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AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko
Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko
Francie • Rakousko
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

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.

Kriminalisté dopadli
druhého střelce

/Brno, Ivančice/ V kauze vraždy podnikatele Rudolfa Měsíčka,
ke které došlo loni v létě v Miroslavi, je další obvinění. Na lavici obžalovaných si sedne kromě již zadrženého M.F. z Ivančic také T.M.,
bydlištěm tamtéž. „V případě vraždy v Miroslavi ze dne 21. 7. 2005
je další obviněný. Jedná se o muže, ročník narození 1980, který byl
jedním z podezřelých již od začátku vyšetřování případu. Policii se
minulý týden přihlásila svědkyně, která uvedla, že se jí muž k přítomnosti při tomto trestném činu přiznal. Následně byl tedy dne 24. 4. 2006
zadržen policií před svým bydlištěm a umístěn do policejní cely, kdy
vyšetřovatel současně podal návrh na jeho vzetí do vazby a sdělil mu
obvinění z trestných činů vraždy a porušování domovní svobody. Dne
26.4.2005 pak soudce na muže uvalil vazbu,“ uvedla npor. Mgr. Soňa
Wolfová, tisková mluvčí Policie ČR Brno.
Onou svědkyní byla matka obviněného, původně pocházející z Miroslavi. Ta šla na ivančickou policejní stanici a vyšetřovatelům sdělila,
s čím se jí syn svěřil. Toto své svědectví zopakovala i před soudem.
Přitom jí bylo vyhrožováno na životě, pokud tuto skutečnost prozradí.
Druhý obviněný před soudem již vypovídal jako svědek a tvrdil, že
s vraždou nemá nic společného, pouze s obžalovaným pracoval na
stavbách. Přitom nemá na osudnou noc dostatečné a věrohodné alibi.
Zato za jeho komplice se zaručili rodiče.
Policie v současnosti zjišťuje, jakou měl druhý z podílníků na vraždě
účast. Původně totiž mělo jít o krádež trezoru, která ale skončila devíti
kulkami v těle Rudolfa Měsíčka. Pachatelé násilně vnikli do domu
podnikatelky v Miroslavi. Přítele majitelky domu vzbudil šramot a
když zjistil co se děje, chtěl majetek ubránit legálně drženou zbraní.
Pachatel trefil podnikatele do břicha, prostřelil mu pánevní kost a několikrát jej trefil do spodních končetin. Ten na velké krvácení na místě
zemřel. Při domovní prohlídce u obžalovaného Faltýnka našli kriminalisté černé kukly a maskáčové kalhoty, které měl mít na sobě. Zajištěny
byly i pachové stopy. Soud se případem dále zabývá.
/jak/

Přes půl miliardy do oprav
/Moravský Krumlov/ Minulou sobotu se uskutečnila schůzka
vedení firmy Incheba se zástupci
radnice Moravského Krumlova.
Součástí setkání byla také prohlídka zámku se stanovením prvních kroků k záchraně památky.
Naplno by se mělo začít opravovat v letních měsících.
„Délka rekonstrukce také záleží na památkářích, protože chceme realizovat něco, co je reálné
a zámku přinese zlepšení. Pokud
by se to nechalo tak, jak oni
požadují, bude to těžké. Jsou
s nimi složitá jednání,“ uvedl za
investora Pavel Toman, finanční
ředitel Incheby.
„Zámek je v podstatě ruina a
my musíme udělat vše proto, aby
se podobal tomu, jak v minulosti
vypadal. Rozpočet na jeho opravu je půl miliardy, ale bude to asi
víc. Některé prostředky budou
z Evropské unie, ale to podstatné
z vlastních zdrojů. Začít bychom
měli v létě. Pokud se bude někdo
odvolávat na veřejné zakázce, je
možné, že se to ještě protáhne, ale
to nemůžeme ovlivnit. Samotná

foto: mask

rekonstrukce může trvat dva roky,
ale také pět. My bychom chtěli
vše zvládnout v nejkratší době,“
informoval Alexander Rozin, ge-

Nadace ČEZ rozdávala melouny obcím

foto: mask

/EDU, Region/ Nadace ČEZ
rozdala v Informačním centru
Jaderné elektrárny Dukovany pět
milionů korun pro aktivity obcí
a neziskových subjektů v okolí

elektrárny. Dary předali společně
Lucie Speratová, která je pověřena řízením Nadace ČEZ a ředitel
jaderné elektrárny Dukovany
Zdeněk Linhart.

Největší díl - 2,8 mil. korun
společně s třemi skutečnými melouny dostalo sdružení Energoregion 2020 sdružující obce v 20
kilometrovém pásmu kolem
elektrárny. Sdružení nakoupí pro
zhruba 30 ze sta sdružených obcí
žádanou úklidovou mechanizaci.
„Jsme rádi, že se nám podařilo
získat pro mikroregion Moravskokrumlovsko 200 tisíc korun
na vybavení a zařízení zázemí,
které je velmi důležité pro dobré
fungování mikroregionu. Myslím
si, že tyto prostředky bude využívat nejen Moravský Krumlov, ale
všech 20 obcí, které se sdružují
v tomto svazku. Za přispění prostředků jednotlivých obcí bude
mikroregion fungovat tak jak má,
to znamená, aby byly předkládány dobré projekty pro příjem dotací pro mikroregion,“ vyjádřila
se Marie Valachová místostarostka Moravského Krumlova, která
přebírala dotační šek.
„Nadace ČEZ nám přispěla

sponzorským příspěvkem 100 tisíc na modernizaci školní kuchyně. Rekonstrukci máme rozdělenou do dvou etap. V letošním
roce hodláme udělat stavební práce za 600 tisíc. V příštím roce
budeme dělat technologii. to znamená vybavení kuchyně,“ sdělila
k použití dotace Jana Mašová,
starostka Dolních Dubňan.
„Jsme rádi, že jsme dostali těchto 50 tisíc na dětské hřiště, které
u nás dosud není. Máme na něj
vyčleněn pozemek, který je vzdálen od branky školy 12 metrů.
Máme zajištěnou povrchovou úpravu, osázení a osetí zelení a dřevěné lavičky, které mohou využívat například maminky s dětmi.
Ty v současnosti nemají kam jít,
protože zámecký park patří Ústavu sociální péče a nevíme, jak se
jeho klienti zachovají. Proto bude
vhodnější, když děti a maminky
s kočárky budou mít toto dětské
hřiště,“ uvedl starosta Tavíkovic
Jaroslav Blaha.
/mask/

nerální ředitel Incheby.
„Myslím, že tu děláme dobrou
věc a pokud bude mít veřejnost
pochopení, budu rád. Nedivím
se tomu, že se všichni těší, že zámek bude mít nový háv a využití.
Kromě toho přijedu ještě v létě
na brigádu, kdy zahájím stavbu,
přivezeme si stany a spacáky a
začneme. K využití po dokončení
mohu říci, že všichni ví, že děláme výstavy. Zde budou jednat
naši obchodní partneři. Máme
výstaviště v Bratislavě a Praze,
takže sem budeme vozit naše
partnery, kterých máme opravdu
hodně. Přineseme sem život. Co
se týká mě osobně, bydlím v rodinném domu a nemám ambice
bydlet na zámku,“ doplnil Alexander Rozin.
„Dnešní schůzku hodnotím
velmi pozitivně. Byl jsem informován o stavu a přípravných
pracích. Nejpozději by se mělo
začít na podzim a já věřím tomu,
že tomu tak bude. Možná i dřív.
Nemám důvod, abych generálnímu řediteli nevěřil,“ konstatoval
starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach.
„Co se týká Epopeje, je to

