mask/

Městská knihovna v Ivančicích
Minulý rok se přestěhovala městská knihovna v Ivančicích do nových 

prostor. Svoje více než desetileté působiště v bývalém kulturním stře-
disku v centru města uvolnila posilovně. Děti z mateřské školky, kam 
se knihovna přesunula se přestěhovaly do jiné školky, odtud se školní 
družina, která ve školce byla umístěna, přestěhovala do tzv. domečku 
- u školy. Ten se kvůli tomu mj. také začal opravovat. Zní to trochu jako 
pohádka o kohoutkovi a slepičce. Ale celá akce měla mít za následek 
zlepšení současného stavu. Samotné stěhování pak mělo rychlý spád. 
Sice všechno nevyšlo tak, jak se chtělo, ale prvního kroku se dosáhlo.

Aniž se zpracoval v předstihu dostatečný projekt včetně všech sta-
novisek, knihovna začala provoz na konci města, v mateřské škole. 
Protože patřím k návštěvníkům knihovny, osobně jsem si byl knihy 
půjčit do čerstvě přestěhované knihovny. Datum výpůjčky v průkazce 
bylo ještě před kolaudací školky na knihovnu… Využitelné prostory 
oproti předchozímu působišti se zmenšily, v prvním patře se knihovna 
provozovat nemůže vůbec. Knižní fond je z velké části mimo veřejně 
přístupnou část knihovny a investice, které prozatím do knihovny 
(školky) a dalších vyvolaných oprav proudí, dosahují více než 2,5 mi-
lionu korun a je reálný předpoklad, že budou pokračovat. Minimálně 
ve vybudování bezbariérového vstupu do veřejné budovy, jak nařizuje 
současně platná legislativa. Roční nájemné za bývalé prostory knihov-
ny vynášejí necelých třicet tisíc korun za rok…

Co se stane za několik let, až bude dětí pomalu a jistě opět přibývat? 
Jediným východiskem bude výstavba nové mateřské školky.

Výše popsaná situace vypovídá o jediném: Nekoncepční rozhodnutí, 
nadbytečná investice a jistota v tom, že knihovna jako důležitá kulturní 
instituce dostala krutou ránu, ze které se dlouho nevzpamatuje. Srov-
náním jiných městských knihoven v nejbližším okolí se jen tato situace 
potvrzuje. Jako regionální knihovna byla určena knihovna v Oslava-
nech… O knihovnách v Kuřimi, Tišnově, Židlochovicích a ostatních 
srovnatelných městech ani nemluvě. Veškerá rozhodnutí, která vedla 
k tomuto stavu, učinila městská rada. Nezbývá než doufat, že si to ob-
čané letos při všech politických volbách uvědomí.

(Na začátku jsem zapomněl zdůraznit, že město je velmi zadluženo.)
Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Oslavany/ Město Oslavany si

několikrát stěžovalo u České poš-
ty na změnu adresní pošty pro 
Padochov a poslalo stížnost 
i generálnímu řediteli České 
pošty, Telekomunikačnímu úřa-
du a ministerstvu informatiky. 
Výsledkem toho byla návštěva 
Vladimíra Procházky, který byl 
vyslán z funkce náměstka ředitele 
pro provoz České pošty.

„Musím uznat, že tento člo-
věk jako první velmi seriozně 
vysvětlil veškeré důvody, které 
poštu vedly k tomuto kroku a 
objasnil celý systém, v rámci 
kterého pošta funguje. Můj názor 
po setkání s ním je diametrálně 
odlišný a musím uznat, že krok 
pošty pro změnu adresného PSČ 
pro Padochov je velmi racionální. 
Požádal jsem jej, aby Česká pošta 
občanům jednoduchým a srozu-
mitelným způsobem vysvětlila 
princip doručování. Výsledkem 
toho je, že občané dostanou do 
svých schránek informační dopis, 
ve kterém bude popsán jejich sys-
tém doručování zásilek. Byl upo-
zorněn na to, aby se dodržovaly 
časy doručování zásilek, která 
Česká pošta roznáší. Zde jsem 
byl ubezpečen, že tuto skutečnost 
si pan náměstek vezme osobně na 
starost. Pokud by něco přestalo 
fungovat, tak z toho hodlá vyvo-

dit důsledky, protože v jeho záj-
mu je, aby tato záležitost v Osla-
vanech fungovala,“ uvedl starosta 
města Vít Aldorf.

Oslavany jsou rozděleny dvě-
ma poštovními směrovacími čísly.
Přístup města se nezměnil, ale 
vazba na služby, které budou po-
skytovány občanům, jsou mno-
hem přednější než tento zájem. 
„Vzhledem k tomu, že se jedná 
o systém motorizovaného dodá-
vání, tak jsme se shodli na tom, 
že by bylo dobré toto zavést i pro 
Havírnu a Podlesí, kde už tento 
systém stejně funguje. S tímto 
byla obeznámena rada města a 
zastupitelstvo. Čas ukáže, jak se 
vše rozběhne. Poté, co jsem byl 
informován, tak si myslím, že to 
bude k prospěchu věci. Dotázal 
jsem se na skutečnost, zda tyto 
kroky nejsou cestou ke zrušení 
pošty v Oslavanech. Byl jsem 
ubezpečen, že se jedná jen o zá-
ležitost interních předpisů pošty 
technického charakteru v třídění 
zásilek a nemá to jakoukoli vazbu 
na poštovní úřad v Oslavanech. 
Nevím, zda to je vyhraný nebo 
prohraný boj, ale každopádně si 
myslím, že pokud se věci řádně 
vysvětlí a prodiskutují dopředu, 
tak se předejde mnohým nedopat-
řením, dohadům a zbytečným ne-
svárům,“ doplnil Vít Aldorf.    /jak/

Česká pošta prosadila své

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

STAVEBNINY PLUS
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice

tel.: 546 435 429

STAVEBNINY TRADE
Dvořákova 639, 672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

Karlovská 7, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910Váš spolehlivý dodavatel

stavebního materiálu.
 

Nabízíme veškerý stavební 
materiál včetně dopravy

na Vaši stavbu. 
Individuální podmínky

pro odběratele větších celků.

Partner pro Vaši stavbu. 
Zajistíme Vám veškerý

potřebný servis pro Vaši stavbu. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Od 1. ledna otevřena kancelář
v Moravském Krumlově,

nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.

603 282 510 - Ivana Šálková
604 215 793 - Michaela Pospíšková

AKCE NA HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ V OBDOBÍ
DUBEN - KVĚTEN 2006 sleva 25%

a navíc každý 25. klient získá
MOBILNÍ TELEFON ZDARMA

UHLÍ Jan MUSIL        
JARNÍ SLEVY
OŘECH  -  193,- Kč (Bílina)

KOSTKA  -  203,- Kč (Bílina)
BRIKETY  -  270,- Kč (Vřesina)
ČERNÉ UHLÍ  -  po domluvě

Jan MUSIL, Oslavany, mobil: 603 581 402
AUTODOPRAVA • ZEMNÍ PRÁCE • DOVOZ PÍSKU

Krytý sklad Zbýšov. Uvedené ceny jsou
vč. dopravy  a DPH. Platí do konce května.

pračky • chladničky • vestavné spotřebiče
TV • plazmy • LCD a spoustu jiného ...

máte možnost získat do konce dubna 
se slevou více jak 10% a to vše i na splátky

0% akontace + 0% navýšení
+ 20 měsíčních splátek!

Neváhejte a využijte této akce! Navštivte prodejnu
v Moravském Krumlově a v Miroslavi

Jedinečná akce v ELEKTRO HANZEL
Vybavíme Vám byt i bez peněz!

PODNIKATELÉ,
založili jste si letos firmu
a potřebujete reklamu?

Dáme vám prostor
za pár korun !!!

Volejte: 608 252 541

výřez ze studie
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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.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

V souvislosti s výskytem ptačí 
chřipky na našem území považu-
jeme za nutné veřejnosti zdůraz-
nit známé skutečnosti: 

1. Normálně se chovající člo-
věk u nás nemá šanci se touto 
chřipkou nakazit. 

2. Krmit volně žijící ptáky, po-
skytovat jim místa pro hnízdění 
a těšit se z jejich přítomnosti je 
normální chování člověka. Při 
tomto chování člověk nemá šanci 
se ptačí chřipkou nakazit.

3. Je zcela zbytečné, neefektivní 
a nezákonné pod záminkou stra-
chu z ptačí chřipky vyhánět ptáky 
z míst, kde se běžně vyskytují, 
nebo je či jejich hnízda likvidovat.

Jak ukazují zkušenosti z po-
sledních měsíců, nakazit se ptačí 
chřipkou není vůbec jednoduché.
V našich podmínkách je to prak-
ticky nemožné. Tedy pokud něk-
do nepraktikuje obyčeje některých 
asijských zemí -  nepije syrovou 
ptačí krev, nevysává hleny z nos-

ních otvorů živým kohoutům při 
kohoutích zápasech či nechodí 
spát se slepicemi … do jedné 
místnosti.

Český svaz ochránců přírody 
v důsledku masového šíření 
nejrůznějších „zaručeně pravdi-
vých“ informací  o ptačí chřipce 
stále častěji musí odpovídat na 
dotazy veřejnosti typu: Máme 
odstranit ptačí krmítko z našeho 
okna? Máme dál chodit krmit la-
butě k Vltavě? Máme ze zahrady 
odstranit ptačí budky? Můžeme 
pouštět ven naší kočku? Jak za-
bránit, aby se jiřičky vrátily do 
hnízda na našem domě? Na naší 
škole je čapí hnízdo, nemělo by 
se odstranit? 

Všem odpovídáme: Chovejte 
se tak, jak byste se chovali, kdy-
byste o ptačí chřipce nikdy nesly-
šeli. Těšte se s přítomnosti ptáků 
ve vašem okolí a pomáhejte jim. 
Budete-li se chovat normálně, ne-
hrozí vám žádné nebezpečí. 

Při nálezu zraněného či zjevně 
nemocného ptáka je normální 

se ho nedotýkat a informovat o 
podrobnostech nálezu co nejrych-
leji místně příslušnou záchran-
nou stanici pro handicapované 
živočichy. Kontakty na stanice 
jsou na www.zachranazvirat.cz. 
Záchranná stanice se ve spolu-
práci s Státní veterinární správou  
postará o odborný odchyt a další 
vyšetření. Je-li takových ptáků 
více pohromadě či jsou-li ptáci 
mrtví, je nutné zavolat rovnou 

Státní veterinární správu (telefon: 
227 010 142).

V případě, že se veřejnost se-
tká s úmyslnou likvidací ptáků 
či jejich hnízdišť, doporučujeme 
ihned kontaktovat Policii ČR, 
Českou inspekci životního pro-
středí www.cizp.cz, Český svaz 
ochránců přírody (tel.: 222 516 
115) nebo Českou společnost or-
nitologickou (tel.: 274 866 700).

Petr Stýblo, ČSOP

Ptačí chřipka není problém. Problém jsou 
lidé, kteří se jí bojí

Matador MP 57
165/70/R13 79T      875,00
Matador MP 12
165/70/R13 79T      990,00
Barum Brilantis
165/70/R13 79T   1.050,00
165/70/R14 81T   1.140,00
165/80/R13 83T   1.080,00
175/70/R13 82T   1.180,00
185/60/R14 82T   1.270,00
Barum Bravuris
185/65/R14 86T   1.390,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

POZOR AKCE LETNÍ PNEU -25% 
PROVÁDÍME:
Opravy havarovaných karoserií pomocí stolice
Kompletní karosářské práce
Nástřiky spodků vozidel - sleva 10%
Kompletní servis všech typů automobilů
Prodej pneumatik a protektorů
Pneuservisní práce
Montáže autodoplňků automobilů, tažné zař. aj.
Opravy elektroinstalace  
Montáže hands free sad, centrál. zamykání atd.
Diagnostiku a opravy elektronických systémů
automobilů – Škoda, Seat, VW

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ

NOVĚ - ODTAH NEPOJÍZDNÉHO VOZU DO NAŠEHO SERVISU

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

Závod, který stál před krachem, 
dnes přijímá nové zaměstnance 
a zvyšuje mzdy. Továrna, která 
dodávala ocelové konstrukce bu-
dov i obálky reaktorů pro české i 
slovenské jaderné elektrárny, se 
vrací na výsluní. Po roce se uka-
zuje jako velmi zdařilá akvizice 
moravskokrumlovského závodu 
do struktury PBS Třebíč. Velká 
část původních pracovních míst 
zůstala zachována, společnost na-
bírá nové zaměstnance, obrat zá-
vodu se meziročně zvýšil o 30%
 a kromě tradiční výroby ocelo-
vých konstrukcí bylo portfolio 
rozšířeno o malosériovou pro-
dukci s vyšší přidanou hodnotou. 
Díky obchodním vazbám a od-
borné základně třebíčské centrály 
dnes v Moravském Krumlově 
vyrábí také komponenty pro ener-
getická zařízení a rozbíhají se 
další nové projekty.

PBS Třebíč odkoupila někdejší 
moravskokrumlovskou mostárnu 
k 1. lednu roku 2005 poté, co 
ji měla předchozích 5 měsíců 
v pronájmu. Management PBS 
zahájil hned od počátku radi-
kální revitalizaci. Ing. Ladislav 
Houžva, generální ředitel PBS 
Třebíč, k tomu říká: „Životně 
důležité bylo co nejrychleji ob-
novit důvěru, navázat na původní 
obchodní vazby a vytvořit dosta-
tečný objem nových příležitostí. 
V úvodu jsme se ale nevyhnuli 
ani nepříjemným momentům.“ 
Z původního počtu zaměstnanců 

se jich po převzetí uplatnilo 250, 
tedy přibližně tři čtvrtiny. Nově 
byl nastaven systém prémií a od-
měn s vazbou na tvorbu přidané 
hodnoty a zisku.

Výsledkem změn bylo přede-
vším razantní snížení režijních 
nákladů až o jednu třetinu. 
Moravskokrumlovský závod si 
zachoval celou výrobní kapacitu. 
Parametry výkonů, nákladů a cen 
se tak srovnaly s konkurencí a 
tím se otevřela možnost uzavírání 
nových, ziskových kontraktů. 
Moravskokrumlovský závod loni 
exportoval za hranice České re-
publiky více než 95% své výroby.
Nejvýznamnějšími dodávkami roku
2005 byly konstrukce výrobních 
hal pro novou automobilku KIA 
na Slovensku, nosné konstrukce 
a pláště pro dva kotle na odpad-
ní teplo ve Španělsku a nosné 
konstrukce kotle v Německu. 
Na přelomu roku 2005 a 2006 to 
pak byly dodávky technologic-
kých celků pro spalovnu odpadu 
v Moskvě a nosné konstrukce pro 
odsíření elektrárny na Mallorce. 