věc majitele a tím je město
Praha. Pokud Praha zohlední to,
že posledních více jak 40 let tu
byla vystavena a Krumlov se o
ní postaral, bude to dobře. Když
se ale rozhodne hlavní město, že
půjde na výstaviště k nim, tak
půjde tam. Mě by to bylo líto.
Raději bych byl, aby tu zůstala.
Mohu na celou věc mít osobní
názor, ale rozhodnutí Prahy
neovlivním. Příkladně my jsme
tento zámek koupili a tržbu
ze vstupného jsme nechali celou
městu. Nevydělali jsme na ní ani
halíř. Máme k ní vztah a k umění
celkově, proto jsme tento zámek
koupili. Jak jsem řekl, je to o jednání s hlavním městem,“ sdělil
svůj názor na Muchovu Epopej
Alexander Rozin.
Jak dále Rozin uvedl: Do Moravského Krumlova ho jednoho
dne dovedl kamarád, Muchův
obdivovatel a tak si řekl, že koupí
tento zámek. Dnes z toho má Incheba akorát hlavu plnou starostí
a nepochopení, protože jsou i tací,
co tomuto záměru nefandí. Zatím
sem jezdí zhruba desetkrát za rok
a doufá, že všechno kolem zámku
dobře dopadne.
/mask/
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Sloučení škol nechtějí Oslavany chystají změny ve sběru odpadu
/Ivančice/ Všichni víme, že dětí ve školách ubývá. Odpovědný krajský orgán – Odbor školství to velmi dobře vnímá a navrhuje řešení, která však Rada kraje nepřijímá. Týká se to i škol pro sluchově postižené,
které jsou v našem kraji tři. „Dle statistiky počtu sluchově postižených
by určitě postačovala škola jedna. Odbor školství Jm kraje na podzim
roku 2005 svolal jednání dotčených škol a zástupce Rady kraje a navrhl
k realizaci optimalizační opatření pro vzdělávání sluchově postižených
v kraji v následující podobě. Zaprvé sloučení brněnské a ivančické
školy pro sluchově postižené pod ředitelství školy z Ivančic a vrátit se
k historickému modelu provozu těchto škol, kdy v Brně byla expozitura ivančické školy pro neslyšící v rozsahu potřebném pro vzdělávání
brněnských neslyšících dětí a za druhé, z důvodu malého počtu sluchově postižených žáků v kyjovské škole ji orientovat na vzdělávání dětí
s jiným postižením. Tímto opatřením preferovat vznik jednoho centra
vzdělávání sluchově postižených v kraji v Ivančicích s plně organizovanou školou tzn. třídy složené z žáků jednoho ročníku. To je optimální
pro vzdělávání sluchově postižených dětí. Vzdělávat sluchově postižené děti ve třídách s odděleními je opravdu zpátečnická tendence. Na
výše uvedené jednání reagovala brněnská škola odmítavě. Takovou
optimalizaci nehodlá přijmout a hledala a stále hledá úspěšně pomoc
u všech organizací sluchově postižených, u MŠMT ČR, u členů Rady
a zastupitelstva Jm kraje pro zvrácení návrhu Odboru školství Jm kraje.
Dosáhla tím cíle, že se neoptimalizuje. V současné situaci nejsou pro
nikoho žádné logické argumenty pro realizaci optimalizace dle návrhu
Odboru školství dosti dobré. Ať se jedná o kvalitní vzdělávání sluchově
postižených v plně organizované škole, značné finanční úspory v řádu
milionů, prostředí a vybavení ivančické školy v majetku Jm kraje. Je tu
internát, velká zahrada, zánovní tělocvična, nové víceúčelové sportovní hřiště, odborné učebny školy a klid malého města,“ uvedl k situaci
Josef Svoboda, ředitel mateřské a základní školy pro sluchově postižené a dětského domova Ivančice.
Pro odpovědi na některé otázky jsme kontaktovali Lubomíra Šmída, člena Rady Jihomoravského kraje: Proč se oddaluje sloučení škol
pro sluchově postižené do jednoho kvalitního centra v Ivančicích?
„Rozhodnutí o sloučení náleží plně do kompetence zřizovatele (tedy
Zastupitelstva kraje), který se problematikou vážně zabýval, protože
slučování škol, obzvlášť škol pro zdravotně postižené, je velmi citlivou
záležitostí. Z úrovně příslušných radních kraje i z úrovně krajského
úřadu byla vedena mnohá jednání s řediteli škol navržených ke sloučení, diskuse byly vedeny s rodičovskou veřejností i s odborníky, kteří se
problematikou sluchově postižených zabývají, byly pečlivě zvažovány
argumenty pro slučování škol. Ukázalo se, že vyučovací metody obou
škol (bilingvální a orální metoda) jsou velmi odlišné a jsou zásadním
problémem pro sloučení škol.“ Dle některých názorů se tímto krokem
ušetří nemalé finanční prostředky, které se dají použít jinde a zkvalitní
se výuka. Jak je to ve skutečnosti s touto úvahou? „V současné době
jsou zvažovány další varianty řešení vzdělávání žáků se sluchovým
postižením v Jihomoravském kraji. Sloučení škol do větších celků
skutečně přináší úsporu jak v provozních prostředcích, tak i (v případě
lepší naplněnosti tříd) v přímých nákladech na vzdělání, proto také
o sloučení škol bylo uvažováno.“
/jak/

MSPORT

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

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS
LOTTO
NIKE

NEW BALANCE,
DIADORA
ASICS, ...

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva
KOMPLETNÍ SORTIMENT SPORTOVNÍCH POTŘEB

UHLÍ Jan MUSIL

JARNÍ SLEVY

OŘECH - 193,- Kč (Bílina)
KOSTKA - 203,- Kč (Bílina)
BRIKETY - 270,- Kč (Vřesina)
ČERNÉ UHLÍ - po domluvě
Krytý sklad Zbýšov. Uvedené ceny jsou
vč. dopravy a DPH. Platí do konce května.

Jan MUSIL, Oslavany, mobil: 603 581 402

AUTODOPRAVA • ZEMNÍ PRÁCE • DOVOZ PÍSKU

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

/Oslavany/ V současné době
probíhá v Oslavanech velmi významné výběrové řízení. Je to veřejná zakázka, která se týká sběru,
třídění a likvidace komunálního
odpadu na území města.
Účelem této veřejné soutěže je
uzavření smlouvy s novým dodavatelem těchto služeb na období let 2007 až 2010. Vzhledem
k tomu, že stávající smlouva
končí posledního prosince tohoto
roku, tak výběrové řízení musí
proběhnout už letos, aby svoz odpadu od ledna 2007 byl zajištěn.
Nový systém, který bude v Oslavnech fungovat, bude maximálně využívat možností sběrného
dvora, který je v Oslavanech
otevřen. Město k tomu navíc
přistoupilo tak, že dovykoupilo
poslední pozemky v dané lokalitě
i s budovou. Tu firma provozující

svoz dostane do pronájmu, takže
investice, které městu vznikly
koupí těchto nemovitostí budou
postupně v rámci nájmu od svozové firmy splaceny.
„Nový systém, který bude fungovat od roku 2007 bude zahrnovat likvidaci veškerého odpadu na
území města. Klást důraz se bude
především na další zacházení
s tímto odpadem. To znamená, že
firma bude přímo vázána tím, jak
dále s odpadem nakládat, případně jej využívat k recyklaci. Tato
povinnost vychází především
z plánu odpadového hospodářství
města, což je dnes velmi nezbytný dokument pro každé město.
Navazuje na plán odpadového
hospodářství
Jihomoravského
kraje. Důležitým momentem využívání odpadu jsou smlouvy o
zpětném odběru elektrozařízení.

Město Oslavany v tomto okamžiku má uzavřeny smlouvy se třemi
firmami tak, aby obsáhlo kompletní sortiment elektro zařízení a
to počínaje například od ledničky
a konče u žárovek. Jde o to, aby i
tady město mělo získávat zpátky
finance. Nejde o velké částky.
Ale ze zpětného odběru bude
město mít příjem do rozpočtu a
samozřejmě to bude znamenat
určitou úsporu v rámci likvidace
odpadu. To se může projevit v ceně za likvidaci odpadu. Neděláme
si příliš velké iluze o tom, že by
došlo k velkému snížení ceny za
likvidaci odpadu. Myslím si, že
cena zůstane a nedozná zásadních
změn,“ objasnil projekt starosta
města Vít Aldorf.
Protože ve městě nejsou odborníci, kteří by mohli do detailu
posoudit veškeré drobné nuance

z jednotlivých nabídek vzešlých
z veřejné zakázky, tak společně s městem budou jednotlivé
nabídky posuzovat i ekologičtí
auditoři, kteří již v minulosti
spolupracovali na přípravě odpadového plánu. V praxi bude
znamenat nový sběr to, že občané
budou mít k dispozici popelnice
a to v počtu jaký chtějí, podle
potřeby. Pro nebezpečný odpad
bude sloužit sběrný dvůr, kam
mohou zdarma veškeré komodity,
které se nevejdou anebo nepatří
do popelnice, ukládat. Sběrný
dvůr funguje v lokalitě Na Černých v bývalém zemědělském
družstvě. Případné další plánované změny plynoucí z nové smlouvy se svozovou firmou by občané
Oslavan neměli na kvalitě sběru
a odvozu odpadu v příštích letech
vůbec pocítit.
/jak/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY • REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Miroslavsko bez vody?
I tak by se mohl nazvat záměr
vybudovat v našem kraji zemědělský závod na výrobu bioetanolu Miroslav.
Předpokládám, že málokdo z
nás má konkrétní představu, o co
se vlastně jedná. Vždyť nic podobného asi nikdo z nás nikdy neviděl.
Stejně tak nikdo z nás o této továrně v podstatě nic neví. Možná jsme
zaslechli, že zde budou pracovní
místa. Ano, několik málo nových
míst skutečně vznikne.
Ale i malé dítě ví, že každá
mince má dvě strany. A tou druhou
stranou mince může být otázka,
zda spotřeba vody tohoto lihovaru
neohrozí naše vodní zdroje. Vzpomeňme si na FRUTU, která byla
pouhým trpaslíkem ve spotřebě

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
Správce konkursní podstaty úpadce
FORMAN – DIVIŠ, spol. s r. o.,
IČ: 60730579 nabízí k prodeji

nemovitost vč. souboru movitých věcí
- pekárna v Miroslavi, číslo pop. 632,
okres Znojmo, pozemky parcelní čísla
312/1 o výměře 1 062 m² a 312/2
o výměře 423 m². Druh pozemku
- zastavená plocha a nádvoří.
Podmínky prodeje: nejvyšší nabídce,
zaplacení kupní ceny nejpozději
při podpisu kupní smlouvy.
Dotazy a nabídky zasílejte pouze písemně
nejpozději do 31. května 2006 na adresu
Brno, Přívrat 12, PSČ 616 00.
Veškeré dotazy na telefonní čísla:
mobil: 602 357 789
pevná linka + fax:
541 248 591, 549 240 989

Advokátní kancelář JUDr. Jana Černého, Oslavany

OTEVÍRÁ NOVĚ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
v Ivančicích, Palackého nám. č. 8, 1. patro
Kancelář zajišťuje veškeré činnosti právního charakteru, zejména v oblastech
práva trestního, rodinného, správního, pracovního a občanského včetně
převodů věcí movitých a nemovitých (kupní, darovací a jiné smlouvy apod.)
Kontakt: telefon 603 583 720, e-mail: jan.cerny@selfnet.cz
Úřední hodiny: úterý 7.30-15.00, středa 7.30-17.00, 1. a 3. pátek v měsící 7.30-12.30

vody v porovnání s továrnou plánovanou vybudovat na deseti hektarech. V dodávce vody může být
ohroženo nejenom město Miroslav, ale i širší okolí čerpající vodu
z artézských studní. Tuto otázku
berme jako spekulativní, ale kdo ji
absolutně vyloučí? A kdo stoprocentně zaručí, že se nebude situace
s nedostatkem vody opakovat?
Ale můžeme si to přece vyzkoušet. Postavme továrnu, mimo zastavěnou a obydlenou část
města Miroslav ať se Suchohrdly
u Miroslavi zplodinami udusí,
připojme ji na náš vodovodní řad
a poznáme, zda spekulace je spekulací nebo skutečností.
Ale to již můžeme být bez vody
jako za starých dobrých časů

FRUTY. Určitě bychom mohli
najít řešení. Vodu budeme vozit
na náměstí v cisternách a to v takovém množství, aby jí bylo dost
na nádobí, koupání, splachování...Vždy existuje řešení. Otázka
je, zda dostatečně účinné.
Co se stane, když malé sportovní letadlo havaruje a narazí
do cisterny nebo
nádrže s kyselinou fosforečnou,
nebo sírovou, nebo do cisterny
se čpavkem. Takové havárie se
stávají velmi, velmi ojediněle. Ale
stávají. A když
chleba spadne ze
stolu, tak zpravidla na tu nama-

AUTO - PNEU
SERVIS ČERNÝ
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

POZOR AKCE

LETNÍ PNEU

-25%

AKCE PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVĚ - ODTAH
NEPOJÍZDNÉHO VOZU
DO NAŠEHO SERVISU

zanou stranu. Chci říct jen to, že
pokud k takovýmto haváriím dochází, kumulují se všechny nepříznivé vlivy, které důsledky takové
katastrofy několikrát znásobí.
Jen tak pro zajímavost. Mají
členové Vaší rodiny již zakoupenou plynovou masku?
Bláha, Arndt

Start do čtyřtaktní budoucnosti
Slevy 500 až 2.200 Kč na 7 typů vyžínačů a křovinořezů.
Akce trvá od 15. dubna do 15. června 2006,
nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 437 323

ELEKTROINSTALACE
Libor Nešpůrek

PROVÁDÍME VEŠKERÉ
SILNOPROUDÉ
ELEKTROINSTALACE
PRŮMYSLOVÉ PROSTORY
RD, HROMOSVODY

tel.: 732 842 837

e-mail: elektronespurek@seznam.cz

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

> > BRAMAC < <

do 18. 5. - sleva na základní tašku 15%

> > TONDACH < <
do 19. 5. - engoba za cenu režné
a glazura za cenu engoby

OBKLADY A DLAŽBY - NOVINKY ROKU 2006
Nabízíme výběr obkladů a dlažeb za zvýhodněné ceny
DO 31. KVĚTNA NEJLEVNĚJŠÍ UHLÍ - BÍLINA
Přijímáme objednávky na uhlí. Nenechávejte na poslední chvíli !
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Koncepce vzdělávání v Moravském Krumlově

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé v Moravském Krumlově
se zabývali předloženou koncepcí
školství. Záměrem bylo navrhnout opatření pro optimální fungování předškolního a základního
školství ve městě.
„Návrh koncepce jsme vzali
na vědomí. Na rozdíl od jiných si
myslím, že je velice dobře zpracovaný. Odbor školství na tomto dokumentu pracoval nejen dlouho,
ale i svědomitě. Spolupracovali
s řediteli obou škol a mateřské
školy, i rodiči. Studie pojednává
o tom, co přinese školství do
budoucna. Víme všichni dobře,
že demografický vývoj je, jaký
je. Na jedné straně se říká, že se
rodí více dětí, ale na druhé, ročníky, které nastupují do školy, jsou

Chci reagovat na článek ing. Sládka z minulého čísla Zrcadla, který
se věnuje městské knihovně v Ivančicích. Jsem rád, že je návštěvníkem
knihovny a že mu její osud leží na srdci. Troufám si říci, že stejně jako
nám. V současné době se dokončuje adaptace budovy a během krátké
doby bude otevřena pro veřejnost. Jsme přesvědčeni, že na takové úrovni,
že uspokojí naprostou většinu zájemců. A to včetně vybudování odpočinkové zóny s dětským hřištěm. Doufám, že se bude líbit i ing. Sládkovi,
i když to pravděpodobně nikdy nepřizná. Tím bych mohl skončit, ale neudělám to, protože je nutno s některými názory ing.Sládka polemizovat.
l/ píše, že knihovna po více než desetiletém působení v bývalém kulturním středisku v centru města uvolnila místo posilovně. Je třeba připomenout, že se jedná, jak je všeobecně známo ,o sportovní halu. Už zapomněl
na to, že umístění knihovny v SH bylo tehdy řešeno jako naprosté provizorium na úkor sálku, kde bylo možno pořádat menší kulturní akce? A že za
celých dvanáct let nebylo schopno tehdejší vedení města vyřešit umístění
knihovny jinak, než v objektu, postaveném ke zcela jiným účelům? Zřejmě je to i tím, že sport ing. Sládkovi říká jen velmi málo.
2/ MŠ na ulici Majora Nováka se zrušila a děti se s personálem přestěhovaly do školky Na Úvoze především proto, že počet dětí v těchto
zařízeních nebyl takový, aby byl jejich provoz ekonomický. Tomu se
říká optimalizace školských zařízení. A to by mohl autor článku vědět.
Zatím nic není známo o tom, že za několik let bude dětí jistě přibývat.
Zřejmě má ing. Sládek nějaké exkluzivní informace. A jestli by to byla
skutečně pravda a došlo k výraznému nárůstu porodnosti, pak by se
nová a moderní MŠ musela skutečně postavit. Protože ta na ulici Majora
Nováka by vyžadovala, jak se zjistilo, kompletní rekonstrukci rozvodů
vody, kanalizace a elektřiny.
3/ úsměvný je názor ing. Sládka, že knihovna začala provoz na konci
města. Je to přesně takový „konec města“ jako SH jeho začátek. Navíc
většina návštěvníků knihovny bydlí právě na obou sídlištích. Rovněž
jeho pokus o srovnání s knihovnami v městech bývalého okresu Brno
– venkov je zcela mimo realitu. Sám dobře ví, že okresní knihovna byla
dlouhá léta v Židlochovicích a teprve v poslední době je v Kuřimi. Když
chtěl mít v Ivančicích knihovnu, která by plnila úkoly instituce okresní,
měl pro to za 12 roků něco udělat. Navíc, a to je informace podstatná, je
na plnění funkcí regionálních knihoven v současné době tak málo peněz,
že musí být hrazeny z prostředků jejich zřizovatelů. 4/ rozhodnutí o přemístění knihovny do adaptované budovy MŠ nebylo žádné nekoncepční
rozhodnutí a ta nedostala „ krutou ránu“. Naopak všechny kroky směřují
k tomu, aby pracovala v moderních podmínkách a plnila veškeré požadavky, které jsou na městskou knihovnu kladeny. Pokud bych připustil,
že toto zařízení dostalo někdy „ krutou ránu“, pak jedině tehdy, kdy za
dvanáct předchozích let před rokem 2002 nebylo město schopno zajistit
jeho definitivní a odpovídající umístění. Stará poučka praví, že nemáš
– li sám žádnou koncepci, poukazuj na to, že ji nemají ti druzí. Výsledkem všech „ koncepčních“ rozhodnutí v minulosti byl cca 140 milionový
dluh města. A to je taky jediné, v čem má ing. Sládek pravdu. Ano, jak
jste uvedl, město Ivančice je velmi zadluženo. Po Vaší vládě, pane inženýre. I já říkám, že nezbývá než doufat, že to občané nezapomněli a že si
to při všech letošních volbách uvědomí. MUDr. Vojtěch Adam, starosta