„Po roce jsme zpátky přijali ně-
které původní zaměstnance spo-
lečnosti a za podpory Úřadu prá-
ce, magistrátu města a vedení mi-
kroregionu hledáme další spolu-
pracovníky,“ komentuje Ladislav 
Houžva a dodává: „Na základě 
optimistického výhledu kontrak-
tace pro rok 2006 jsme k 1. 2. 
2006 zvýšili mzdy a vytvořili 
dostupnější motivační systém.“

Spojení přineslo výhody i sa-
motné PBS, která byla schopna 
zvýšit objem produkce pro své 
klíčové odběratele. Zajímavý 
výsledek přinesl i sjednocený 
nákup energií, materiálu a služeb. 
„Ověřili jsme si, že jsme schop-
ni převzít společnost se zhruba 
dvousetmiliónovým obratem, což 
rozhodně nebyla předem vyhraná 
transakce,“ pokračuje Ladislav 
Houžva. „PBS Třebíč roste a roz-
víjí se, a to je pro naši obchodní 
značku a partnery jednoznačně 
dobrá zpráva,“ uzavírá.

Strojírenská výroba v Morav-
ském Krumlově má padesátiletou 
tradici a podílela se na prestižních 
projektech. Okresní průmyslový 
podnik, který byl založen 50. 
letech, převzaly od 60. let Hutní 

montáže Ostrava. Skutečný rozvoj 
nastal až v 70. a 80. letech v sou-
vislosti s výstavbou nových ato-
mových elektráren. Právě v Mo-
ravském Krumlově byly vyro-
beny nejen budovy, ale později i 
obálky reaktorů všech atomových 
elektráren v ČR a na Slovensku. 
Akvizice HMO na konci 90. let 
se však projevily na rozkladu 
mateřské společnosti v Ostravě. 
Rozhodující část managementu 
moravskokrumlovské divize pak 
v letech 2001 a 2002 přešla do 
PBS Třebíč. Obě společnosti v té 
době ovládala imAGe Group, 
a.s. Ta následně odprodala HMO 
včetně moravskokrumlovské di-
vize společnosti JET Investment. 
V srpnu roku 2004 Jet Investment 
kupuje i PBS Třebíč.               /tz/

PBS vdechla strojírenské výrobě v Moravském 
Krumlově nový život

AKCE PLATNÁ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Vážení spoluobčané.
Obracím se na Vás ve věci záměru výstavby rodinných domků a ob-

čanské vybavenosti v městské části Ivančice – Budkovice. Reaguji tak na 
článek, uveřejněný v minulém čísle těchto novin a chci uvést několik vět 
k objasnění našich postojů.

Komise pro územní plánování, investice a dopravu vznikla po komunál-
ních volbách 2002 jako iniciativní a poradní orgán Rady města. Jejími čle-
ny jsou lidé, kteří jsou profesionály v oblasti stavebnictví a lze tedy u nich 
předpokládat určitý stupeň znalostí a přehledu v oboru. Hlavní náplní práce 
komise je napomáhat rozvoji města, posuzovat z odborného hlediska ma-
teriály, týkající se stavební problematiky a svá doporučení předkládat Radě 
města k projednání. Další náplní činnosti komise jsou například i návrhy 
řešení dopravní problematiky, parkovišť, hřišť apod. Zabývá se možnostmi 
revitalizace mlýnského náhonu a Mřenkového potoka, rekultivací Karlova, 
protipovodňovými opatřeními, revitalizací slepého ramene řeky Oslavy
a rybníků v Pancířích /starostou prezentováno jako budoucí lesopark/
a mnoha dalšími úkoly. Radě města jsou předkládána stanoviska ke stav-
bám a záměrům výstavby, podle kterých se zastupitelé často rozhodují.

Prioritním úkolem komise je práce na územně plánovací dokumentaci 
města Ivančice. Je třeba připomenout, že město dosud nemá schválený 
územní plán jako hlavní dokument jeho rozvoje. Minulé vedení města 
ani nebylo schopno za 12 let systematicky pracovat na jeho tvorbě. Vše se 
změnilo až s nástupem nového vedení v roce 2002, které stanovilo vypra-
cování a schválení ÚPD jako jeden ze stěžejních cílů. Jak již z předchozího 
vyplývá, tento dokument bude přinášet městu i nemalé výhody. Jde pře-
devším o některé významné dotační tituly, možnosti bezplatných převodů 
potřebných pozemků ze státu na město apod.

Dalším důležitým úkolem komise je navrhovat plochy pro další bytovou 
výstavbu ve městě. Našim konečným cílem je  zajistit lidem kvalitní bydle-
ní, přitáhnout do lokality investory a práci. Je pozoruhodné, že za 12 let po 
revoluci byla otevřena pro bytovou výstavbu pouze jediná lokalita na Boží 
hoře a to je opravdu, ale opravdu velmi málo. Rozvoj stavebnictví v dané 
lokalitě je i odrazovým můstkem růstu životní úrovně, rozvoje profesí a 
řemesel i pracovních příležitostí. Stavební výroba je i jedním ze základních 
ukazatelů rozvoje ekonomiky státu. 

Liknavý přístup bývalého vedení ke koncepční práci v otázce rodinného 
bydlení a rozvoje města se s novou radnicí zcela změnil. Město zavedlo jasný
systém mapových podkladů a dalších systémových kroků ve prospěch roz-
voje. Připravuje se i návrh komplexních pozemkových úprav v rozsahu celé 
aglomerace. Tímto vyřešíme problémy s pozemky a narovnáme problémové 
majetkoprávní vztahy pozemků. Pozemkové úpravy platí v plné výši stát.

Po tomto, zcela nezbytném úvodu, se dostávám k hlavnímu tématu člán-
ku. V průběhu roku 2005 vstoupil do teritoria Ivančic soukromý investor, 
který koupil od státu zemědělskou půdu s investičním záměrem výstavby 
rodinných domků, občanské vybavenosti a služeb v lokalitě Budkovice. 

Vzhledem k tomu, že Ivančice leží v údolní nivě tří řek, tedy potenciální 
záplavové oblasti a jsou obklopeny zalesněnými kopci, včetně ochranných 
pásem některých výrobních areálů, je třeba hledat perspektivní možnosti 
jejich dalšího možného rozvoje. A to i v případě, že na některých lokalitách 
ve městě se v brzké době stavět začne. 

Naše komise byla opakovaně napadena za svůj kladný postoj k budko-
vickému investičnímu záměru. A to především ze strany člena zastupitel-
stva města MVDr. Šlapanského. Vzhledem k výše uvedenému komise od 
úvodního podnětu podporuje a bude i nadále podporovat záměr výstavby 
v uvedené lokalitě. Před potenciálním investorem leží těžké překážky. 
Zejména je to vynětí parcel ze zemědělského půdního fondu a odpis části 
výhradního ložiska nerostu. Pokud uspěje, bude se celá záležitost dále 
projednávat. Pokud investor přinese půl miliardy korun a budou řešeny 
všechny ostatní podmínky, věříme, že dá radnice výstavbě zelenou.

Na návrh pořizovatele územně plánovací dokumentace KUPIDO souhla-
sila se stažením své připomínky ke konceptu ÚPO. Komise tím reagovala 
na potenciální problém, který by významným způsobem přibrzdil projed-
návání a přijetí dokumentu. Dostála tak svému hlavnímu poslání, tedy 
učinit vše pro urychlené přijetí územního plánu. Takže žádný „ nečekaný a 
naprosto opačný postoj zaujala k projektu i komise…“, jak bylo uvedeno 
v článku, ale naopak jasná a neměnná koncepce. Naopak zcela nejasný je 
záměr odpůrců výstavby, kteří svými konkrétními kroky dávají investorovi 
jasný signál a návod, aby záměr řešil před schválením ÚPD, protože pak 
by město ztratilo většinu možností, jak ovlivnit způsob a průběh stavby.
A tomu chce komise pro územní plánování, investice a dopravu zabránit.

Za komisi KUPIDO Vavroušek Pavel, 18. 4. 2006 v Ivančicích

Sdělení redakce
Ve článku „Peticí proti satelitnímu městečku u Budkovic“, který vyšel

v Zrcadle v minulém čísle, jsme nepřesně a neúplně interpretovali postoj 
komise KUPIDO k záměru výstavby u Budkovic. S výstavbou komise 
nadále souhlasí a podporuje ji. Avšak z obavy ze zpomalení projedná-
vání územně plánovací dokumentace na podnět pořizovatele územního 
plánu stáhla svou připomínku ke konceptu, týkající se záměru výstavby
u Budkovic. Komisi se omlouváme.                                                  /mape/

ilustrační foto web

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

DO 31. KVĚTNA NEJLEVNĚJŠÍ UHLÍ - BÍLINA
Přijímáme objednávky na uhlí. Nenechávejte na poslední chvíli !

PLATÍTE HODNĚ ZA TOPENÍ?
NEZBÝVÁ NEŽ ZATEPLIT ...

Orientační materiálová kalkulace zateplení Kč/m2

(polystyren + lepidlo + stěrka + perlinka + talířové hmoždinky)  
pro různou tloušťku polystyrenu.

5 cm  - 139 Kč/m2  •  8 cm - 169 Kč/m2  •  10 cm - 191 Kč/m2

Omítkové směsi a tmely od výrobců:
 CEMIX, Knauf, Murexin, Profi  am Bau, Quick-Mix, Maltop, Prince Color

Ztracené bednění, okrasné štípané bloky

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

Společnost TC MACH, s.r.o. z 
Moravského Krumlova, která se 
zabývá vývojem, výrobou a insta-
lací špičkových tepelných čerpa-
del MACH, je významnou českou 
fi rmou působící v tomto oboru již 
několik let. Tato krumlovská spo-
lečnost se zaměřila převážně na 
vývoj tepelných čerpadel MACH, 
která jsou vyráběna pro účely vy-
tápění a ohřevu vody.

Firma si razantním a cílevě-
domým přístupem vybudovala 
stabilní zázemí a pozici na trhu 
při velmi silné konkurenci. Důka-
zem toho jsou spokojení klienti i 
z řad známých osobností a vysoce 
postavených manažerů.

„Ke každému zákazníkovi při-
stupujeme velmi vnímavě a peču-
jeme o něj po celou dobu. Klient 
je vždy na prvním místě a každou 
jeho otázku či požadavek se snaží-
me řešit ihned. U nás platí, že když 
je spokojený klient, jsme spokoje-
ni i my. Vždyť nejlepší reklamou 
je spokojený zákazník, který musí

vědět, že je o něho dobře posta-
ráno. Klientům nabízíme péči od 
úvodního návrhu, přes projekt, 
realizaci až po konzultační čin-
nost po instalaci. Tepelná čerpa-
dla MACH jsou vyráběna vždy 
a výhradně na zakázku a dle 
potřeby zákazníka. Tím dosahu-
jeme 100% přizpůsobení čerpadla 
individuálním potřebám klienta a 
jeho následné spokojenosti a ta je 
přece důležitá,“ uvedl obchodní 
ředitel fi rmy Zdeněk Gothard.

O úspěchu fi rmy hovoří řada 
prestižních ocenění, které spo-
lečnost získala na základě kvality 
svých výrobků. Firma TC MACH, 
s.r.o. má také plně certifi kovaný 
systém jakosti dle norem ISO 
9001:2001. Tím se zavazuje k ne-
ustálému zvyšování kvality svých
produktů a služeb. „V praxi to 
znamená být neustále ostražitý, 
pružný, umět reagovat rychle a 
být vždy krok před konkurencí. 
Snažíme se o neustálý vývoj, 
nová konstrukční a technická 

řešení. To by nešlo bez kvalitních
a kvalifi kovaných lidí. Pro naše 
zaměstnance je naprostou samo-
zřejmostí pravidelné vzdělávání, 
školení, týmová spolupráce. Tomu
odpovídá ohodnocení. Naši za-
městnanci pracují na normy a kdo 
chce opravdu pracovat a umí se 
otáčet, ten si vydělá nemalé peníze. 
Na oplátku za to ale požadujeme 
kvalitně odvedenou práci, samo-
statnost a sebekontrolu. Těchto 
lidí si opravdu vážíme,“ zdůraznil 
majitel fi rmy Stanislav Mach.

Vše je o lidech a společnost TC 
MACH, s.r.o. na výběr kvalitních 
zaměstnanců klade velký důraz. 
Tak jako jiné společnosti stále 
hledá vhodné uchazeče, kteří by 
splňovali daná kritéria.

„Nikdo z případných zájemců 
o práci ve fi rmě TC MACH, 
nemusí mít obavy z přijímacích 
pohovorů. V první fázi stačí 
zaslat životopis.  Na základě pře-
dem specifi kovaných požadavků 
fi rmy a dat ze strukturovaného 
životopisu jsou vybráni adepti 
na vstupní pohovory. Následuje 
praktická část, kde uchazeč pro-
káže schopnost učit se, zručnost
a samostatnost.

Snažíme se o maximální moti-
vaci. Hodnotíme jejich efektivnost 
z hlediska celé fi rmy. Zaměst-
nance vedeme ke vzdělávání, my 
platíme školení, oni věnují svůj 
čas. Školení, které fi rma v da-
nou chvíli nepotřebuje, chápeme 
jako benefi t zaměstnanci. 

Výstupní kontrola výrobků, 
hodnocení výkonnosti procesů,
lidí, investic i sebekontrola 
zaměstnanců jsou základními 
kameny úspěchu celé fi rmy,“ 
doplnil Stanislav Mach.

TC MACH s.r.o. sází na kvalitu 
a zručnost svých zaměstnanců 

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

NEPTEJTE SE NA SLEVU,
ALE NA CENU !

tel.: 546 435 435
mobil: 723 746 572

A
K
C
E

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

Škoda 105, 120, …
MATADOR  165/80 R 13 82T MP4 (celoroční)   890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR  165/70 R 13 79T MP12    950,- Kč
DAYTON  165/70 R 13 79T D110    990,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 13 79T F590 FS  1090,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
MATADOR  165/70 R 14 81T MP15  1090,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 14 81T F590 FS  1390,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
FIRESTONE  175/65 R 14 82T F590 FS  1490,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
MATADOR  185/60 R 14 82T MP14  1090,- Kč
DAYTON  185/60 R 14 82H D210  1290,- Kč
FIRESTONE  185/60 R 14 82T F590 FS  1490,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, …
GT RADIAL  195/65 R 15 91H Champiro128 1399,- Kč
MATADOR  195/65 R 15 91H MP14  1490,- Kč
FIRESTONE  195/65 R 15 91H TZ200 FS  1890,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, …
FIRESTONE  205/55 R 16 91V TZ200 FS  2890,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR  195/70 R 15 C 104R MPS310 1850,- Kč
FIRESTONE  195/70 R 15 C 104R Vanhawk 2490,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)    ceny včetně DPH

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

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

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA LETNÍ PNEU:
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Zeptali jsme se: paní Zdeňky Březinové, starostky obce Trstěnice 

Představte nám Vaši obec? 
Obec Trstěnice má velmi 

dlouhou a bohatou historii, ve 
které se střídaly světlé i tragické 
okamžiky. První písemná zmínka 
o Trstěnicích je z roku 1204. V ní 
je naše obec pojmenována Ste-
henitz, ale později se v různých 
listinách píše i jinak – například 
v roce 1353 Trzstyenicz. Dodnes, 
především starší generací, je 
obec označována jako Křtěnca, 
Křtěnice. Pojmenování Křtěnca 
je mnohými odvozováno od toho, 
že zde v 16. století sídlila silná 
novokřtěnská komunita. Dnešní 
pojmenování obce Trstěnice je
z roku 1925. První zprávy o vlast-
nictví Trstěnic máme z poloviny 
13. století. Po Trstěnicích se psal 
rod, z něhož je připomínán roku 
1247 Ručka a k roku 1255 Řízek 
z Trstěnic. Na počátku třicetileté 
války byly Trstěnice celkem 
šestkrát „navštíveny“ císařskými 
žoldnéry a vyrabovány. Na pod-
zim roku 1645 došlo ke vpádu 
Švédů. Švédové oproti císařským 
žoldnérům vyplenili katolický 
kostel a faru, přitom byly zničeny
farní matriky a z kostela vše 
cenné, svátostí oltářní počínaje, 
odnesli. Více o historii obce Trstě-

nice si může čtenář přečíst v pu-
blikaci „Malé dějiny Trstěnic“, 
tu lze koupit na obecním úřadě. 
Dnešní Trstěnice mají rozlohu 
1438 hektarů a žije v nich 558 
obyvatel. V obci najdete školu, 
mateřskou školku, poštu, dva 
obchody se smíšeným zbožím, 
hostinec, kavárnu-cukrárnu, kou-
paliště, fotbalové hřiště, dětské 
hřiště, knihovnu s bezplatných 
internetem. Jednou týdně k nám 
dojíždí praktický lékař a jeden-
krát za čtrnáct dní dětská lékařka. 

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

Za poslední léta se v obci mno-
hé změnilo. Byl vybudován vodo-
vod, plynovod a postavena čtyř-
bytovka. Opravy se dočkal obecní 
úřad, ve kterém našla místo nová 
knihovna, ordinace a pošta. Bylo 
obnoveno fotbalové hřiště, vysta-
věny nové kabiny a občerstvení, 
na koupališti nahradily staré pře-
vlékárny nové včetně sociálního 
zařízení a kiosku. V 2004 jsme 
rekonstruovali náves, v r. 2005 
jsme na polovině školy vyměnili 
okna. V příštím roce bychom rádi 
vyměnili i zbývají část oken. Vý-
měna i části oken byla z hlediska 
úspory energie výrazná. V červnu 
započneme s výstavbou pěší zóny 
na hřbitově. Mohla bych jmeno-
vat ještě hodně dalších menších 
stejně důležitých věcí. 

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

Myslím si, že volební plán se 
nám zatím daří plnit. Prioritou 
byla rekontrukce návsi, což byla 
největší investice cca l,2 mil. Kč. 
Mám velkou radost, když mně 
občané řeknou, že se jim nová 
náves líbí, i když se najde i jiný 
názor. Těch negativních je naštěs-

tí minimum. Do budoucna chys-
táme odkanalizování obce včetně 
čističky odpadních vod. 

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce sa-
mosprávu a občany tíží? 

Co nás nejvíc trápí? Asi to, co 
všechny malé obce. Nedostatek 
fi nancí. Od toho se odvíjí všechno. 
Malé obce těžko dosáhnou na pe-
níze z dotací Evropské unie. Rádi 
bychom opravili místní komuni-
kace, vybudovali chodník, hlavně 
směrem ke škole, aby se zvýšila 
bezpečnost dětí. Nejdříve však mu-
síme sehnat peníze na kanalizaci, 
což nebude oříšek ale ořech. Cel-
kový rozpočet je cca 36 mil. Kč
a to bychom z rozpočtu obce ne-
zvládli. Dokud nebude kanalizace, 
nemá cenu opravovat komunikace. 

Jaká je u Vás situace s mož-
nostmi malého a středního pod-
nikání, co nezaměstnanost? 

V obci je pár malých pod-
nikatelů, kteří však nemají za-
městnance, nanejvýš zaměstnají 
rodinné příslušníky. Za prací 
lidé převážně dojíždí do Znojma, 
Mor. Krumlova a pár jich jezdí až 
do Brna. Trápí nás dost vysoká 
nezaměstnanost. Nejhorší je to
v zimě, kdy nejsou sezónní práce. 
Obecní úřad zaměstnává čtyři ob-
čany na veřejně prospěšné práce 
od Úřadu práce. 

Co děláte pro rozvoj obce? 
Podle mě se obec rozvíjí, svěd-

čí o tom to, že se od nás nestěhují 
mladí lidé, ale naopak. Každou 
chvíli máme dotaz, zda není u 
nás v Trstěnicích domek na pro-
dej. V posledních letech se u nás 
zakoupily všechny volné domky. 
Nejvíce mě těší, že to nejsou je-
nom chalupáři, ale mladé rodiny 
i s dětmi. Jednání s majitelem 
pozemku, na kterém by podle 

územního plánu mohlo vyrůst mi-
nimálně deset rodinných domků, 
bohužel nedopadlo dobře.

Obracejí se na vás občané se 
svými problémy? 

Problémy mezi občany se 
najdou všude. Převážně to jsou 
drobnosti rázu, že někde něco 
zapáchá, jinde honí pes slepice 
a podobně. Občas se vyskytnou 
takzvané žabomyší války, kdy si 
dělají sousedé chvilku navzájem 
schválnosti. Zatím se nám daří 
rozkohoucené sousedy uklidnit. 
Většinou skončí smírně u piva a 
je klid. 

Jste členy nějakého mikrore-
gionu? V čem je to přínosné?

Obec je členem mikroregionu 
Moravskokrumlovsko, Moravia, 
Daníž a Energoregionu 2020. 
Přínos vidím hlavně v lepším pří-
stupu k informacím a hlavně obce 
sdružené v mikroregionu mají 
větší šanci získat dotace z evrop-
ských strukturálních fondů. V ny-
nější době se utváří Místní akční 
skupina, ve které budou pracovat 
zástupci více mikroregionů. 

Jaké je to u Vás se školstvím? 
Školství má v Trstěnicích dlou-

hou tradici. Škola byla v obci již 
v době před Bílou horou. První 
ofi ciálně otevřená škola vznikla 
v r. 1765. Dnešní budova školy 
je z roku 1937. Na tehdejší dobu 
neměla škola v širokém okolí 
konkurenci. Měla čtyři velké 
učebny, dva kabinety, tělocvičnu, 
hřiště, dílnu, kuchyni a zahradu. 
Oddělen od školy je v budově 
byt pro ředitele školy. Dnes je
v budově základní škola od l. 
do 5. ročníku a mateřská školka. 
Máme zařízenou počítačovou 
učebnu. Při škole funguje spoustu 
zájmových kroužků, o které je 
mezi dětmi velký zájem (např. 

keramický, počítačový, sportovní 
a jiné). Školu postupně opravu-
jeme. Začali jsme se sociálním 
zařízením, pak následovala školní 
kuchyně, neboť její stav neodpo-
vídal požadavkům hygieny. Dětí 
máme zatím dost a doufám, že 
ještě hodně dlouho mít budeme. 
V okamžiku, kdy v obci zanikne 
škola, začne obec vymírat. 

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností Vaší obce? 

Dopravní obslužnost se zlep-
šila. Domnívám se, že jsou oby-
vatelé spokojeni. Snad jenom 
o víkendu by neškodil spoj do 
Znojma. 

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

Mrzí mě, že lidé se do veřejné-
ho života příliš nezapojují. Kdysi 
byl v Trstěnicích ochotnický 
spolek, který nastudoval i dvě 
představení za zimu. Znám to 
však jenom z vyprávění maminky 
mého muže. Mládež drží tradiční 
pouť a hody, fotbalisté pořádají 
do roka pár zábav, hasiči zase tra-
diční masopust, v zimě se konaly 
čtyři plesy. První byl sokolský, 
následoval myslivecký, v únoru 
to byl již desátý jubilejní obecní 
ples a plesovou sezonu zakončil 
maškarní ples, který pořádali 
hasiči. Nesmím zapomenout na 
naše děti, které ve školce a škole 
nacvičily vánoční besídku, která 
má vždy velký úspěch, a nyní 
nacvičují besídku ke Dni matek. 
Všechny tyto aktivity se odehrá-
vají v místní Sokolovně, která 
byla postavena v r. 1922. V ob-
lasti sportu jsou činní: fotbalový 
klub – dospělí, žáci a přípravka. 
Muži byli po podzimní části ligy 
na 3. místě (jedná se o okresní 
soutěž IV.B), žáci na 2. místě a 

přípravka na pátém místě. Dále 
oddíl stolního tenisu a hasiči, 
kteří v loňském roce skončili na 
prvním místě ve Znojemské lize. 

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

Ráda bych turisty pozvala na 
naše koupaliště. Nachází se v 
klidné části obce. Bazén má roz-
měry 60 x 20 m, 20 m je brouz-
daliště, 40 m bazén pro plavce. 
Je zde pěkné posezení, možnost 
rychlého občerstvení a již dru-
hým rokem i možnost ubytování 
v chatkách. Dvě chatky jsou za-
řízeny po čtyřech lůžkách, jedna 
je pro dvě osoby. Každá chatka je 
vybavena ledničkou, dvouplotýn-
kovým vařičem, varnou konvicí 
a základním nádobím. Pro velký 
zájem o ubytování na koupališti 
jsme v tomto měsíci započali 
s další dostavbou tří chatek a 
přístavbou sociálního zařízení, 
ve kterém se budou nacházet 
i sprchy a centrální kuchyň se 
společenskou místností. Součástí 
tohoto areálu budou i nová spor-
toviště a dětský koutek. V zadní 
části areálu vznikne pár míst pro 
stany. Celý areál bude oplocený. 

A závěrem nám řekněte, jaká 
byla u Vás pomlázka?

Neděli jsem prožila v kruhu 
rodinném a v pondělí již tradičně 
jezdíme na výlet. Letos jsme na-
vštívili pštrosí farmu v Doubravi-
ci nad Svitavou a krásný zámek 
Rájec Jestřebí. 

Jak trávíte volný čas? Co Vaše 
záliby? 

Volného času moc nemám, 
ale když už je, tak se ráda věnuji 
kytičkám, občas provětrám kolo, 
miluji hokej, jezdím na Znojem-
ské orly. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zdeňka Březinová

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

KUCHYŇSKÉ
LINKY

kde nás najdete ?

směr Znojmo

směr 
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

Moravský Krumlov
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Rozhovor s Ing. Zdeňkem Říhou – ředitelem 
Finančního úřadu v Moravském Krumlově

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

TI, KTEŘÍ S NÁMI

JIŽ CESTOVALI, NEMUSÍ ČÍST DÁL,

PROTOŽE VĚDÍ, ŽE: STOP

•  nabízíme nejširší výběr pojištěných cestovních kanceláří v regionu

•  cena u nás zakoupeného zájezdu je stejná, jako v katalogu vybrané CK

•  poskytujeme stejné slevy a bonusy jako cestovní kanceláře, které zastupujeme

•  zajistíme kompletní servis od rezervace, vyplnění cestovních smluv po vyřízení

   plateb, případně storna i změnu termínů

•  pravidelně aktualizujeme Last minute

•  u nás uplatníte příspěvek na dovolenou od Vašeho zaměstnavatele

•  zjistíme vhodné spojení k místu odjezdu zájezdového autobusu

•  u nás zakoupíte samostatné letenky do celého světa

•  nabízíme pobyty (letecké z Brna, autobusové z Brna, Znojma, Třebíče, Mikulova)

•  zajistíme lázeňské pobyty, termální koupání a poznávací zájezdy od 1 - 20 dní

•  Vaše dotazy na místě zodpovíme a kávu Vám zdarma uvaříme

NEUTRÁCEJTE ČAS A PENÍZE OBJÍŽDĚNÍM 

JEDNOTLIVÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ,

PŘIJĎTE K NÁM

Pane řediteli, představte nám 
Finanční úřad v Moravském 
Krumlově. 

Finanční úřad působí v Morav-
ském Krumlově již od roku 1991. 
Jeho hlavním posláním je zabez-
pečení správy daní ve své územní 
působnosti ve smyslu zákona 531/
1990 Sb., o územních fi nančních 
orgánech. Správu daní vykonává 
v 31 obcích a 2 městech pro 22 
tisíc obyvatel. V současné době 
je jeho územní působnost sladěna 
s územní působností města Mo-
ravský Krumlov – jako pověřené 
obce III. stupně. Na fi nančním 
úřadě pracuje 30 zaměstnanců, 
kteří jsou organizačně začleněni 
do tří odborných oddělení a to do 
oddělení daňové správy, oddělení 
majetkových daní a kontrolního 
oddělení. Úřední dny jsou v pon-
dělí a ve středu od 8:00 do 17:00 
hod., při čemž základní informace 
získají občané i mimo tyto úřední 
dny včetně možnosti zaplatit daň 
v hotovosti na pokladně FÚ.

Jak to vypadá v oblasti malého 
a středního podnikání? 

Pokud máte, pane redaktore, 
na mysli zejména fyzické osoby 

podnikající na základě živnos-
tenského oprávnění, tak těchto 
daňových subjektů je v naší 
evidenci zaregistrováno přibližně 
3700, přičemž jsou mezi nimi i 
ti, kteří tuto činnost vykonávají 
vedle svého hlavního zaměstnání. 
Většinou nemusí vést účetnictví, 
stačí jim pouze daňová eviden-
ce, případně mohou využívat 
možnost uplatňování výdajů % 
z příjmů. Jedna z posledních 
novel zákona o daních z příjmů 
tyto podnikatele zvýhodnila již
v období roku 2005 tím, že např. 
u řemeslných živností lze stanovit 
výdaje ve výši až 60 % z dosaže-
ných příjmů, u ostatních živností 
50 % a u zemědělců dokonce 80 %. 

Jak využili živnostníci interne-
tové podání daňového přiznání?

Elektronických podání se zaru-
čeným elektronickým podpisem 
bylo u našeho fi nančního úřadu 
v roce 2005 na všech daních 
podáno jen 37, v letošním roce 
je to do 31. 3. 2006 prozatím 13 
podání. Z celkového počtu poda-
ných přiznání je to zhruba 0,5 %.
Je to prozatím málo, přivítali 
bychom daleko vyšší počet těch-

to podání, protože nám zejména 
ušetří práci s pořizováním podá-
ní. Přitom každý daňový subjekt 
může této možnosti využít, po-
třebuje k tomu přístup na internet
a zaručený elektronický podpis. 
Podrobné informace k podáním 
v elektronické podobě získají da-
ňoví poplatníci na internetových 
stránkách: http://cds.mfcr.cz

Co je v činnosti fi nančních 
úřadů nového? 