méně početnější. Problémy se dají
očekávat. Máme dvě školy, jedna
je naplněna k prasknutí a druhá
ani ne z poloviny. To se bude
řešit speciálním školstvím, třídami pro zdravotně postižené děti.
Takže od prvního září by měla
být otevřena třída pro zdravotně
postižené děti na škole Ivančická.
Je to velký počin jak pro děti, tak
i rodiče zdravotně postižených
dětí z regionu. Co se týká speciálního školství, což je zvláštní škola,
která je v Rakšicích, bude přestěhována na ZŠ Ivančická. Mateřskou školu máme jednu s třemi
odloučenými pracovišti. Zatím
se do těchto školek nedávalo tolik peněz, kolik by bylo potřeba,
proto se na to musíme soustředit.
Tato skutečnost je zohledněna i

v rozpočtu. Doufejme, že do roka
bude vše dáno do pořádku,“ uvedl
starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach.
„Dokument byl zpracován na
období do roku 2010. Součástí
materiálu jsou koncepce rozvoje
škol zpracované řediteli škol z
hlediska jejich zaměření, navrhovaných oprav, rekonstrukcí a dovybavení včetně vyčíslení potřeb
finančních prostředků. Při zpracování koncepce byli požádáni
o spolupráci rodiče dětí a žáků
formou dotazníkového průzkumu, jehož účelem bylo získat
informace a podněty nejen
k současnému stavu, ale zejména
s výhledem do dalšího období.
V oblasti předškolního školství
se nepředpokládá výrazný pokles

dětí, zásadním úkolem je zlepšení technického stavu objektů,
rozhodnutí o způsobu zajištění
stravování v objektu mateřské
školy v Moravském Krumlově
-Rakšicích, posílení finančních
prostředků ke zkvalitnění školního prostředí, vybavenosti tříd
nábytkem, hračkami a pomůckami. V základním školství lze
očekávat v následujících pěti
letech poměrně výrazný pokles
počtu žáků, zejména na druhém
stupni ZŠ. V tomto ohledu jsou
v materiálu navrženy varianty
právního působení obou ZŠ, dále
opatření směřující k využití uvolněných prostorů v objektu ZŠ
Ivančická, a to přemístěním výuky žáků z odloučeného pracoviště
Základní školy Miroslav v Moravském Krumlově - Rakšicích
(dříve Zvláštní školy) a přesunem
činnosti Domu dětí a mládeže
z budovy na nám. T. G. Masaryka. V rámci ostatních opatření je
navrhováno snížení nejvyššího
povoleného počtu žáků na obou
ZŠ a koordinace postupu směřujícího k otevírání jedné třídy
prvního ročníku na každé ZŠ,“
informovala Marie Brücková, vedoucí odboru školství a kultury,
která byla spoluautorkou této
koncepce.
V průběhu měsíce května
budou s tímto dokumentem seznámeni pedagogové, rodičovská
veřejnost a členové školských
rad na školách s tím, že je možné
k dokumentu předkládat připomínky a návrhy. Koncepce bude
následně předložena zastupitelům
ke schválení včetně navržených
variant.
/mask/

Vážení čtenáři

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Mezírka 1, BRNO

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

GE Money Bank, a.s.

nám. T. G. Masaryka 41, 672 01 Moravský Krumlov
telefon: 515 266 444 • fax: 515 266 449

Sokolská 39, ZNOJMO

tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699
www.plastovaoknafinstral.cz
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DROGERIE - TETA

EVA ČERNÁ, NÁMĚSTÍ SVOBODY 3, MIROSLAV
VÁS ZVE DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY
AKČNÍ CENY OD FIREM ĽORÉAL, GARNIER, WELLA, SCHWARZKOPF
ARIEL 3 kg
ARIEL 10 kg
BONUX 9 kg
PALMEX 3 kg
PALMEX 9 kg
+ BATOH ZDARMA
PERSIL 3 kg
PERSIL 9 kg
REX 600 g

179,90
479,90
289,90
139,90
279,90

219,579,349,179,359,-

179,90 219,459,90 579,19,90
29,-

REX 9 kg
+ KOLÍKY ZDARMA
TORSAN 12 kg
ROBETA 3 kg
AVIVÁŽE:
SILAN 1 l = 4 l
LENOR 1 l = 4 l
OBZOR 1 l = 4 l

279,90 339,259,90 329,49,90
69,-

49,90
54,90
22,90

69,72,36,-

TĚLOVÁ KOSMETIKA:
FA DEO SPRAY
39,90
79,NIVEA ŠAMPONY
44,90
72,NIVEA SPRCH. GEL 44,90
69,LAKY ĽORÉAL
79,90 109,ŠAMPONY ĽORÉAL 59,90
82,GILETTE MACH 3
209,90 299,(4 ks náhradních planžet)

LEVNÉ DĚTSKÉ PLENY

PRODEJ DEKORATIVNÍ KOSMETIKY ZNAČEK
ĽORÉAL, MAYBELLINE, MANHATTAN, JOKO, ...
Řasenky ĽORÉAL v akčních cenách:
LASH ARCHITECT
199,317,INTENSIFIQUE
199,302,4x VOLUMISIME
199,299,LONGITUDE
199,359,DOUBLE EXTENCION 299,359,-

Řasenky MAYBELLINE:
VOLUM EXPRES
149,Řasenky MAX FACTOR:
220,Řasenky GEJŠA:
269,-

229,339,339,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota
8.00 - 11.00
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Zeptali jsme se: pana Tomáše Třetiny, člena rady města MK

Tomáš Třetina

Čím se zabýváte v radě a zastupitelstvu města? Jste ředitelem
Základní školy v Bohuticích.
Přibližte nám Vaše aktivity.
V radě a zastupitelstvu se věnuji především problémům kolem školství a sportu. S místostarostkou Valachovou věnujeme
společně spoustu času projektům
a dotacím z různých fondů, ať už
z EU nebo dalších institucí. Tyto
projekty směrujeme na výchovu
dětí a mládeže. Uvedu příklad
– v létě proběhne v Krumlově
mezinárodní fotbalový kemp desetiletých kluků. Na kemp jsme
získali dotaci ve stotisícové výši
od Rozvojové agentury JMK.
Jako ředitel malotřídní školy
dělám všechno. Učím ve třídě
se třemi spojenými ročníky. Pokud chci něco ve škole postavit
nebo opravit, nelze o tom něco
nevědět, takže fušuji stavařům
do řemesla, vypisuji papíry, což
mě mimochodem teda vůbec
nebaví, sháním pro školu peníze, abychom společně s kolegy
vytvořili dětem standardní podmínky pro vzdělávání. No a když
mě do toho ještě přijde inspekce
do školy, koukám, abych měl

v pořádku všechna lejstra, řády
a nařízení, takže právničím ve
školských zákonech. No je to
docela „amerika“.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci města v posledních pár
letech? Co se Vám povedlo?
Začnu tím, co se mi vůbec nelíbí a to je stav a úroveň politické
kultury v Krumlově. Vzájemné
osočování, ať z té, či oné strany, dělení na koalici a opozici,
vzájemné antipatie některých
členů zastupitelstva města, to
vše nepřispívá k řešení problémů. Vždy se vyplatilo, když se
podařilo problém prodiskutovat
a výsledek byl vzájemným
kompromisem všech diskutérů.
Málokdy se podaří prohlasovat
něco všemi hlasy, ale myslím
si, že hledání společného řešení,
které vyhovuje většině, by nemělo být problémem. Co se podařilo, je kromě dokončení velkých
investičních akcí, DPS, dům
na sídlišti, regenerace skládky
Lerch, zavedení systému do rozdělování dotací z peněz města
tak, že platí stejné podmínky pro
všechny. Podařilo se prosadit investice do sportovních areálů Na
střelnici a v Rakšicích.
Budete znovu kandidovat do
zastupitelstva? Jaké budou Vaše
priority?
Ano, budu kandidovat. Moje
priority zůstávají stejné. Zaprvé
věnovat se dětem, vytvořit jim
podmínky pro kvalitní vzdělávání a volnočasové aktivity. Za
druhé zlepšit kulturní úroveň
života našeho města ve vztahu
k občanům i návštěvníkům.
Řekněte nám, co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce
samosprávu a občany tíží. A