Novinkou pro poplatníky jsou 
od 15.3.2006 „daňové složenky“, 
kterými lze platit všechny daně 
v hotovosti na kterékoli pobočce 
České pošty bez úhrady poštovní-
ho poplatku. Musím se také zmí-
nit o tzv. společném zdanění man-
želů, kdy již za zdaňovací období 
2005 mohly rodiny s dětmi využít 
daňového zvýhodnění. V celé ČR 
bylo takto podáno přibližně 700 
tis. přiznání, přičemž bude těmto 
rodinám vráceno na dani asi 4 
miliardy Kč. V územní působnosti 
našeho fi nančního úřadu byl nárůst 
počtu přiznání na dani z příjmů fy-
zických osob z důvodů uplatnění 
společného zdanění manželů cel-
kem asi o 1000 přiznání. Při výčtu 
novinek nelze zapomenout na 
fakt, že naše daňová správa projde 
v následujícím období moderni-
zací. Cílem navrhovaných změn 
je vybudovat moderní daňovou 
správu s vysokou efektivitou a 
produktivitou, která klade důraz 
na dobrovolné plnění daňových 
povinností ze strany občanů a 
vykazuje vysokou kvalitu služeb 
kompetentních a motivovaných 
daňových úředníků, za existence 
vzájemné důvěry a rovného vzta-
hu daňových subjektů a úředníků 
daňové správy.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

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

Vémyslice 275, tel./fax: 515 323 451, mobil: 737 260 791



7nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

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 

Za dovolenou
dnes neplaťte !

K vyřízení stačí jen dva doklady totožnosti.
Volejte pro více informací, nebo nás navštivte.

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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



/Eggenburrg, Moravský Krum-
lov/ Sobotní dopoledne 8. dubna 
se v Eggenburgu uskutečnilo 
představení partnerského města 
Moravského Krumlova. Na před-
velikonoční trhy přijeli ukázat 
své výtvory umělečtí kováři a 
Krumlováček se Skaláky. „Dneš-
ní zahájení velikonočních svátků 
v Eggenburgu začalo tradičními 
trhy. Na těch reprezentovali dru-
žební město Moravský Krumlov 
základní škola Klášterní náměstí 

se souborem písní a tanců Krum-
lováček, kováři ze středního od-
borného učiliště a dechovka Ska-
láci. Když jsem mluvila s panem 
starostou a paní místostarostkou 
Eggenburgu, tak  byli uneseni 
z vystoupení dětí a výrobků umě-
leckých kovářů, kteří již popáté 
převedli své umění. Všichni si 
váží této spolupráce. Dokladem 
toho je již připravovaná další 
akce, slavnosti ve sklepních ulič-
kách. Doufám, že se to podaří,“

 

uvedla hlavní organizátorka akce
místostarostka Moravského Krum-
lova Marie Valachová.

„V sobotu jsme byli pozváni 
do družebního města Eggenburg, 
abychom tam vystoupili na Ve-
likonočních trzích. Měli jsme 
trochu problém s pasy a děti také 
neměly občanské průkazy, takže 
jsme museli dávat dohromady 
program s dětmi, které nechodí 
pravidelně. Některé členy to hod-
ně mrzelo. Toto vystoupení je pro 
nás velká zkušenost, protože jsme 
poprvé vystupovali v zahraničí 
a předvedli jsme se v krásném 
městě Eggenburg. Doprovázela 
nás dechová kapela Skaláci, 
kteří s námi jezdí pravidelně,“ 
informovala umělecká vedoucí 
souboru Milada Pelajová.

„Jsme mladá dechová kapela, 
která zkouší ve Skalici, odtud 
náš název. Hrajeme pro radost, 
potěšení a z lásky k dechovce a 
strašně nás to baví. Zkoušet jsme 
začali zhruba před 2 roky. Do-
provázíme taneční soubor Krum-
lováček, se kterým se nám ve-
lice dobře hraje. Dnešní hraní 
v Rakousku se nám moc líbilo 
a těšíme se na další spolupráci.
Skvělá byla i atmosféra v autobu-
su, kde se celou cestu zpívalo,“ 
pochvaloval si Lukáš Vančura.

V Eggenburgu také vystoupil 
soubor Orchidea pod vedením 
Heleny Havířové-Supové. Soubor
je tvořen bývalými žáky ZUŠ 
v Moravském Krumlově, kteří
za svůj pěvecký výkon sklidili 
velké ovace.               /mask/
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/Moravský Krumlov, Olomouc/ Žáci oboru truhlář ze SOŠ a SOU 
Moravský Krumlov se zúčastnili regionálního kola 10. ročníku soutěže 
učňů stavebních oborů SUSO. Akce proběhla v rámci doprovodného 
programu stavební výstavy STAVOTECH Olomouc a výstavy pro 
obnovu památek a historických sídel RENOVA. Organizátory soutěže 
byla již tradičně ABF Praha a Výstaviště Flóra Olomouc. „Letos přijelo 
do Olomouce soutěžit 17 škol. Každá škola nominovala dvoučlenné 
družstvo ze žáků druhých ročníků. Soutěž je rozdělena na teoretickou 
část, kde se píše test s 25 odbornými otázkami. Výsledkem praktické
části je výrobek zhotovený podle výkresové dokumentace. Obě části
hodnotí odborná porota tvořená zástupci sponzorů a odborníků v pří-
slušných oborech. Naši školu SOŠ A SOU Moravský Krumlov repre-
zentovalo družstvo tvořené Josefem Vránou a Jiřím Blažkou, kteří se 
umístili na 2. místě. Postupují do celorepublikového fi nále, které se 
bude konat pro vítěze ostatních regionálních kol 19. - 21. září 2006 
jako součást 17. Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 
v Praze. Účast v této soutěži je pro naši školu tradicí. Naši žáci předvádí
své dovednosti již od roku 2001 a ještě se nestalo, že by nepostoupili 
do fi nále, ve kterém by nestáli na některém stupni vítězů nebo nebyli 
dokonce nejlepšími učni truhláři v republice. Věříme, že i toto druž-
stvo tradici neporuší,“ uvedla Alena Reinischová, učitelka odborných 
předmětů. Přejeme chlapcům hodně zdaru a ať se jim podaří zviditelnit 
kvality našich učňů daleko mimo náš region.                              /mask/

Projekt Paragraf 11/55 aneb
Je za pět minut dvanáct

Projekt Paragraf 11/55 je vědomostní postupová soutěž určená pro 
žáky 5.-9. tříd základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých 
gymnázií, která probíhá v České republice od roku 2001 z iniciativy 
Aliance Zákon 18. V tomto roce se již uskuteční 6. ročník. Do této po-
stupové soutěže, jejímž krajským koordinátorem je Středisko volného 
času Ivančice, jsou zapojeny následující školy: ZŠ T.G.M. Ivančice, 
GJB Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice a ZŠ Ořechov.

Cílem projektu je zvýšení znalosti zmíněného zákona, který zakazu-
je prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. Tento program 
přibližuje dospívající populaci problematiku zákonů poutavou a sou-
těžní formou. Zároveň ukazuje na problém nedodržování zákonů. Tím 
u žáků rozvíjí právní vědomí. O tomto zákonu existuje jen minimální 
povědomí a jeho porušování je společností tolerováno. V průběhu mě-
síce března a začátkem měsíce dubna se uskutečnila na již zmíněných 
školách školní kola této postupové soutěže. Školní kola probíhají v pěti 
soutěžních kolech. První kolo je zaměřeno na zvýšení povědomí o tom, 
že dopouštět se porušování zákonů a pravidel není normální. Týmy si 
postupně volí z dvaceti možných otázek jednu, na kterou odpovídají 
možnostmi A, B, C, nebo D. Ve 2. kole družstva prezentují vylosova-
né téma z pozice ředitele školy. Tzn. „Jak bych řešil určitý problém, 
kdybych byl ředitel školy.“ Důraz tohoto soutěžního kola je kladen na 
rozvoj rétorických dovedností, schopnost sestavit smysluplný projev 
určený k přednesu na veřejnosti, dovednosti sběru, vyhodnocování
a použití informací, schopnost argumentovat, posilování odvahy veřej-
ně obhajovat výsledky své práce, zvyšování sebehodnocení na základě 
poznaných schopností. Třetí kolo postupové soutěže Paragraf 11/55 
rozvíjí týmového ducha, kdy se celý tým zapojuje do vzájemné spolu-
práce a staví co nejvyšší věž. Cílem 4. kola je poznání nutnosti zákonů 
a vyhlášek a jejich prospěšnosti pro lidi. Podkladem je fi ktivní příběh 
města, který mají jednotlivá družstva poopravit z důvodu chybějících 
či nesmyslných zákonů a vyhlášek, které byly ve fi ktivním městě zave-
deny. Poslední 5. kolo je zaměřeno na skutečnost, že je nutná zvýšená 
pozornost obchodníků při odhadu věku lidí, kteří nakupují tabákové 
výrobky. Soutěžní týmy hádají věk šesti fi gurantů a to, zda by jim pro-
dali či neprodali cigarety. Nejlepší družstvo ze školního kola postupuje 
do kola oblastního, které se koná v úterý 25. 4. 2006 v 10:00 hod.
v kině Réna v Ivančicích. Dále následuje kolo krajské, kde soutěží nej-
lepší týmy z oblastí Ivančic, Pohořelic, Vyškova, Brna, Strážnice, Blan-
ska a Rosic. Krajské kolo se koná v pondělí 15. 5. 2006 v 10:00 hod.
v KD v Dolních Kounicích.           Markéta Chmelíčková, SVČ Ivančice

Truhláři z Krumlova opět ukázali své kvality

/Višňové/ Velikonoční neděle 
ve Višňovém patřila oblastní vý-
stavě vín. Plný sál, spousta kva-
litních vzorků vín, dobrá zábava a 
jarmark prací žáků místní školy. 

„Dnes organizujeme už 28. vý-
stavu vín, kterou pořádáme jako 
místní zahrádkáři. Musím říci, že 
kvalita a množství vzorků se stále 
více zvyšuje. Letošní ročník je 
zastoupen velmi pěknými vzorky, 
je to také tím, že minulý rok byl 
výjimečný. Takže je tu dost vzor-
ků přívlastkových vín, výběru 
hroznů, výběru z bobulí a máme 
tady i víno ledové, což nebývalo. 
Je to akce velice pěkná, a jak jsem 
již říkal tradiční na velikonoční 
neděli. Přicházejí lidé z celého 
okolí, ale i přespolní. Vína se bo-
dovala 5 bodovým způsobem, což 
si myslím, že je takové nejpříjem-
nější a je to podle mě nejlepší 
bodovací systém. Musím říci, že 
se nám tu nesešel žádný vzorek, 
který bychom museli vyřadit,“ 

uvedl Antonín Saleta, předseda 
výstavního výboru zahrádkářů.

„V deset hodin bylo zahájení a 
předání cen. Při této příležitosti 
je tu velikonoční jarmark, který 
uspořádaly děti ze školy. Vystou-
pí i mažoretky a od dvou hodin 
začne hrát dechová kapela,“ do-
dal Antonín Saleta.

„Dnešní oblastní výstava je již
tradiční, a veliká čest patří za-
hrádkářům, kteří ji už tolik let
organizují. Čekáme velkou náv-
štěvnost a ukazuje se, že se sál 
hodně zaplňuje. Dnes je připra-
veno 349 vzorků vín, bohaté 
občerstvení i kulturní program. 
Prožíváme tu s návštěvníky pěk-
ný velikonoční den a zároveň
posoudíme práci vinařů,“ uvedl 
starosta Višňového Jan Daniel.

Ocenění nejvyšší získalo 
Rulandské šedé fi rmy Gastvín a 
nejlepší víno ročníku 2005 získal 
Jiří Rytíř z Horních Dunajovic
za Rulandské bílé.             /mask/

Ve Višňovém chutnali víno

Krumlováček se Skaláky měli zahraniční premiéru
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Karl Pospischil se narodil 4. 11. 1869 v Dolenicích jako nejstarší 
z deseti dětí v rodině chudáka. Ze sociálních důvodů do školy moc 
nechodil, pomáhal rodičům v obživě, dělal pasáčka koz a husí. Po 
základní školní docházce ho rodiče dali na řemeslo, naučil se vyrá-
bět knoflíky z perleťových lastur v Hostěradicích. Práce se mu ale 
nelíbila a utekl s (1. díl tajenky). Jeho putování skončilo r. 1888 
ve Vídni. Tam si našel práci v továrně na výrobu vějířů. Na vějíře 
(2. díl tajenky). V malbě se zdokonaloval u profesora K. Mosera 
a vyšší studium úspěšně ukončil výstavou v roce 1902 v Domě 
umělců. Za první světové války byl jako důstojník na ruské frontě 
a v letech 1921-1924 učil na německých středních školách ve Znoj-
mě kreslení. Pro zajištění příjmů začal portrétovat zámožné lidi 
ze Znojma. V r. 1925 se přestěhoval do německého Emmerichu. 
Celkem měl v Německu a Nizozemí namalovat 900 obrazů, které 
zdokumentoval fotograf Massing. Specializoval se na krajinářství 
v terénu. Zemřel 8.11 1933 v Emmerichu.

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu

foto: mask

foto: mask
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Soutěž o velikonoční vajíčko

/Oleksovice/ V neděli na Boží hod velikonoční zažily děti v Olekso-
vicích se svými rodiči celý den plný her a soutěží. „Každoročně pořá-
dáme soutěž o velikonoční vajíčko. Soutěže se skládají ze střelby ze 
vzduchovky, hod míčkem, kroužky, hod šipkou, chůdy, běh v gumá-
kách. Děláme to hlavně pro děti a je to tradiční akce, kterou pořádáme 
jako sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem. Obec 
nám na tuto akci přispívá, protože je to nevýdělečná činnost,“ uvedl 
Vlastimil Klouda, starosta dobrovolných hasičů v Oleksovicích. „Tuto 
akci pořádají hasiči už spoustu let a osvědčila se. Rodiče s dětmi ji 
navštěvují v stále hojnějším počtu, proto přispíváme na občerstvení
a sladké ceny pro děti. Dnes se tu sešlo opravdu hodně dětí s rodiči, 
je vidět, že se hasiči snaží a odezva je vynikající,“ pochválil starosta 
Oleksovic Zdeněk Koukal. „Moc se mi to tu líbí, je tu dnes veselo 
spousta dětí a her. Já sama mám dvě děti, holku a kluka, oba jsou spo-
kojeni. Syn střílí ze vzduchovky, dcera závodí. Příště přijdeme zase,“ 
uvedla jedna z návštěvnic Eva Hobzová.                                    /mask/

Jarní koncerty s HŠ Yamaha

Ve dnech 10. až 12. 4. 2006 se uskutečnily v Dukovanech, Dolních 
Dubňanech a Vedrovicích koncerty žáků Hudební školy Yamaha. 
Na těchto koncertech vystoupilo celkem 35 mladých muzikantů. Na 
vystoupení se přišli podívat nejen rodiče vystupujících dětí, ale i ve-
řejnost či zástupci základních škol a obecních úřadů. Posluchačům 
se představili žáci oborů hry na keyboard, fl étnu a akustickou kytaru. 
Hudební škola Yamaha tím kladně podpořila kulturní činnost na venko-
vě a systematicky tak podporuje zapojení mládeže do kulturního dění 
v moravskokrumlovském regionu.                /pj/

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
• 29.4. - 8. ročník Jarního turistického pochodu po stopách medláneckých 
ježibab. Start u Společenského centra “Sýpka” od 6.00 do 10.00. Trasa 23 km 
(dle zájmu i kratší). Na start se dostanete od nádraží ČD tramvají č.1 - Řečko-
vice, konečná, pak ulicí Kytnerovou. Sejdeme se na startu mezi 8.00 až 9.00. 
Bližší informace u pí Bednářové, Tel.: 737 840 958.
• 29.4. - vycházka pro všechny i začínající turisty. Vycházka je organizována ve 
spolupráci se Střediskem volného času. Sraz v 15.00 hod.na parkovišti pod hřbito-
vem. Trasa: rozhledna na Oklikách - Střibský mlýn. Vedoucí akce Ing. A. Moravec.

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

• po od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-13 let.
• po od 16.30 - 18.30 hod.  - masáže šíje (nejlépe objednat:732 334 038)
• út od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne)
• každou ne od 9.30 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská)
• Služba Mlýnek - možnost namletí čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď v
době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Veškeré 
aktivity jsou nabízeny zdarma.

Kulturní programy
24. 4. - 7. 5. 2006

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

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany, Tel.: 515 338 140, e-mail zs.doldubnany
@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 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
• 22.4. - 8.5. - Ivančické včelaření - výstava, sklepení Památníku A. Muchy
• 27.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert. Účinkují: Prof. Jarmila Krátká se studenty 
III. ročníku muzikálového herectví pod vedením Sylvy Talpové, klavírní dopro-
vod Dagmar Klementová, kino Réna Ivančice, vstupné: 80, 60 Kč.
• 29.4. - Pražský hrad - výstava Karel lV., Petřín - Celodenní poznávací zájezd.  
Neopakovatelná výstava, Hradčanské náměstí, lanovkou na Petřín, bludiště, Stra-
hovský stadion. Odjezd v 6.30 hod. od Besed. domu Ivančice, doprava: 340 Kč.
• 5.5. - 4.6. - Milovníkům drobné krásy - výstava, Ex libris 1. poloviny 20. 
století - ze sbírek Muzea v Ivančicích, Galerie  Památníku A. Muchy.
• 9.5. v 10.00 hod. - Když jde kůzle otevřít - Pohádka pro MŠ,  ZŠ a maminky 
s dětmi, účinkuje Hravé divadlo Brno, kino Réna Ivančice, vstupené: 30 Kč.

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. Přehlídka výrobků při DDM MK.
• 24.4. v17.00 hod. - Žákovský koncert ZUŠ - taneční sál.
• 25.4. v 8.30 a 10.00 hod. - Rocková hudba v Čechách - školní pořad, kinosál MK.
• 25.4. v 19.00 hod. - koncert KPH - Ensemble Martinů a Alfréd Strejček, 
galerie Knížecí dům, vstupné: 60, 90 Kč.
• čt 27.4. v 8.30 hod. - Pan Kaplan má stále třídu rád - školní pořad, kinosál 
M. Krumlov, vstupné: 60 Kč.
• 27.4. v 19.00 hod. - Když ty, tak já taky, miláčku! Divadelní spol. HÁTA, 
kinosál M. Krumlov, vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek v Infocentru. 
• 28.4. v 17.30 hod. -  Akademie - Gymnázium Mor. Krumlov, kinosál Mor. 
Krumlov, pro veřejnost.
• 3.5. v 17.30 hod. - „Paměť národa“ - vernisáž výstavy. Spolek pro obnovu 
tradic, MěÚ, nám. Klášterní 125, MK - 1. patro.
• 5.5. - Patchwork - výstava - K. Fialová a kolektiv, galerie Knížecí dům M. 
Krumlov, výstava potrvá do konce května.
• 5.5. - Divokej Bill - koncert, zimní stadion Znojmo, zájezd.
• 6.5. od 9.00 hod. - Floriánský jarmark - nám. TGM M. Krumlov, dopolední 
prodejní trhy doprovázené kulturním programem.
• 7.5. - Floriánská pouť. Mše svatá se slouží od 10.30 hod., kaple sv. Floriána.
• Připravujeme: • 27.5. v 19.00 hod. - Tajemství, muzikál, divadlo Kalich Pra-
ha, cena: vstupenka: 599 Kč + doprava: 270 Kč, závazné přihlášky na MěKS. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 5.5. - Střelnice Cross. Odložený branný závod trojčlenných družstev dětí ze 
ZŠ. Start i cíl je na Střelnici. Sponzorem akce je firma Štulík družstvo

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.
• 29.4. v 15.00 hod. - Příprava na sezónu 2006, tréninkové odpoledne, ukázka 
výcviku koní, v Ivančicích, statek Padochovka, poplatek: 10 Kč.
• 29.4. v 15.00 hod. - Turistická vycházka, sraz v Ivančicích na parkovišti pod 
hřbitovem, akce ve spolupráci s KČT Ivančice.
• 22.4. od 9.00 do 17.00 hod. - Šití panenek z ovčí vlny, v SVČ Ivančice, Ko-
menského nám. 7, poplatek: 350 Kč, nutné se předem přihlásit.
• 23.4. v 15.00 hod. - Čarodějnický rej, park Réna, popl.: dítě 10 Kč, dospělí 30 Kč.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 22.4. - Den Země, na zámku v Miroslavi pořádá O.s. MIROSA.
• 29.4. - Memoriál Petra Tučka - soutěž v ultralehkém létání na novém letišti 
AIRCON. Soutěže se zúčastní několik desítek českých i zahr. posádek. Předvá-
děcí lety a ukázky moderních i historických letadel. Info na www.airconfly.cz
• 30.4. v 16.00 hod. - Koncert Evy Zvěřinové (varhany) a Václava Švaňhala 
(trombon), v evangelickém kostele.
• 1.5. - Oslava svátku práce a vstupu ČR do EU, zahájení v 9.15 hod. u 
KD + Rybářské závody mládeže v Ramoši. Od 10.00 hod. přátelské posezení 
s občerstvením a živou hudbou v letním kině (maso na kotlíku a uzená cigára). 
V základní škole bude od 10.00 hod. otevřena výtvarná výstava. Večer zahájí 
provoz letní kino. Pořádají: město Miroslav a miroslavští rybáři, MKIC, ZŠ, 
ZUŠ, KSČM a DDM Miroslav.
• 5.5. - Kladení věnců k památníkům obětí válečných konfliktů. Pořádá:
město Miroslav, KSČM a ŘK. farní úřad u kulturního domu.
• 6.5. od 6.00 hod. -  Rybářské závody na rybníku Suchánek. V neděli 7.5. 
rybářské závody mládeže. Pořádají: miroslavští rybáři. 
• 6.5. - „Cena osvobození“ - střelecké závody na střelnici ve Štěpánově. 

Školní klub Oslavany
• 27.4 ve 14.00 hod. - Čarodějná škola - zábavné soutěže, opékání špekáčků, 
sraz u budovy DDM. S sebou: vhodná obuv a oblečení. Poplatek 20 Kč (v ceně 
špekáček, chléb).
• 4.5 v 15.00 hod. - Dárky ke Dni matek - výroba přáníček a originálního 
šperku. Poplatek 40 Kč (v ceně materiál na šperk).

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
• 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
• 30.4. v 17.00 hod. - Slet čarodějnic, na zahrádce v Dělnickém domě, k tanci
a poslechu hraje Tremolo. Občerstvení zajištěno. Ve 22.00 hod. velký  čaroděj-
nický ohňostroj! Pořádá pí Procházková - Restaurace Dělnický dům.
• 1.5. - Den otevřených dveří na zámku. Tradiční  akce s kulturním progra-
mem. Otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci, hu-
dební produkce na nádvoří a v parku. Občerstvení zajištěno. Otevřeno od 10.00 
- 18.00 hod. Doprovodná akce: • Hrnčířský jarmark na nádvoří zámku. Při 
příležitosti 250. výročí založení hrnčířství v Oslavanech. Na stáncích ukázky a 
prodej  širokého  keramického a hrnčířského sortimentu českých výrobců, 10.00 
- 18.00 hod. • Odemykání Templářské cyklostezky. Cyklistická vyjížďka přes 
údolí řek Oslavy a Jihlavy. Trasa je vhodná pro horská a krosová kola. Délka 
trasy 40 km. Prezentace: 9.00 -10.00 hod. na nádvoří oslavanského zámku. Spo-
lečný odjezd na trasu v 10.00 hodin. Návrat  zpět je individuální.

Zveme Vás na

první Jarní koncert orchestru Bobrava
1. 5. 2006 na nádvoří zámku v Hrubšicích začátek v 15.00 hod.

 Studenti a učitelé Gymnázia Moravský Krumlov
 zvou širokou občanskou veřejnost na

 ŠKOLNÍ AKADEMII
 pořádanou v pátek 28.4.2006 od 17.30 v kinosále.

 Vstupné dobrovolné.

Divadelní spolek Želetín uvádí 29. a 30. dubna 2006 vždy v 15.00 
hodin a v 19.30 hodin drama o čtyřech jednáních od Aloise Jiráska: 

VOJNARKA
Předprodej vstupenek na tel.: 737 360 300.

Miroslavská šlápota 2006
Tradiční turistický výšlap jarní přírodou pod názvem „Miroslavská 
šlápota“ se uskuteční v sobotu 22. dubna 2006. V letošním roce 
jde již o 16. ročník. Start účastníků všech věkových kategorií je 
v době od 8.00 - 10.00 hodin před budovou Základní školy Miroslav, 
ulice Třináctky. Trasy pochodu vedou okolím Miroslavi a jsou 
v délkách 3, 5, 10 a 20 km. Cíl je u areálu městského koupaliště, 
kde je připraven zábavný program. Na táborovém ohni je možné 
opékat párky. Občerstvení zajištěno. Startovné činí Kč 20 děti 
a Kč 30 dospělí. Turistickou akci pořádají DDM, ZŠ Miroslav a 
MKIC.  Podrobné informace podá p. Robert Salát, tel.: 515 333 123.

DDM Mor. Krumlov zve pejsky a jejich páníčky na 3. ročník akce

PEJSKIÁDA
Soutěže, hry, přehlídka a spousta zábavy na Vás čeká v neděli 

14.5. 2006 od 14.00 hod. na Střelnici. Je nutné se přihlásit 
v kanceláři DDM do 11.5. 2006.

„Pokud zameteme pod práh naši minulost,
jsme nuceni prožívat její návrat.“

Zveme vás na vernisáž výstavy
PAMĚŤ NÁRODA

pod záštitou RNDr. Igora Poledňáka,
náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

středa 3. května v 17.30 hodin
v prostorách MěÚ v Moravském Krumlově

Pořádá SPOT - Spolek pro obnovu tradic
Výstavu zahájí náměstek RNDr. Igor Poledňák.

Diskuze se zúčastní významní hosté, přímí účastníci historických událostí.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 26.4. ve 20.00 DŮKAZ
  Drama USA  
• so 29.4. ve 20.00 TYGR A SNÍH 
• ne 30.4. v 18.00 Komedie Itálie
• stř 3.5. ve 20.00 ŽÍT PO SVÉM
  Dramatický fi lm USA, Něm.
• so 6.5. ve 20.00 PRIME
• ne 7.5. v 18.00 Komedie USA 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 26.4. v 17.00 EXPERTI
              ve 20.00 Komedie ČR
• ne 30.4. v 17.00 RŮŽOVÝ PANTER
              ve 20.00 Krimi komedie USA  
• stř 3.5. ve 20.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
  PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
  Tragikomický příběh ČR
• ne 7.5. v 17.00 ZATHURA: VESMÍRNÉ
  DOBRODRUŽSTVÍ    
  Akční film USA  
• ne 7.5. ve 20.00 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
  Komedie, Velká Británie  

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 23.4. v 18.00 OBCHODNÍK SE SMRTÍ
  Film USA, české titulky
• so 29.4. v 18.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
  PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
  Tragikomický příběh ČR 
• ne 30.4. v 18.00 MARIŇÁK
  Film USA, české titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• po 1.5. ve 20.30 ŠTĚSTÍ    
  Film ČR, Německo
• so 6.5. ve 20.30 OBCHODNÍK SE SMRTÍ  
  Akční dobrodružný filmVB
• ne 7.5. ve 20.30 HARRY POTTER
  A OHNIVÝ POHÁR  
  Film USA 

Změna programů vyhrazena.

foto: HŠ

foto: mask



Oslavany získaly své jméno po 
řece Oslavě. Ta pramení na Česko-
moravské vrchovině. Do Oslavan 
přitéká hlubokými kaňony, krásnou a 
malebnou přírodou. Řeka se v Osla-
vanech otočí o tři čtvrtiny kruhu, 
aby se pak svým klidným tokem
u Ivančic spojila s řekou Jihlavou. 
První písemná zmínka o Oslavanech 
se objevila v zakládací listině třebíč-
ského kláštera v roce 1104. Oslavan-
ští občané si toto výročí připomněli 
při Oslavanských historických slav-
nostech v září 2004. Samozřejmě 
v Oslavanech byl již život dříve než 
před devítisty roky. Svědčí o tom 
archeologické vykopávky, které zde 
dokladují osídlení v mladší době ka-
menné, před šesti tisíci roky. Prvním 
majitelem a nebo pánem tehdejší 
osady se uvádí Ivan, pak jeho syn 
Štěpán, zvaný Uher. Od roku 1197 se 
Oslavany staly majetkem třebíčského 
kláštera benediktýnů. 

Někdy kolem roku 1220 projížděla 
tudy paní Heilwiga ze Znojma, vdo-
va po nějakém pánu z Myslibořic. Jí 
se toto místo zalíbilo natolik, že se 
rozhodla ve své zbožnosti postavit 
v Oslavanech, právě v tom oblouku 
mnišský cisterciácký klášter. Ona 
sama vlastnila pozemky kolem Tře-
bíče, a to statek Horku s lesem a 
polnostmi, dále pak dnes již zaniklé 
vesnice Hartlebice a Kosochovice. 
Při setkání s tehdejším opatem třebíč-
ského kláštera Lukášem se dohodla, 
že se provede směna pozemků. Byla 
vytvořena dvoustranná komise, která 
pozemky obešla a zjistila, že jsou 
majetkově téměř shodné. Provedla se 
o tom písemná smlouva. Tuto smlou-
vu, datovanou v měsíci červnu roku 
1225, přeložil do současné češtiny 
ivančický historik Mgr. Petr Fiala.