Ivančice

AUTOBAZAR

jak by se tyto problémy daly
vyřešit?
Co vadí snad všem občanům,
je stav ulice Zámecká, v létě se
snad konečně začne s opravou
kanalizace ve vnitřním městě,
a tedy dojde i na opravu této
silnice. Velkým problémem je
nedostatek pracovních míst na
Krumlovsku. V Krumlově se
také špatně staráme o návštěvníky města – prostředí Epopeje
je tristní, slibů o začátcích oprav
zámku již bylo dost a dost, nevytváříme podmínky pro to, aby si
naše město zapamatovali a v budoucnu se sem vrátili.
Jak Vy osobně vnímáte situaci
kolem vratky za neoprávněně
čerpanou část dotace?
Můj pohled na věc je znám.
Že musíme peníze vrátit, je jasné. Mám však problém se zamlčováním kolem vratky, neboť
skutečnost špatně zaúčtovaných
peněz byla známa již od ledna
2005 a na program jednání rady
města byl tento bod zařazen až
v prosinci 2005. Toto informační
embargo je pro mě nepřijatelné.
Pokud by rada a zastupitelstvo
bylo včas informováno, nevznikly by kolem tohoto problému
takové diskuze.
Jaký je Váš názor na bytovou
výstavbu v Krumlově?
S bytovou výstavbou se jedná
o složitý problém. Postavil se
dům na sídlišti, ve kterém našlo bydlení spousta mladých
rodin. S rodinnými domy už
jde o větší problém, neboť
v Krumlově je velký nedostatek stavebních míst. Na ulici
Polní jsou pozemky již dávno
obsazené, zasíťované pozemky
na Křepelčím vrchu blokují

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

lidé, kteří tam bydlí, neboť by
muselo dojít k vykácení hájku.
Samozřejmě, že všichni bychom
chtěli bydlet u lesa a koukat na
veverky, doslovně cituji slova
jedné občanky této lokality na
zasedání zastupitelstva, ale dalších dvanáct rodin by zde mohlo
postavit svůj domek. Je sobecké
ze strany obyvatel této lokality
sepisovat petice pro zachování
hájku. Město musí najít cestu
k výstavbě rodinných domů
nejen v těchto místech. Lokalit
v územním plánu je několik,
nutnost zasíťovat tyto pozemky
však vyžaduje velké finance
Obracejí se na vás občané se
svými problémy?
Obrací se na mě především
sportovní oddíly. V současnosti
řešíme problém nutnosti opravy
fotbalového hřiště Na střelnici
a tenisových kurtů v Rakšicích
po jarních povodních.
Mezi občany se proslýchá, že
má být zrušena školka v Rakšicích. Jak to tedy skutečně je?
Školka v Rakšicích vyžaduje
finanční prostředky na velmi
nutnou generální opravu ve výši
cca dvou milionů. Vzhledem
k napjatosti rozpočtu města je
nutné zvážit otázku existence
této školky. Bez oprav bude
nutno budovu zavřít. Čili je
to tak, že chceme-li zachovat
školku v Rakšicích, pak do ní
musíme investovat a nebo do
ní investovat nebudeme a pak
školku zavřeme. Děti z Rakšic
pak mohou navštěvovat školku
na ulici Husova nebo Palackého. V současné době do školky
chodí asi třicet dětí. Můj osobní
názor je takový, že investice do
vzdělání má být jednou z priorit

všech. Proto podpořím investici do této školky, protože to
považuji za jednu z nejlepších
investic města. Usnadníme tím
i život mladým rodinám v této
čtvrti města
Dalším diskutovaným tématem je naplněnost školy na Ivančické ulici. Jaký je váš názor?
Toto je skutečně ožehavé téma. Budova školy je pavilónového typu, velmi náročná na energetický provoz. Každý zřizovatel
musí investovat do provozu a
údržby nemalé finance. Důležitým tématem je naplněnost
školy, protože zřizovatel dostává
peníze dle počtu žáků na provoz.
Tím, že škola na Klášterním
náměstí je situována ve vnitřním
městě v těsném dosahu autobusů,
je pro dojíždějící žáky mnohem
lepší navštěvovat školu ve městě.
Rozdíl v naplněnosti dvou krumlovských škol je totiž zásadně
ovlivněn dojíždějícími dětmi na
druhém stupni. Na prvním stupni
je počet dětí srovnatelný a rozdíl
je zanedbatelný. Poloha školy
je tedy zásadním problémem
ovlivňujícím naplněnost školy.
Myslím si však, že na Ivančické
nevyužili výhody blízkého zámeckého parku a chátrající
školní sportovní areál také není
dobrou vizitkou.
Velkým plusem „Ivančické“
školy jsou speciální třídy. Co Vy
na to z pohledu kantora?
Ve společnosti je dnes mnohem více dětí, které trpí vývojovou poruchou učení - dyslexií,
dysgrafií a dalšími. Na Ivančické
tyto děti koncentrují a od třetího
ročníku je pro ně organizována
výuka. Dále vzniknou třídy pro
zdravotně postižené děti a bude

tak umožněna výuka i pro děti
na vozíčku. Z důvodu návaznosti
speciálního a základního školství
proběhne přesun výuky z Rakšic
na Ivančickou. Vznikne tak škola, která svým zaměřením doplní
školský systém v Krumlově. Je
to úspěch, který nějak v Krumlově neumíme docenit.
Dalším tématem je přesun
Domu dětí a mládeže v Krumlově ze známého Domečku na
školu na Ivančické ulici.
Ano, tato úvaha padla také při
hledání řešení naplněnosti školy
na Ivančické. Ale byla to jen
úvaha, kterých v diskuzích vždy
padne mnoho a spousta z nich
je pak zavržena. Toto je i osud
úvahy o přesunu Domečku. Jeho
poloha ve vnitřním městě má
tradici a svou logiku. Ve městě
máme kromě již zmíněných
budov školky a školy všechna
školská zařízení, od školky až po
dvě střední školy a uměleckou
školu. Vhodně svojí činností
doplňuje síť školských zařízení. Byla by hloupost přesouvat
něco, co dobře funguje, co má
svoje opodstatnění. Myslím si,
že úvahy o přesunu Domečku
jsou již dávno neopodstatněné.
Jak trávíte volný čas? Co Vaše
záliby?
Sportem v jakékoli formě a
míře. Aktivně hraji basket, s rodinou jezdíme často na kolech a
v zimě na lyže, zatím ještě porazím dceru Barboru v tenise, ale
už nebude dlouho trvat a bude
to obráceně. V Brně trénuji malé
děti basket. O víkendech fandím
krumlovskému fotbalu a rád jezdím do Znojma na hokej.
Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

Alfa Romeo 147

Audi A6 Avant 2,5 TDI

Audi A6 Avant 2,5 TDI

BMW 330 D

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

r.v. 2002, cena 260.000 Kč
klima, 6x airbag, ASR, ABS, orig.
rádio, el. okna, posil., počítač,
centrál dálk., vyhř. el. zrcátka

BMW 525 TDS

BMW 525 TDS

Citroen Évasion 2,0i

Ford Mondeo combi 2,0 TD

Chrysler Voyager 2,0i

Kia Carnival 2,9 TDI

Mercedes-Benz 123 200D

Mercedes-Benz A 170 CDI

Mercedes-Benz ML 320

Opel Tigra 1,4i

Opel Vectra 2,0

Peugeot 206, 1,1i

Peugeot 306 combi, 1,9 TD

Škoda Superb 2,8

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Fabia 1,9 SDI

VW Bora 1,6 16V

VW Passat 1,9 TDI

VW Passat 2,3 VR5 4x4

VW Golf variant 1,9 TDI

Toyota Camry 2,4i

Land R. Range Rover 2,5 TD

Land R. Range Rover 4,6 HSE

Mitsubishi L 200 diesel

Opel Frontera 2,2i

Volkswagen Sharan 2,8

Citroen Berlingo 1,9 D

Citroen Berlingo 2,0 HDI

Škoda Felicia Pick-Up

VW LT 35 2,5 TDI

VW LT 35 2,5 TDI

VW Transporter Doka1,9D

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

r.v. 2005, cena 799.000 Kč
aut. klima, sat. navig., 8x airbag, ABS,
CD, vše v el., temp., multif. volant,
počítač, alu kola, centrál dálk.