Vypracovaly se plány, sehnal se 
materiál a roku 1225 se začal stavět 
první panenský cisterciácký klášter 
na Moravě (v roce 1208 byl na 
Velehradě vysvěcen první mužský 
cisterciácký klášter na Moravě). Za 
tři roky byl již klášter natolik posta-
ven, že zde jistě žily nějaké jeptišky 
a bylo postaveno kněžiště. Jak byl 
tehdy velký tento objekt při jeho 
svěcení, jsou jen dohady. Jisté je, že 
tento klášter světil tehdejší olomouc-
ký biskup Robert, protože v Brně 
tehdy ještě biskupství nebylo. Nej-
význačnější osobou při svěcení byl 
zde přítomný tehdejší král Přemysl 
Otakar I. se svojí manželkou Kon-
stancií. Byl zde markrabě moravský, 
nástupce po Lukášovi opat třebíčský 
Arnold, Albert, opat velehradský, 
opat hradišťský a vůbec mnoho svět-
ských i církevních osobností té doby. 

Při příležitosti vysvěcení byla 
zdejšímu klášteru udělena významná
privilegia (CDM číslo 320 z 7. lis-
topadu 1228). Jen pro ilustraci uvá-
díme část tohoto dokumentu, který 
přeložil ThDr. Miloš Šandera: „Ať 
vědí, jak přítomní žijící, tak budoucí, 
že My, klášteru řeholnic cisterciác-
kého řádu, založeného vznešenou 

šlechtičnou paní Heilwidií, s naším 
souhlasem a schválením ctihodného
našeho Roberta, olomouckého bis-
kupa v našem království a jeho bis-
kupství v brněnské provincii v místě 
nazývaném lidově Oslavany, jeho 
jméno bylo změněno jako Údolí svaté
Marie. Autoritou ctihodného otce 
našeho Roberta, olomouckého bis-
kupa a na žádost zmíněné šlechtičny 
a některých našich šlechticů, béře-
me do své ochrany, pokládáme to 
za zásluhu, aby přijali všichni tam 
žijící řeholnice, tak jejich služeb-
níky majetek a statky, které vlastní 
a později získají. Tomuto klášteru 
dáváme stejnou svobodu, kterou jsme 
dali klášteru cisterciáckého řádu na 
Velehradě z naší dobroty, na paměť 
našeho bratra Vladislava, kdysi mar-
kraběte moravského a opatřeného 
statky. Svoboda pocházející z naší 
zbožnosti a kterou jsme založili, na-
řizujeme pečlivě zachovávat, zvlášť 

všechny obce a statky, které církev 
má, nebo bude mít, ať jsou kdekoliv 
v mém království, ať v Čechách
a nebo na Moravě, zbavuji všech 
poplatků odváděných šlechtici, ať 
se jmenují jakkoliv. Zároveň připo-
juji, aby nikdo z mých nástupců nebo 
šlechticů, při zřizování nebo opravě 
vojenského tábora, nebo při pří-
pravě tažení se neodvažoval klášter 
znepokojovat“. 

V další části listiny jsou uvedeny 
různé tresty a pokuty pro ty, kteří 
by se nějakým způsobem snažili 
získat klášterní majetek, nebo jednali 
protizákonně. Klášter i lid kolem byl 
osvobozen od zeměpanských daní, 
roboty a podobně. Klášter nabyl 
v krátké době velkých majetků a byl 
velmi bohatý. Měl mnoho patronát-
ních práv. Také kostel svatého Jakuba 
v Brně patřil oslavanskému klášteru. 
V Oslavanech se postupně dokončo-
vala výstavba kláštera. Byla zde také 
postavená trojlodní bazilika. Do ní se 
vstupovalo krásným portálem, který je 
zachován dodnes a je to svým způso-
bem rarita. V současné době probíhají 
jednání se statikem, aby dovolil odse-
kat část klenebního zdiva, nebo navrhl 
jiný postup tak, aby se objevila střední 
horní část této vstupní brány, kde jsou 
krásné motivy vysekané v mohutném 
pískovcovém překladu.

Jak již bylo uvedeno, klášter 
nabyl velkého majetku. To vedlo 
sousedy k závisti, zvláště pak, když 
měli již tak bohatému klášteru platit 
nějaké desátky a jiné platby. Proto se 
snažili nějakým způsobem klášter 
okrádat. V klášterních dokumentech 
jsou zprávy od římských papežů, 
kteří je varují, aby od podobných 
praktik ustoupili a řádně platili své 
dávky, jinak že je stihne přísný trest. 
I z tohoto je možné si představit, 
že oslavanský klášter nebyl žádný 
bezvýznamný objekt. V písemné 
zprávě z roku 1832, která se nachází 
v makovici zámecké věže se dovídá-
me od pozdějšího majitele panství 
Jana Nepomuka Scharffa, že zde žilo 

kolem tří set jeptišek. Tato informace 
může být zavádějící, protože zase tak 
veliký klášterní objekt to není. Jisté 
je, že tehdejší jeptišky nepracovaly, 
ty se modlily v křížové chodbě 
(ambitu) rajské zahrady kláštera a 
věnovaly se dalším povinnostem. 
Na práci měly kolem sebe zvláštní 
skupinu pracovníků, kterým se říkalo 
konvrši. Ti měli i svůj hábit. Jména 
řádových sester nejsou asi nikde 
dosažitelná. Ví se, že zde také žila 
nějaký čas, později prohlášená za 
svatou, Zdislava z Lemberka. Zato ale 
představené kláštera, abatyše, ty jsou 
všechny známy. V kapli byly dvě ná-
hrobní desky Kateřiny, která zde byla 
abatyší v letech 1468 – 1502 a její 
následovnice Barbary, která zemřela 
1519. Deska abatyše Kateřiny při vý-
zkumných archeologických pracích 
ke konci minulého století praskla 
a proto byla zdokumentovaná a je 
uložena pod dlažbou kaple. V úrovni 
podlahy je vedle Barbary ještě jedna 
malá deska, náhrobní kámen dítěte 
Doroty z rodu Mollartů, o jejichž 
rodině bude ještě psáno.

Klášter byl budován (jako většina 
cisterciáckých klášterů) v blízkosti 
řeky, v zátopové oblasti. Častými 
povodněmi samozřejmě celý klášter 
trpěl. Proto se celý prostor zvýšil 
navážkou zhruba o metr nad původní 
terén. O tom nás přesvědčí zapuštěný 
střední sloup, který drží klenbu ce-
lé bývalé kapitulní síně. Také byly 
nějaké požáry, něco likvidovala 
hniloba. Takže klášter začal silně 
chátrat a omezila se původní činnost 
a provoz kláštera. Pak přišla doba 
husitská. Ta samozřejmě nepřála 
katolictví a ničila církevní majetky. 
Pozdější majitel oslavanského pan-
ství Jan Nepomuk Scharff ve své Dě-
jepisné poznámce v roce 1832 píše: 
„Od toho času (rozuměj od založení) 
zůstal oslavanský klášter v klidné 
držbě až do roku 1423, kdy byl zcela 
zničen v zemi pobývajícími českými 
Tábority, vedenými Janem Žižkou a 
Prokopem Holým. V klášteře žijící 
jeptišky byly z části rozehnány, z čás-
ti utopeny těmito loupežníky v řece 
Oslavě, blízko městečka Ivančic“. 
K tomuto závěru došel pisatel na 
základě zprávy, kterou o Husitech 
zapsal s dvěstěpadesátiletým zpož-
děním jezuita Tomáš Pešina z Če-
chorodu (Mars Moravicus, strana 
491). Tato pověst je v mysli místních 
hluboce zakořeněna. 

Na nádvoří zámku stála uprostřed 
stará lípa. V minulém století byla 
různě podepřená, část vyplněná 
betonem. Ale stejně byla na žádost 
JZD odstraněna. O ní se vyprávěla 
pověst, že pod ní seděl vojevůdce Jan 
Žižka. Již shora jmenovaný historik 
Petr Fiala objevil v Archivu města 
Brna (AmB) dokument číslo 261 z té 
doby. V něm je zapsáno: „My, Braxi-
dis, z Boží milosti abatyše, Anna pře-
vorka, Anna podpřevorka, sklepnice 
Markéta a celý konvent tímto listem 
veřejně oznamujeme všem lidem, 
kteří ho uvidí, nebo budou slyšet číst, 
že jsme s prozíravou myslí, dbajíce 
dobré rady, ze strachu před našimi 
nepřáteli husity, kteří před časem 
ovládli naši zem, vyvezly z našeho 
kláštera své klenoty, kalichy, mons-
trance a ornáty a položily je k věrné 
ruce a dočasnému držání ctihodné-
mu muži Mikoláši Theymovi, toho 
času rychtáři v Closterneuburgu u 
Vídně, který nám klenoty zcela a bez 
všeho odporu navrátil tak, jak mu 
byly svěřeny. Proto my, svrchujme-
novaná Braxidis a konvent činíme 
svrchupsaného Mikoláše Theyma 
volným a zbaveným všem nárokům 
na vrácení věcí s výjimkou jedné vel-
ké monstrance, patřící k Božímu tělu, 
kterou jsme ponechaly v jeho držbě 
za zástavu padesáti zlatých takovým 
způsobem, aby nevydal monstranci 
ze svých rukou. K potvrzení všech 

uvedených věcí jsme za tento veřejný 
tisk, který byl dán v našem klášteře 
v Oslavanech po narození Krista 
tisícího čtyřstého a třiadvacátého, 
v den Povýšení Svatého Kříže přivě-
sily svoji pečeť“. Podle této zprávy, 
která byla psaná 14. září 1423 již asi 
pominulo nebezpečí od Husitů, když 
si dovolily nechat přivést své cennos-
ti do Oslavan. Jakým způsobem bylo 
provedeno zajištění tohoto převozu, 
když se musely tyto věci převážet 
přes území, obsazená Husity? 

Páter Augustin Kratochvil ve své 
knize Vlastivěda moravská o Ivan-
čicích píše: „Již roku 1423 přitáhl 
Žižka k městu a bez odporu a za sro-
zumění mnohých měšťanů hovících 
učení Husovu, dobyl jich a krutě po-
trestal katolíky. Po odchodu Žižkově 
vypudil posádku husitskou roku 1424 
Albrecht Rakouský, který od Zikmun-
da přijal markrabství moravské, když 
se k němu přidal Jindřich z Lipé a na 
Krumlově. Brzy byly sečteny dnové 
panování Albrechtova v Ivančicích, 
neboť ještě toho roku, ač Žižka ze-
mřel na pochodu, spojila se vojska 
česká u Velkého Meziříčí a vpadla 
na jih Moravy s Mikulášem Sokolem 
z Lamberka. Při tom byla obsazena 
města Třebíč a Ivančice, kde bylo 
zajato zvláště mnoho lidí. Do roku 
1435 byly Ivančice baštou Táboritů
a Sirotků. Většina ivančických od-
padla od víry pravé a přidala se k hu-
sitství, k vyznání pod obojí…“. 

Co z toho vyplývá. Oslavanský 
klášter nebyl a nemohl být pobořen. 
Jak je možné, že Husité neprovedli 
žádný tvrdý likvidační nájezd na 
tento klášter, když byli jen čtyři ki-
lometry vzdáleni od Oslavan? Jakým 
způsobem se cisterciačky ubránily? 
Měly s Husity nějakou úmluvu? 
Spolupracovaly s nimi? Daly jim 
něco? A takových otázek by se našlo 
mnoho i v dnešní době. Tento zvlášt-
ní stav vzbudil pohoršení a podezření 
i v katolických vyšších kruzích. 
Kratochvil ve článku o Oslavanech 
(v téže knize) uvádí: „Když vůkol 
bujely rozkol a kacířství, nelze se di-
viti, že i samy panny Oslavanské byly 
nařčeny roku 1467, jakoby přály hu-
sitismu. Obhájily se však 2. prosince 
1467 v Brně před Vilémem, biskupem 
Nikopolským. Dokonce vyhlásily ná-
sledující čtyři artikuly...“. Ani v jed-
né není uvedena žádná spolupráce 
s Husity a ani zde není napsáno nic o 
tom, že by je tito nějakým způsobem 
v Oslavanech napadali. Také zde není 
ani jedna zmínka o tom, že by došlo 

k nějakým nájezdům a nebo že by 
některou z jeptišek někde utopili. A 
kdyby někoho topili, jistě by to byla 
Matka představená – abatyše. A urči-
tě by se tato zpráva objevila v obha-
jobě. O topení jeptišek byl dokonce 
namalován obraz s názvem: „Metání 
oslavanských panen do řeky“. Tento 
přežil i první polovinu dvacátého sto-
letí v kapli a byl sporným případem, 
když se na návrh tehdejšího předsedy 
Místního národního výboru Roberta 

Doležala, kaple předala církvi Čes-
koslovenské. Ta jej žádala zpět. Od 
té doby je nezvěstný.

Roku 1471 začíná tehdejší král 
Vladislav Jagelonský udílet správu 
klášterního majetku, včetně dispo-
zičního práva světským feudálům. 
Prvním byl Vilém z Pernštejna, po 
něm (1509) nastoupili jeho synové 
Vojtěch a Jan. Král Ludvík odebral 
správu Pernštejnům a svěřil ji br-
něnské městské radě. Roku 1526 
král Ferdinand I. opětně odebral 
správu Brňanům a změnil správu 
kláštera na řádnou zástavní držbu. 
Vystřídalo se zde hodně rodů a pánů: 
Jan Kuna z Kunštátu, jeho bratr 
Vilém, Bošovský z Polánky, Beneš 
Bubenský z Chlumu, Václav z Hodic 
a Olbramovic, Jan Krajíř z Krajku a 
rodina Althanů. Mnoho z tohoto rodu 
se vystřídalo v Oslavanech. Altha-
nové také přistavěli v Oslavanech 
to krásné první nádvoří k původní 
kvadratuře bývalého kláštera. Rovné 
dva tisíce čtverečných metrů rozlohy, 
devadesát osm arkád, nádvoří ze čtyř 
stran uzavřené, to jsou přednosti a 
výjimečnost oslavanského zámku. 
Také zde byla zřízena knihtiskárna. 
Původní funkce kláštera již nebyla 
nikdy v Oslavanech obnovena.

Již za Althanů se bývalé prostory 
původní stavby změnily na hospo-
dářské využití. Trojlodní bazilika se 
výrazně zkrátila, pravá loď se odstra-
nila a ze zbytku zůstala zachovaná 
pouze část, která se změnila na kapli. 
Do ní se vstupovalo z pravé strany 
z nádvoří a na kůr se chodilo po ka-
menných schodech zvenčí také z té 
strany. Althanové zde žili až do roku 
1654, kdy vymřela jejich oslavanská 
větev a jejich poslední dcera se pro-
vdala za hraběte Mollarta, jejichž rod 
přišel k nám z Francie.