r.v. 1999, cena 399.000 Kč
klima, aut. přev., 4x airbag, ABS,
4x4, alu kola, tažné, cent. dálk.,
orig. rádio, el. zrc., otáčkoměr

r.v. 2001, cena 199.000 Kč
klima, orig. rádio, centrál, imobil.,
velmi dobrý stav, motor 77 kW

r.v. 1997, cena 149.000 Kč
klima, rádio, el. okna a zrc., posil.,
4x4, alu kola, tažné, stř. nosič,
motor 100 kW, benzín

r.v. 1999, cena 235.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
el. okna, počítač, alu kola, el. zrc.,
orig. rádio, centrál dálk.

r.v. 1995, cena 75.000 Kč
el. přední okna, el. střešní šíbr,
alu kola, tónovaná skla, otáčkoměr, zámek řadící páky

r.v. 2002, cena 315.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS,
imobil., el. okna a zrc., posil., poč.,
centrál dálk., tón. skla, zámek řaz.

r.v. 1996, cena 129.000 Kč
klima, rádio, centrál, imobilizér,
el. okna, střešní nosič, tónovaná
skla, el. zrcátka

r.v. 1996, cena 125.000 Kč
aut. klima, airbag řidiče, rádio,
centrál, posil., el. zrc., otáčk.
dobrý stav

r.v. 1997, cena 165.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, orig. rádio,
imobilizér, el. okna, posil., poč.,
alu kola, centrál dálk., el. zrc.

r.v. 2000, cena 129.000 Kč
havar., 2x airbag K.O., aut. klima,
ABS, kůže, el. okna a zrc., centrál,
tón. skla, počítač, orig. rádio

r.v. 1998, cena 148.000 Kč
užitkové, 5 míst, klima, centrál, el.
okna, posilovač, stav dobrý, motor
51kW, dorbý stav

r.v. 2001, cena 230.000 Kč
klima, 8x airbag, ABS, orig. rádio,
posil, tažné, centrál dálk., el. zrc.
střešní nosič, tón. skla

r.v. 2001, cena 160.000 Kč
ABS, rádio, centrál, imobilizér,
el. okna, posilovač, otáčkoměr,
zámek řadící páky

r.v. 2001, cena 215.000 Kč
klima, ABS, orig. rádio, centrál,
imobil., el. okna, posil., střešní
nosič, alu kola, tón. skla, el. zrc.

r.v. 2001, cena 220.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el.
okna, shrnov. střecha, posil., centrál
dálk., otáčkoměr, dobrý stav

r.v. 1997, cena 129.000 Kč
klima, orig. rádio, el. okna, posil.,
střešní nosič, centrál dálk., el. zrc.,
stříbrná metalíza, 7 míst

r.v. 1998, cena 119.000 Kč
klima, 4x airbag, rádio, centrál
imobilizér, el. přední okna, pevná
střecha, posil., otáčkoměr

r.v. 2002, cena 450.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD,
el. okna a vyhř. zrc., počítač, alu
kola, centrál dálk., obložení dřevo

r.v. 1998, cena 55.000 Kč
motor 1,9 D, 47kW, cena bez
DPH, dobrý stav

r.v. 1999, cena 239.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, imobil.
el. př. okna, alu kola, centrál. dálk.,
vyhř. el. zrc., stř. nosič, tón. skla

r.v. 2002, cena 259.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio, 7 míst
tmavě modrá, velmi dobrý stav

r.v. 2002, cena 399.000 Kč
aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava, počítač, multif. volant, kůže, CD rádio

r.v. 1997, cena 299.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava,
počítač, vyhř. sedadla, uzávěr. dif.

r.v. 2000, cena 214.000 Kč
cena bez DPH, užitkové, rádio,
imobil., posil., zámek řazení, motor
80 kW, dobrý stav

r.v. 1999, cena 299.000 Kč
aut. klima, aut. převod., 4x airbag,
ASR, ABS, alarm, počítač, centrál
dálk., tón skla, vyhř. zrc, temp.

r.v. 1970, cena 22.000 Kč
velmi dobrý stav, posil., tažné,
nafta, motor 44 kW

r.v. 1999, cena 155.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imobilizér, posil., počítač, el. zrc., tón.
skla, otáčk., zámek řad. páky

r.v. 2000, cena 499.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava,
tempomat, tón. skla, vyhř. př. sklo

r.v. 2001, cena 269.000 Kč
cena bez DPH, užitkové, rádio,
posil., dobrý stav, motor 80 kW

r.v. 2000, cena 375.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ABS, alu kola,
centrál dálk., el. zrc., tón. skla, orig.
rádio, posilovač, otáčkoměr

r.v. 1999, cena 199.000 Kč
klima, 4x airbag, imobil., el. okna,
posil., alu kola, centrál dálk., orig.
rádio, tón. skla, otáčkoměr

r.v. 2001, cena 169.000 Kč
klima, airbag řidiče, rádio, imobil.,
el. okna, posil., počítač, centrál
dálkový, tón. skla, otáčkoměr

r.v. 2003, cena 350.000 Kč
cena bez DPH, aut. klima, CD,
centrál, el. okna a zrc., pohon 4x4,
otáčkoměr, dobrý stav

r.v. 1997, cena 140.000 Kč
bez DPH, orig. rádio, centrál.,
imobilizér, posilovač, tažné zař.,
otáčkoměr, zámek řadící páky
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Ladislav Šustr
poslanec Parlamentu ČR
kandidát č.3 za Jihomoravský kraj

Vážení přátelé,
rád vám představím oblasti a priority, kterým se dlouhodobě věnuji.

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

Jako místopředseda rozpočtového výboru jsem se vždy zasazoval o účelné
vynakládání státních prostředků s důrazem
na nezadlužování našich dětí a vnuků. V této oblasti je ještě mnoho práce a bude vyžadovat velkou míru politické zodpovědnosti
budoucí vlády. Málokdo si uvědomuje, že
hrubý domácí produkt (HDP), ze kterého
čerpají všechny oblasti služeb pro občany
(zdravotnictví, policie, školství, kultura ..),
tvoří jen úzká skupina naší ekonomiky,
soustředěná převážně ve výrobní sféře.
S tím souvisí také moje podpora řemesel, která mě provázela dlouhým obdobím
mého života a až do roku 1990 byla mojí
profesní náplní. Možná právě proto si dnes
uvědomuji, že tento druh vzdělání je v naší
společnosti velmi podceňován. Lidé, kteří
řemeslo dobře ovládají, jsou právě dnes
nadějí středního a malého podnikání, které
tvoří obrovskou základnu naší ekonomiky

a zaměstnává převážnou část obyvatel
naší země. Jsem připraven dále bojovat
za pozvednutí řemesel v naší zemi, neboť
ta byla vždy základem našeho průmyslu,
zaměstnanosti a stabilní ekonomiky.
Mezi mé velké priority patří podpora
kultury a sportu. Již jako starosta obce Telnice jsem se snažil oživit kulturu v našem
regionu, pěstovat lidové tradice a starat se
o obnovu našich památek, které jsou hmatatelnou kronikou naší historie.
Sportovní prostředí se snažím podporovat jako dlouholetý předseda a člen Všesportovního kolegia, jako starosta Orla i
jako člověk, který si uvědomuje význam
sportu v dnešní společnosti. Zvláštní
význam vidím ve sportu pro všechny,
kterému se věnuje nejvíce lidí. Je to druh
sportu, kde se společně setkává nejvíce lidí
a který především mladou generaci pomáhá formovat a vychovávat.
Ladislav Šustr

MODERNÍ KUCHYŇSKÝ
POKOJ
nové barevné provedení
dvě hloubky skříněk
promyšlené kontrasty
vysoký lesk

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin
sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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KATALOG
FIREM

2006
Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

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

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

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

KATALOG FIREM VE VOLNÉM PRODEJI
Komerční objekt Zbýšov u Brna,
v r. 97 nově postavená a zrekonstr. budova, celk. ZP 1.000 m2,
část. podskl., vhodné pro podnikání
nebo i spojené s bydlením, možnost
přestavby na byty s garážemi.

Cena: 3,98 mil. Kč

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

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

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

!!! Nabízíme prodej nových bytů v IVANČICÍCH !!!
velikosti bytů od 1+kk až po 3+1 s terasou - balkonem
možnost garáže nebo garážového stání
dokončení výstavby 3/2007
FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO
Hledáme pro
klienty byt
1+1 - 3+1
v Ivančicích
a okolí.
!!! NABÍDNĚTE !!!