K tehdejšímu panství patřily 
Oslavany, Řeznovice, Nová Ves, Let-
kovice (tehdy s t), Němčice, Zbýšov 
a osada Kratochvilka. A toto celé 
panství prodal jejich syn Petr Ar-
nošt z Mollartů roku 1712 klášteru 
Králové na Starém Brně za 130.000 
zlatých. O dva roky později staví 
v Oslavanech tehdejší abatyše brněn-

ského kláštera Maria Rosa Wegmo-
nius osmihrannou věž současné po-
doby. Do zámecké věže také nechala 
nainstalovat zvon Václav s krásným 
ornamentem. Klášter byl využíván a 
spravován jako klášterní rezidence 
a zisky z výnosů panství šly do br-
něnského kláštera. V roce 1782 byly 
spojené kláštery na Starém Brně a 
v Oslavanech zrušeny, „zkasírovány“ 
císařem Josefem II. a byly zahrnuty 
do správy náboženského fondu. Celé 

panství následně bylo dáno 14. září 
1789 „Jeho veličenstvem císařem 
Františkem I.“ do dědičného nájmu 
vídeňskému fi nančníku Janu Nepo-
muku Scharffovi. 

Od 11. října 1799 získal celé 
panství do pravého vlastnictví na 
věčné časy proti přímo zaplacené 
kupní ceně 200.202 zlatých, včetně 
všeho jak to leží a stojí. Byl to velice 
úspěšný hospodář a své úspěchy a 
výsledky své práce zapsal do „Děje-
pisné poznámky“ v roce 1832, která 
je uložena v makovici zámecké věže. 
Tato jeho zpráva je poměrně hodně 
rozšířená mezi oslavanskými obča-
ny. Se svojí manželkou Henriettou 
(Jindřiškou) z Tondomarku, která mu 
brzy zemřela, měl tři dcery. Nejstarší 
z nich, také Henrietta, provdaná za 
hrabě Hentschela, měla rovněž tři 
dcery Dvě zbývající sestry Františka 
a Johana byly rovněž provdány, ale 
jejich manželství byla bezdětná. Je-
jich majetkový podíl připadl dcerám 
Henrietty. Nejstarší z nich, Henrietta 
se provdala za hraběte Serényho, ma-
jitele panství v Luhačovicích, druhá 
byla Filipína, provdaná za hraběte 
Paumgarttena a Marie provdaná za 
hraběte Mazuchella. Tyto tři vnučky 
původního majitele prodaly celé 
oslavanské panství (ke kterému pat-
řilo přes 1000 hektarů polností a přes 
1000 hektarů lesů) v Luhačovicích
6. srpna 1885 Maxu a jeho synu Fili-
povi rytířům z Gomperzů za 590.000 
zlatých. Jejich celá rodina byla 
židovská a vynikala ve fi nančních, 
ale i politických kruzích v tehdejším 
Rakousko-Uhersku. V roce 1903 
získal půlku panství od svého otce 
Filip a provedl v oslavanském zámku 
poslední větší stavební úpravy. Filip, 
který byl advokátem (JUDr.) zdědil 
v Brně továrnu na jemné sukno (Au-
spitz Enkel – Feintuch Fabrik Brünn) 
na Václavské ulici a druhou na Cejlu. 
Dále zdědil zámek v Habrovanech na 
okrese Vyškov. Měl ještě tři sestry, 
které jezdily do Oslavan na „letní 
byt“. Nejstarší sestra Rosa, když 
se chtěla provdat za velvyslance ve 
Švýcarsku Gastona Carlini, musela 
přestoupit na katolickou církev. A aby 
neměla rodina ostudu, že přestoupila 
ke katolíkům, provdala se v zámecké 
kapli v Oslavanech. Po nástupu Hit-
lera byl všechen majetek Filipa zaba-
ven německými úřady a on sám pak 
v roce 1941 se odstěhoval do Bernu 
ke svojí sestře Rose. Po válce mu byl 
opětně celý jeho majetek zabaven 
podle Benešových dekretů. Sice se 
v roce 1946 odvolal, ale znárodnění 
mu přišlo v roce 1947 potvrzeno. On 
pak v témže roce umírá. 

Zámek zůstal Oslavanům, později 
polnosti získalo Jednotné zeměděl-
ské družstvo a lesy připadly Státním 
lesům jedním podpisem. V zámku 
pak byly sklady Civilní obrany, skla-
dy „Léčiv“ a depozitář Univerzitní 
knihovny. Po roce 1989 získává zá-
mek opět Město Oslavany. Začaly se 
opravovat střechy, které spotřebovaly 
přes třicet milionů korun. Soukromá 
společnost G&C Pacifi c, a.s. zde 
vybudovala pivovar, reprezentační 
místnosti, restauraci a ve svých ak-
tivitách pokračuje dále. V současné 
době je s ní podepsána smlouva o 
prodeji zámku. V celém jižním kří-
dle jsou muzea hasičství, hornictví, 
energetiky, optiky, rozhlasových, 
gramofonových a magnetofonových 
přijímačů. Připravuje se také výstava 
kancelářské techniky.

Napsal Jan Kyselák
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Zachránily klášter jeptišky?

Nádvoří zámku s patrovými arkádami

Část původního románského portálu u vchodu do kláštera

Renesanční arkádová předsíň - západní křídlo
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Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného ná-
bytku. Autolux, Krumlovská 30, 
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• Š Favorit, Forman do 7.000 Kč, 
stav nerozhoduje. Tel.: 608 509 176.
•• staré motory a převodovky z aut, 
nerozebrané, po dohodě přijedu. Tel.:
776 611 470.
•• Š Favorit bez koroze v dobrém 
stavu do 17.000 Kč, nabídněte. Tel.:
723 224 165.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj., 
nekompl. i poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Opel Vectra, r.v. 98, stříbrná 
metal., alukola letní + zimní pneu, 
závěs, klimatronic, 4x airbag. Tel.:
604 484 923.
•• Citroen Xsara Pallast 2,0HDi, 5DV, 
r.v. 02, 66 tis. km, klima, ABS, 4xAB, 
PC, centrál na DO, alukola, zimní sada, 
multifunkční volant, orig. rádio s CD, 
4x el. okna, el. zrcátka, imitace dřeva, 
dešťový senzor, 4x kotouč. brzdy, servo, 
stavitelný volant, zadní stěrač, stříbrná, 
garáž, tónovaná skla, imob., perfektní, 
265.000 Kč, dohoda, Tel.: 724 690 424.
•• Peugeot 405, 1,9 GLD, r.v. 93, 
nový model, šedá metal, ABS, servo, 
taž. zař., nízká spotřeba, STK 12/07, 
38.000 Kč, dohoda. Tel.: 774 523 071.
•• Fiat 650 E 126P, tm. modrý, r.v. 87, 
naj. 119 tis. km, nové brzdy, nové pneu 
zimní, 12.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Ford Siera 1,8, r.v. 85, stříbrná 
metal., 5 dveří, garážovaná, dobrý 
stav, 17.000 Kč, sleva možná. Tel.:
737 956 928, 732 131 103.
•• Lancii Kappa, r.v. 97, modrá metal.  
vše v elektrice, palub. počítač, čalou-
nění drh. kůže, výborný stav, 70.000 
Kč. Tel.: 721 276 102.
•• Š Fabia 1,2, r.v. 03, naj. 30 tis. km, 
šedá metal., garážovaná. Cena doho-
dou. Tel.: 603 858 143.
•• Š Favorit, r.v. 92, STK 11/07, 
komplet nové brzdy + výfuk, výborný 
motor, havarovaný na zadek, koroze, 
5.000 Kč, MK. Tel.: 607 786 8180.
•• dodávku Barkas, bez SPZ, dohoda. 
Tel.: 732 380 351.
•• skříňová Avia A 31 pro přepravu 
osob, STK do 9/06, 30.000 Kč, sleva
možná. Tel.: 728 271 934.
•• motocykl JAWA 23, Mustang, v 
perfekt. stavu, platná STK. Cena do-
hodou. Tel.: 604 943 369.
•• Jawa 20 Pionýr, nový, pěkný lak, 
nepojízdný, nutno přetěsnit motor, 
bere olej, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 551, 
776 790 480.
•• Jawa 350-640, r.v. 92, 13.000 Kč. 
Tel.: 737 818 748, po 16 hod.
•• motorku 175, jednovýfuková, r.v. 
60, STK 12/06, dobrý stav, 4.000 Kč. 
Tel.: 515 337 006, po 18 hod.
•• skútr Peugeot speedflight 2, r.v. 
4/05, 50 ccm, vodník, 2x kotouč, čirá 
optika, litá kola, záruka, serviska, naj. 
300 km, 55.000 Kč. Tel.: 604 904 547.
•• moped Stadion S11, 2.500 Kč. Tel.:
608 916 468, po 19 hod.
•• autobaterii 300A, 40Ah, nová, ne-
použitá, 600 Kč. Tel.: 731 109 107.
•• ND na Renault 8 Major. Tel.: 606 
305 423.
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70 
R14, vzorek 3-4 mm, 400 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodov-
ka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x 
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500 
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor 

4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, 
alternátor 1,500 Kč, startér 2.000 
Kč,  kompl. kabina 5.000 Kč, chladič 
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• zadní nárazník na ford Escort, ku-
latý, 500 Kč; helmu na skútr, 480 Kč. 
Tel.: 604 934 898.
•• rozmetadlo za traktor 4 t. Tel.: 515 
273 234.
•• 4 disky kol, rozměr 5Jx13 na Mi-
tsubishi Lancer,Colt r.v. 90-91, 1ks 
/400 Kč. Tel.: 608 916 468, po 19 hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 nebo 3+1 v Ivančicích 
nebo Rosicích. Prosím, nabídněte. 
Cena nerozhoduje. Tel.: 777 200 557.
prodám
•• RD 2+1 po rekonstr. ve Vedro-
vicích, nové ÚT, plyn, koupelna a 
WC, plastová okna, garáž, zahrada, 
950.000 Kč. Tel.: 739 179 728.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku (3 km 
od MK), veliký dvůr, hosp. budovy, 
rozsáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd do 
oploc. dvora, studená voda, el., topení 
TP, část. podsklepen, možnost pří-
pojky plynu. Velmi špatný tech. stav, 
nutná rekonstr., 350.000 Kč. Tel.: 515 
322 101, 602 755 265.

•• rodinný dům v Mor. Krumlově, 
samostatně stojící, podsklepený, 
OKAL 4+1, komfortní, s možností 
vestavby podkroví. Po celkové opra-
vě, výborný technický stav. Poze-
mek celkem 376 m2, skleníky. Cena: 
1 800 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK 
Krajíček - tel.: 602 755 265.
•• družstevní garsonku na Sídlišti 
v MK, vnitřní úpravy vč. vybavení, 
volná ihned. Tel.: 515 323 912.
•• byt 3+1 v MK, pěkný, prostorný, 
cena k os. jednání. Tel.: 777 200 557.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8 
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2. 
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
hledám pronájem
•• nejlépe 1+1 v okolí Ivančic nebo 
Rosic, spěchá. Tel.: 728 325 331.
•• hledám prostory vh. na kancelář 
v MK, nám.TGM. Tel.: 603 532 242.

Stavba - zahrada
koupím
•• vlnitý pozinkovaný plech, cca 40 
m2, nabídněte. Tel.: 724 150 811.
prodám
•• šalunk na betonování, voděvzdor-
né překližkové dílce, polystyren 10 
cm, větší rozměry, plech. vrata, staré 
schody z pískovce. Tel.: 721 557 918.
•• 2 ks pneu Bridgestone 195/65/15, 
40%, 400 Kč/ks. Tel.: 736 443 989.
•• pásovou pilu značky Jasan, prům. 
kol 800 mm, d. pásu 550 cm, litina. 
Tel.: 731 756 155, po 20 hod.
•• 5 ks stavebních vysouvacích koz. 
Tel.: 737 884 165.
•• děrované cihly Supertherm 30 P+D 
se slevou. Tel.: 515 338 273, večer.
•• ponorné čerpadlo do hlubokých 
studní a vrtů na 220 V, průměr 10 cm, 
40 m sání, málo používané, 1.500 Kč. 
Tel.: 515 320 551, 776 790 480.
•• překlady 120, 15 ks, 80 Kč/ks. 
Tel.: 732 380 351.
•• štěrkové fasádní lepidlo od firmy 
Hasit. 7 pytlů/á 25kg, 150 Kč/1pytel. 
Tel.: 546 423 674.
•• starší pálená křidlice (dvojfalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á 
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru ote-
vřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, , 8 ks, 
80 Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• hnědočervená venkovní dlažba 

15x15 cm, 4 m2, 100 Kč/m2. Tel.: 515 
320 000 po 18. hod. 
•• stropní versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• rýhovanou fasádní omítku Silikat-
putz 750 meruňkové barvy, velikost 
zrna 2 mm, 85 kg na asi 45 m2, od firmy 
Hasit, 4.000 Kč. Tel.: 546 423 674.
•• nové podlážky na haki lešení. Tel.:
608 820 921.
•• větší množství materiálu pro vy-
rovnání terénu (zavážka nerovností 
- stavby). Čistý přírodní mat. - hlína, 
kamení. Dohoda jistá. Okolí Oslavan .
Tel.: 776 365 895.

Vybavení domácnosti
koupím
•• šatní skříň ze sektorového nábytku 
Oslava. Tel.: 777 794 910.
prodám
•• zánovní šatní skříň, tm. mahagon 
se zlatým lemováním 85x167x54,  
900 Kč. Tel.: 774 955 258.
•• sedací soupravu 3+2+1, kombinace 
dřeva, rozkládací, zachovalá, 3.000 
Kč. Tel.: 721 542 803.
•• konferenční stolek kulatý, kou-
řové sklo, 90 cm, 3 nožky. Tel.: 723 
332 973, 728 846 083.
•• konferenční stolek ořech 110 cm, 
500 Kč, jekor 3x125 zelený, 250 Kč. 
Tel.: 605 776 380.
•• starší ložnici; plynový sporák; el. 
troubu; kotel na TP H418T; sekačku 
na trávu. Tel.: 777 857 502.
•• starší sed. soupravu 3+1+1, rozklá-
dací pohovka, pohodlná velká křesla, 
foto možno poslat mailem. 2.500 Kč 
Tel.: 728 237 055, po 16.30 hod.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• kuch. nerez. dřez se dvěma okapá-
vadly, vestavěný ve skříňce + nerez. 
baterie, vše téměř nové, cena doho-
dou. Tel.: 775 120 782. 
•• nerez dřez s odkládací plochou, 
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5, 
hl. 14 cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.
daruji
•• dvě válendy 185x75cm; váhu - de-
cimálku s posuvným závažím. Tel.:
604 180 481.