Oplocený pozemek na jeden i více
sam. stojících RD v pěkné a klidné části obce Zbýšov u Brna o výměře 2.200 m2, s příjezd. cestou,
kanalizace, ost. IS v dosahu 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

NABÍZÍME
NOVÉ BYTY
V OSLAVANECH
v cihlové výstavbě
o velikosti
2+kk a 3+kk
Cena: již od
1.021.380 Kč + 5%

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

CENA: 35,- Kč

10 ST
% AČ
Z
CE Í VÁ
NY M
ZÁ JEN
JE
ZD
U

LETNÍ
DOVOLENÁ
NA SPLÁTKY

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118
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Ovce v Miroslavi do září

/Miroslav/ Od minulého víkendu se s velkou chutí pustilo do
spásání Miroslavských kopců stádo ovcí. Spolu se svým ovčákem tu
budou téměř půl roku a jde vlastně o údržbu krajiny. „Pasu tu ovce, je
to moje brigáda na celé léto. Máme tady 50 ovcí z toho je 30 jehňat
a pár koz s kůzlaty. Vodu jim zajišťuji z druhé strany kopce. Tady spí
v malé zastřešené ohradě. Spolu s ovcemi jsem tu od pátku. Na tomto
kopci budeme asi měsíc, pak se přesuneme na vedlejší, lokality budeme střídat. Měli bychom tu být až do září,“ uvedl ovčák Jiří Matocha
z Hrádku u Znojma.

foto: mask

Pasoucí se ovce přitahují značnou pozornost dětí i dospělých z Miroslavi. Celé rodiny se přicházejí podívat na ustájení i samotnou pastvu
ovcí. Ovce mají prostor vyhrazen elektrickým ohradníkem, aby se nerozutekli. „Péče o území národní kategorie byla zajišťována finančně
a organizačně Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, od letošního
roku pak Správou ochrany přírody ČR. V případě Miroslavských kopců konkrétně pracovištěm Správy CHKO Pálava v Mikulově. Nicméně
agentura ochrany přírody a krajiny ČR se nadále odborným sledováním
a organizačně podílí,“ uvedl Petr Slavík z Agentury ochrany přírody
a krajiny. Podle jeho slov je přepásání travnatých ploch ovcemi pro
zdejší typ vegetace optimální způsob, jak zajistit, aby se na plochách
nehromadila stařina a zároveň se vytvářely nové prostory pro teplomilné
druhy rostlin. Ovce působí zároveň velmi selektivně na některé cenné
a vzácné druhy rostlin.
/mask/

Chcete mít nepříjemnosti? Opravujte
památky a zaměstnávejte lidi !
/Oslavany/ Kontaktovali jsme
předsedu představenstva společnosti G&C Pacific, a.s. z Oslavan
pana Jiřího Tomka a položili mu
pár otázek. A to v souvislosti se
situací, do které se tato firma,
provozující místní zámek, dostala.
Čemu se věnujete v oblasti
podnikání a kultury v regionu?
Jak jistě víte, již delší dobu
provádíme rekonstrukce zámku
v Oslavanech, kde jsme vybudovali pivovar. Zanedlouho budeme
otevírat nové muzejní expozice,
funguje posilovna, solárium.
Tento náš podnikatelský záměr
se poměrně dobře rozvíjí. V průběhu roku hodláme vybudovat
střelnici a zpřístupnit zámecký
park veřejnosti. Se stejným záměrem jsme se pustili i do rekonstrukce zámku v Dukovanech,
který bude spíše fungovat jako
ubytovací zařízení, jednak pro
klientelu Jaderné elektrárny, ale
i turisty. Turisté mohou využívat
další zajímavosti v tomto kraji.
Budeme nabízet splavování Jihlavky, výlety na koních, pobyty v
bývalém pionýrském táboře Pod
Templštýnem, který nám patří a
další aktivity. Celkově se snažíme
oživit tento region a využít ho pro
turistiku, protože podle našeho
názoru je v tomto směru hodně co
dohánět. Při této příležitosti jsme
bez jakýchkoli státních dotací
vytvořili 20 nových stabilních

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
Dobelice 52, tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
www.home.tiscali.cz/mazda

Renault Laguna 2,2 D

průběhu trestního řízení veřejně
informuje soud v Olomouci. Protokoly z tohoto řízení sice nebyly
naší společnosti zpřístupněny, zato se staly součástí veřejně přístupného obchodního rejstříkového spisu, kde si každý může
přečíst vyfabulované výpovědi
lidí, v řízeních, ke kterým jsme
nebyli přizváni. Tato záležitost
nám působí v obchodním styku
problémy, protože pro naše stálé
obchodní partnery budíme dojem
nedůvěry, neboť o nás správní a
policejní orgány veřejně rozšiřují,
že jsme důvodně podezřelí ze
závažné trestné činnosti. Výsledek je ten, že někteří obchodní
partneři s námi přerušili úplně
obchodní styky a jiní vyčkávají na výsledek tohoto řízení.
V této souvislosti jsme učinili
řadu kroků, žádali o nápravu
nadřízené orgánů, podávali odvolání a rozklady. Dosud marně
! Předávám Vám pro dokreslení
dokumentaci toho, kdo, co a jak
v této věci učinil. Konkrétně bych
rád jmenoval kapitána Josefa Šamalíka z Policie ČR, oddělení
pro odhalování daňové kriminality i jeho nadřízené orgány, které

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Letní tábor Pod Templštýnem - Indiánské léto
aneb Dobrodružství Vinetoua a jeho přátel.
V termínu 6.8.-19.8.2006
na vás čeká spousta tajuplných a bojových her, kdy se proti
sobě utkají světy dobra a zla, svět rudých Apačů a svět
záludných bílých mužů…Těší se na Vás Vlaďka Rozmahelová
(alias Vinetou) a všichni oddíloví vedoucí (alias kmen Apačů).
vladimirarozmahelova@seznam.cz nebo tel.: 605 252 489.
TJ Oslavany pořádá od 1.7.-14.7.2006

LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ

Pro děti 8-16 let, cena 3.100 Kč. Strava 6x denně,
ubytování ve stanech i chatkách, soc.zařízení.
Pro děti od 13 let i cykloturistika. Podrobnější info na tel.:
603 962 427, Černý Martin.

Mazda 323

Mazda 626

modely od roku 1992 do 2000
ceny od 49.000 Kč

modely od roku 1994 do 2000
ceny od 40.000 Kč
pětidvéřové i kombi

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Zdravym chachara z Karvine

Mazda MX5, 1,6i, cabrio

Mazda MX3 1,8i

r.v. 1995, cena 69.000 Kč
el. okna, servo, ABS, airbag

pracovních míst, ve kterých mají
zaměstnanci jistotu, že nebudou
propuštěni v důsledku hospodářských výkyvů. Myslíme si proto,
že jsme celkem přínosem pro
tento region jak v zaměstnanosti
i celkovém rozvoji.
Doslechli jsme se, že máte problémy ze státní správou. Můžete
nám to objasnit?
Jsem rád, že se ptáte zrovna
na tohle. Orgány státní správy
nám již delší dobu činí problémy
a znepříjemňují podnikání. V průběhu posledního půl roku naši
společnost napadl Finanční úřad
v Ivančicích a následně na základě jeho podnětu i Policie ČR.
Bez jakýchkoli důkazů, ještě před
ukončením důkazního řízení nás
pracovník FÚ v Ivančicích pan
Vybíral označil za firmu obchodující s podezřelým zbožím neznámého původu (jedná se přitom
zejména o stavební materiál !)
a tím pádem i podezřelou z rozsáhlých daňových úniků. Provádí
šetření u našich partnerů tím způsobem, že jim rozesílá dopisy, ve
kterých nás označují za podezřelé
z rozsáhlé trestné činnosti. Stejně
tak postupuje i Policie ČR. O

r.v. 1995, cena 100.000 Kč
el. okna, centrál, ABS, servo

r.v. 1995, cena 85.000 Kč
el. okna, servo, centrál, alu kola

Reakce na článek v Miroslavském zpravodaji č.2 / 2006
Tak co gorolu, dal ses tež na novinařa? A jak ti plati za ty nesmysly,
co sypeš z rukavu na šmirak? Ja mam za to solidni gaži. Je vidět, že nesi
žadny majster, bo nemaš jasny vkus ani styl. Neviš, že se furt oslovuje
menama a ne přezdivkama, jak kajsi na šichtě v ďuře. Takhle bys to daleko nedotah. A co informatoři? Nemaš je moc spolehlive! Davaš si majzla, co ti nalžu? Asi ni, tak je rači vytěp. Jak je možne, že v Drbně pišeš
o tym, gde si ani nebyl a reaguješ na članek, ktery předtym nigde jinde
nevyšel. Až teraz v tym samym Zpravodaju. To by neměl robiť ani štajger
v redakci. Tož zdravym chachara i jeho informatory.
/Mr. Bean/