Elektro a elektronika
koupím
•• el. psací stroj Nakajima AX 150. 
Tel.: 732 225 507.
prodám
•• 3 fázový elektromotor 1420 ot., 3 
kW, 1fázový jednoúčelový 1400 ot., 
200 W, proudový chránič FI 63 A, 
citlivost 0,1A. Tel.: 605 471 368.
•• Sempron 2600, DDR 256/400, 
VGA Ati 128 MB, HDD 80 GB, 15 
LCD, DVD vypal., TV karta, bezdrát. 
klávesnice, myš, 14.000 Kč. Tel.: 607 
628 812.
•• Duron 800, 256 MB DDR, 20 GB 
HDD, 64 MB GelForse 4, DVD, CD 
ROM, FDD, bezdrát. klávesnice, myš, 
monitor 17 + repro. Tel.: 607 628 812.
•• Intel P4 2, 66 Ghz, RAM 512 MB, 
DDR2, ATI X600 PRO, 256 MB, 
DDR2, HDD, WD 160GB, Sata 2, CD, 
dual chanel, Glan, PCIX, 400W, zár. 2 
r., 16.000 Kč. Tel.: 728 213 302.
•• procesor AMD Duron 750 socket 
A, 400 Kč. Tel.: 728 213 302.
•• monitor 17“ ADI MICRO SCAN , 
model CN 705, spolehlivý, v dobrém 
stavu, 1.400 Kč. Tel.: 776 670 146.
•• baterii z nokie 3200, vh. i na jiné typy 
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-

play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• barevný MT Siemens CX 65, vestav. 
fotoaparát, orig. krabice, zár. list ještě 7 
měs., 2.700 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 
m3), vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18. hod.
•• automat. pračku Ardo s předním 
plněním na 5 kg prádla, 1000 ot., plně 
funkční v dobrém stavu, 2.500 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• el. vařič Elektrolux se sklokera-
mickou deskou, horkovzduš. troubou 
a grilem, 900 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• el. sporák s multifunkční troubou, 
MORA 3370, plně funkční, velmi 
zachovalý, cca 6 let starý, 1.000 Kč. 
Tel.: 728 356 813. 

Vše pro děti
prodám
•• sport. kočár Baby welt, šedá kost-
ka, polohovací, přehazovací rukojeť, 
málo používaný, velmi dobrý stav, 
2.000 Kč. Tel.: 723 156 827.
•• fialovou vaničku, 100 Kč. Tel.: 606 
916 412.
•• hluboký sport. kočár, pěkný, kost-
ka, kabela, slída, nánožník, 1.000 Kč. 
Tel.: 731 065 324.
•• autosedačku 0-13 kg zn. Chicco, 
barva hnědočerná, stříška, rukojeť, 
800 Kč. Tel.: 603 596 213.
•• vaničku s kovovým stojanem, 
praktická, béžová, 800 Kč. Tel.: 731 
065 324.
•• dětský hrající kolotoč nad postýlku, 
jako nový, 300 Kč. Tel.: 731 065 324.
•• nenáročné mamince krabici obleče-
ní v dobrém stavu na děvče 6-18 měs. 
250 Kč + pošt. Tel.: 728 763 549.
•• oblečení na chlapečka 80/86/92. 
Tel.: 608 842 730.
•• dívčí horské kolo, málo používané, 
do 14 let, převody 16 Shimano, nutno 
vidět, dohoda. Tel.: 604 191 420.
•• dívčí botičky různých velikostí po 
1 dítěti, 30 Kč/pár. Tel.: 732 123 663.
•• oblečení na chlapce 6-12 měs., 30-
40 Kč/ks. Tel.: 608 842 730.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• botičky do vody (možno i jako 
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• Baby monitor, dosah přes 100 m, 
rodičovská+dětská jednotka s nočním 
světlem, napájení adaptér/baterie, málo 
použ., 750 Kč. Tel.: 728 763 549.

Zvířata
koupím
•• štěně vlčáka. Tel.: 731 887 006.
prodám
•• loňský samec páva modrého. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• 2 páry čínských kačen, cena doho-
dou. Tel.: 737 117 666.
•• štěňata čistokrevného dlouhosrs-
tého jezevčíka, bez PP, fenky, konec 
dubna. Tel.: 603 429 818.
•• štěňata bišonek frise s PP, jen váž-
ným zájemcům. Tel.: 737 400 094.
•• jateční upravené králíky 150 Kč/ks 
nebo živé. Tel.: 732 542 760.
•• kobylku Hafling s oboustranným 
původem, stáří 13 měs., cena doho-
dou. Tel.: 737 117 666.
•• prase 110-120 kg, na dokrmení i 
zabití, 30 Kč/kg. Tel.: 737 117 666.
•• prase 120 kg. Tel.: 777 634 263.
•• prase 130 kg, 35 Kč/kg, 1⁄2 za 45 Kč/

kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• čínské kačeny chovné, 150 Kč/ks. 
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• kuřice ISA BROWN (červe-
né), již snášející, 100 Kč/ks. Tel.: 
546 437 117, 604891035.
•• kůzlata, 3 ks. Tel.: 723 344 193.

Služby
•• 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. 

•• Oznamujeme občanům - Jed-
natelství Kolmanová Zdeňka pro 
klienty České pojišťovny a.s., stále 
otevřeno každý den na ulici Kostel-
ní 1, Miroslav /Zdravotní středisko-
-bývalá lékárna/. Tel.: 515 334 148, 
602 439 920. /informace o zrušení 
jsou nepravdivé a lživé. • Vyřizu-
jeme pojistné události, změny ve 
smlouvách. • Uzavíráme životní i 
majetkové pojištění. • Povinné ru-
čení i havarijní pojištění.../
•• Finanční půjčky lehce dostupné, 
administrativně nenáročné i pro 
klienty s minimálním příjmem. 
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.
•• 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
koupím
•• čističku na kruh. bazén v dobrém 
stavu, nabídněte. Tel.: 737 671 609.
•• 50-100 kg krmné řepy. Tel.: 737 
011 006.
prodám
•• mlýnek na maso, nový č.12. Tel.:
737 884 165.
•• secí stroj, záběr 3 m. Tel.: 515 273 
234.
•• 50 l vinařský a moštárenský lis, 1.000 
Kč; el.drtič na ovoce (bedna ovoce na-
ráz), 300 Kč; 50 l demižón v kovovém 
koši, 150 Kč. Tel.: 732 542 760.
•• 2 ks potravinářských plast. konví 
50 l, s uzávěrem, vh. na kvas, 150 Kč. 
Tel.: 732 542 760.
•• truhlářský ponk, 500 Kč. Tel.: 546 
451 553, 604 648 419.
•• válec pro podporu ležení, 100 Kč. 
Tel.: 608 842 730, 777 209 174.
•• svářecí bazické elektrody, 2 bal. 
2,5 a 3 bal. 2., 130 Kč/bal. Tel.: 721 
550 559.
•• za 100 Kč HotDog na přípravu pár-
ků v rohlíku, nový. Tel.: 732 542 768.
•• sadbové brambory odrůda Dita, po-
loranné, 5 Kč/kg. Tel.: 515 336 058, 
737 778 268.
•• silniční kolo Favorit, přehazovačka 
Shimano, cena dohodou. Tel.: 608 
916 468, po 19 hod.
•• krmnou řepu 80 Kč/q. Tel.: 737 
117 666.
•• obaly na tenisovou raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka + 
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod.

•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nechám 30 kg starého peří za velké 
kafe. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.

Hobby
koupím
•• stepper s držadlem, nastavení od-
poru, počítač, zadání cíl. hodnot apod. 
Jen v perfektním stavu. Jen SMS na 
tel.: 723 033 622.
prodám
•• pianino August Faister ve velmi 
dobrém stavu; ruční pletací stroj Móda 
s příslušenstvím. Tel.: 546 423 421.
•• pamětní mince k MS ve fotbale 
v Německu. Tel.: 605 064 740.
•• originál filmy na DVD, 100 Kč/ks. 
Tel.:605 064 740.
•• 1000 ks karet hráčů NHL, v zásob-
nících, 2.000 Kč, vh. pro začínající 
sběratele. Tel.: 605 064 740.
•• sbírku známek, První republika, 
poválečné Československo, Evropa + 
zámoří. Tel.: 605 064 740.

Seznámení
•• Jsem 182/65/90 a hledám šikovnou 
ženu k vážnému vztahu, ke které bych 
se mohl přistěhovat. Jsem nekuřák, abs-
tinent, fin. zajištěný. Tel.: 737 884 165.
•• Muž 38 štíhlé postavy, hledá ženu 
pro dlouhodobý nezávazný vztah, 
pouze dopoledne a diskrétně. Tel.:
776 617 372.
•• 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.

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.

•• Hledáme do restaurace v Ivan-
čicích kuchaře a pomocnou sílu do 
kuchyně. Tel.: 777 257 712.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhlašuje 
konkurz na pozici OBCHODNÍK. 
Požadavky: příjemné vystupování, 
práce na PC (MS Word, MS Excel), 
pozitivní přístup. Nabízíme výko-
nové ohodnocení, další vzdělávání. 
Přihlášky zasílejte na adresu TC 
MACH, s.r.o., U Mostu 590, 672 01 
Mor. Krumlov, faxem 515 321 014 
nebo mailem tcmach@tcmach.cz  
Termín uzávěrky je 8. května 2006.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhla-
šuje konkurz na pozici TECHNIK. 
Požadavky: práce s mědí (prefe-
rujeme svářecí průkaz, ale není 
podmínkou), pečlivost, pozitivní 
přístup. Nabízíme perspektivní 
zaměstnání, výkonové ohodnocení, 
další vzdělávání. Přihlášky zasílej-
te na adresu TC MACH, s.r.o., U 
Mostu 590, 672 01 Mor. Krumlov, 
faxem 515 321 014 nebo mailem 
tcmach@tcmach.cz  Termín uzá-
věrky je 8. května 2006.

•• 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

výzva
•• V okolí Macochy jsem ztratil čelní 
panel autorádia Sonny CDX S1000, 
nálezce odměním. Tel.: 732 225 507. 
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Mediální partner akce

O víkendu 24. a 25. března byl 
vybojován  historický úspěch 
mládežnického hokeje HHK 
Velké Meziříčí. Tým z malého 
města na Vysočině, který repre-
zentuje také ivančický Radek 
Koblížek, vystoupal až na samot-
ný hokejový Olymp. Hokejový 
grál v podobě poháru pro mistra 
České republiky pozvedli nad 
hlavu mladí hráči HHK za zvu-
ku hymny vítězů. „We are The 
Champions“ mohli slýchat pouze 

v televizi a snít o tom, že možná 
jednou něco takového po letech 
tréninkové dřiny také prožijí. 

V sobotu večer se nečekaně 
dočkali a mohli zažít úžasné oka-
mžiky sportovního štěstí, euforie 
a dojetí. Slzám v očích se neubrá-
nil nikdo z dospělých přítomných 
v čele s trenérem Petrem Svobo-
dou, když nebralo konce ohlušu-
jící skandování „Petře děkujem!“
Ze všech postupně opadlo nepo-
psatelné napětí a začali si užívat 

novou skutečnost, že nejlepší ho-
kejový  tým  v zemi mistrů světa 
ročníku narození 1996/1997 je 
z Velkého Meziříčí.

Týmový úspěch byl ještě pod-

pořen individuálním oceněním 
uděleným kapitánovi HHK Pav-
lovi Zachovi. V průběhu sedmi 
zápasů vstřelil 19 gólů a stal se 
nejlepším útočníkem mistrovství.

Body z březovských strání
V sobotu 15. 4. 2006 byl v Březové nad Svitavou zahájen letošní roč-

ník Mistrovství České republiky v motokrosu tříd 65, 80 a 125 Junior
– MITAS JUNIOR Cup 2006. Na startu nechyběl ani AMK MOTO 
SPORT TEAM NESLOVICE. Před sezónou přestoupil Erik Schneider 
do třídy 65 ccm, ve které startuje i jeho bratr Dominik. V dopolední 
kvalifi kaci se podle očekávání lépe dařilo Dominikovi, který zajel devátý 
čas. Erik se kvalifi koval na 16. místě. Odpoledne se konaly dvě samo-
statné závodní jízdy na 10 minut + 2 kola. V první jízdě vybojoval Do-
minik deváté místo a Erik skončil třináctý. Ve druhé jízdě dojel Dominik 
na dvanácté pozici. Erik vybojoval body za čtrnácté místo v cíli. Poprvé 
se Mistrovství republiky zúčastnil i Tomáš Hrabal, který tento tým repre-
zentuje ve třídě do 80 ccm. Tento jezdec se vypořádal s nástrahami této 
trati a dokončil obě jízdy v závěru startovního pole. /Ctibor Adam/

Foto: Květoslav Adam - Erik Schneider před Jakubem Zmeškalem.

Mezi hokejovými mistry je i ivančický Radek KoblížekPrvomájové odemykání 
Templářské cyklostezky

V pondělí 1. května 2006, o státním svátku, se uskuteční tradiční 
Den otevřených dveří na oslavanském zámku. Součástí programu bude 
„Odemykání Templářské cyklostezky“, která byla loni na Václava 
slavnostně otevřena za přítomnosti cyklocestovatelů Michala Jona a 
Lucie Kovaříkové. V dopoledním programu bude na nádvoří hrnčířský 
jarmark, prohlídky zámku s průvodcem a budou otevřeny obě muzejní 
expozice. Jak členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, tak 
i členové SDH Oslavany horečně připravují obě muzea tak, aby se ex-
pozice opět zaskvěly v plném lesku a s řadou zlepšení. Průvodci budou 
provázet nejen historickými prostorami, ale i novými sály s komerč-
ními aktivitami fi rmy G&C Pacifi c (pivovar, fi tnescentrum, salonky, 
výstavní sály, ubytovna). Občerstvit se bude možno v Zámecké restau-
raci i v zámeckém parku. Tam bude hrát dopoledne k poslechu a tanci 
skupina Hejkalové a odpoledne skupina Proměny.

Prezentace cyklistů začne od 9 hodin na zámeckém nádvoří a se 
společným výjezdem na trasu se počítá v 11 hodin. Kdo však bude 
chtít vyjet dříve, nic se nestane a nezabloudí. Každý účastník obdrží 
mapku a na trase cyklostezky bude dopravní značení doplněné modrým 
pásovým značením. Celá trasa měří asi 40 km a dá se jet i zkrácená 
verze na 20, respektive 30 km. Templářská cyklostezka vede ze zámku 
lesem do Ketkovic, odtud do údolí Oslavy pod Ketkovským hradem 
Levnov, dále do Senorad, Biskoupek a přes Biskoupský kopec se sjede 
do tábora pod Templštýnem, kde bude k občerstvení „něco z udírny“
a oslavanské pivo. Z Templštýna se pokračuje přes Hrubšice, Řezno-
vice, Alexovice a Letkovice zpět do Oslavan na zámek. Vhodná jsou 
horská nebo trekingová kola. ČD pro tuto akci přistavují pro cyklisty 
přímé vozy do Oslavan z odjezdem v 7.56 z Brna a návrat v 17.02 
z Oslavan. Pojďte se s námi projet a přilákat konečně pěkné jarní dny. 

Miloš Musil, místostarosta Oslavan

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
TRENÉRSKÉ A LEKTORSKÉ 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: 9.5. (út), 11.5. (čt), 16.5. (út), 18.5. (čt), a 23.5. (út), 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 5.5. 2006.

Jitka Schneiderová, tel.: 606 736 163,
e-mail: schneiderova.jitka@volny.cz

foto: archiv redakce