v této věci zcela nepokrytě straní
orgánům finanční správy a policie
a nevšímají si aspektů, které nás
poškozují. Naše společnost, ani já
jako osoba, jsme přitom doposud
nebyli obviněni, natož pak, aby
bylo ve věci pravomocně rozhodnuto! Podali jsme ústavní stížnost
a Ústavní soud shledal postup policejních orgánů zcela v souladu
ze zákonem. Takže naše snaha,
abychom přispěli k rozvoji podnikání, se spíš obrací proti nám.
Nevíme, z jakých je to důvodů. Je
to jen pouhá závist, či snaha krýt
trestnou činnost někoho jiného ?
Jaký máte z této situace pocit?
Touto situací jsem krajně znechucen, protože místo toho abych
své úsilí věnoval tomu, čemu
mám, to znamená podnikání a
shánění finančních prostředků
pro naši činnost, která není příliš zisková a rozhodně to nejsou
peníze, které by se rychle vracely, se musím zabývat spory se
státní správou a čelit nesmyslným
obviněním a trpět poškozování
dobrého jména naší společnosti
u našich obchodních partnerů.
Nelze se zřejmě dovolat ani
ochrany u ústavního soudu, který
konstatuje, že v tomto státě může
kdokoli a kohokoli pomluvit a
je to konformní s ústavním pořádkem! Tuto situaci považuji za
skandální a pokud nebude v dohledné době sjednána náprava,
budeme žádat náhradu vzniklých
škod, způsobených nesmyslným
šikanováním naší společnosti.
Budeme také zvažovat žalobu u
orgánů EU a změnu sídla tak, že
se odstěhujeme z republiky, nejspíše na Slovensko, které si již
začíná vážit podnikatelů, kteří
něco dělají pro skutečný rozvoj
a neprofitují pouze na špinavých
politických známostech a zkorumpovaných státních zakázkách.
Byli bychom velmi neradi, kdybychom museli omezit své zdejší
aktivity, ale za těchto okolnosti si
připadáme jako obětní beránci,
které se stát pouze pokouší oškubat!
S našim právním zázemím tuto
situaci sice zvládneme a stát to přijde na značné peníze, ale musím si
klást otázku, proč to vůbec dělat?
Podnikání totiž dle mého názoru
není jen o penězích, ale i o tvorbě
celkové atmosféry a pohody ve
společnosti. Pokud o to společnost
nestojí, tak proč se vnucovat ? /jak/

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
Nápověda:
Hugo,
Fott

Natahování

Obchodní
cestující

Napomínat

•

Anna
(angl.)

Písmeno Stav před
V
smrtí

Hluk

Zkr. býv.
národ.
výboru

Název
písmene

Obilí
seté na
podzim

Šťáva

Zkosení

Nájezdník

Zn. videokazet

•

Babička
(něm.)

Táhlo
Kilovolt klikového
ústrojí

•

Domácky Tulení
Iva
kožešina

Ačkoli

Směnka

Dumlat

Jméno
Newtona

Horské
jezírko
MPZ aut
Ukrajiny

Zhoubná
epidem.
nemoc

Doušek

•

Druh sýra

1. díl
tajenky
Jedno
ze jmen
Presleyho

Nádoba
u studny
Smrt

Středoevropský
čas (zkr.)

Houbička

Společenský pes

Značka
čerpacích
stanic

Nahoře
(slov.)

Slavnost.
kabát

Ovoce

Zápisník

Surová
nafta

Vrchem

Český
botanik

Římsky
1004
Výsledek
(práce)

Vedoucí Kosmetic. Dne 30. března 1909 se v Ivančicích narodil pozdější pedaStínadel přípravek gog a sportovec prof. PhDr. Miroslav Vítek. Absolvoval

Titul
muže
Mazlavá
hmota

Římsky
1950

Citoslovce
zatroubení
Písmeno
G

Pobídka

SPZ Velký
Krtíš
Římsky
95
Dřevěné
plavidlo
Písmeno
Ř

2. díl
tajenky
Vidiny

Mravní
základ

Řemenář

Sloní
zub
Ch. zn.
ruthenia

Zkratka
olympij.
výboru

Jedovatý
africký
had

Pohoří
Mrtvý
(něm.)

Malování
(mn. č.)
Omoknutí

Kolot

Kočka
Tam
(nářeč.)

Jemný
Francous.
dramatik

Povel
psovi
Konec
modlitby

Centimetr
SPZ aut
Kolína

Hleďme

Zvrásněná
tkanina
Starořím.
náměstí

Mih

Písmeno
R

•

Ryba
Otevřená
ohniště

Zimní
měsíc
Žací
nástroje

Skládací
cylindr

Bělavý
kov

Evropanka

Ch. zn.
thulia

měšťanskou školu v Ivančicích a v roce 1927 se s rodinou
přestěhoval do Znojma. Ve 30. letech studoval při zaměstnání
(1. díl tajenky). Poté vystudoval Přírodovědnou fakultu Masarykovy univerzity, obor tělesná výchova a chemie. Stal se
(2. díl tajenky) a měšťanské škole v Brně, Dolních Kounicích a Ivančicích (1940-1945). S lehkou atletikou začal v roce
1923. Stal se mistrem republiky v hodu diskem v letech 1933
a 1935. ČSR reprezentoval na osmi utkáních. Závodil za
Slovan a Sokol Ivančice, SK Moravskou Slavii Brno, Sokol
Znojmo a Sokol Brno I. V roce 1936 reprezentoval Československo na OH v Berlíně. Ve vrhu koulí obsadil 15. místo.
Zemřel 30. března 1976 ve Znojmě.
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Projekt „Bezpečná cesta“

Výuka školáků i předškoláků v Základní škole a Mateřské škole
v Dukovanech byla ve středu 27. dubna obohacena celodenním projektem „Bezpečná cesta“, který připravili pedagogové školy. Žáci mapovali dopravní značení v obci, vyhledávali místa vyžadující zvýšenou
pozornost. Cíl byl jednoznačný. Prakticky si osvojit bezpečné chování
chodce a cyklisty jako nejvíce ohroženého účastníka dopravního provozu. Host projektu Mudr. Jiří Šoukal seznámil děti s hlavními zásadami a postupem při poskytování první pomoci. Závěrem si všichni starší
žáci ověřili své poznatky ve znalostní soutěži dopravních předpisů.
Vladimír Nahodil, ředitel školy

Den Země v Krumlově

Programem na náměstí T.G.M. zaměřeným na třídění odpadu, faunu a
flóru oslavil letošní Den Země krumlovský Dům dětí a mládeže. V pátek
21. dubna si mohli děti i dospělí vyzkoušet spoustu soutěžních stanovišť,
jako například teoretické znalosti z přírody, mikroskopické zkoumání,
třídění odpadu a kam s ním nebo si záhrát ekologické pexeso. Disciplín
bylo celkem deset a za jejich správné zvládnutí byl každý odměněn krásným dárečkem. Ty věnovala GE Money Bank Moravský Krumlov. Její
pracovnice se také organizátorsky na celém odpoledni podílely.
Již k tradičním akcím, které jsou uskutečňovány v rámci kampaně
Den Země, patří Ukliďme město a výtvarná soutěž Modrá planeta.
V letošním roce se k akci Ukliďme město přihlásily obě dvě krumlovské základní školy s asi 400 pomocníky. Úklid veřejných prostranství,
parku, školních zahrad a přilehlých oblastí začal ve čtvrtek 20. dubna
a pokračoval ještě v dalším týdnu. Výtvarné a literární soutěže Modrá
planeta, letos s tématem Lidé přírodě, příroda lidem, se zúčastnilo na
80 jednotlivců i kolektivů. Výsledky vyhlásila a zároveň tím zahájila
vernisáž těchto výtvorů paní místostarostka Marie Valachová. Výkresy
jsou k vidění v prostorách DDM až do konce května 2006.
/LŠ/

Klimatizované učebny

/Oslavany/ Žáci na základní škole v Oslavanech mají k dispozici
dvě moderní počítačové učebny. Jedna se nachází v budově druhého stupně a ta novější v budově prvního stupně, která se zbudovala
v rámci přístavby školy. Obě učebny jsou svou vybaveností na velmi
vysoké úrovni. Jejich standard se zvedl také tím, že město Oslavany
investovalo asi 300 tisíc korun do klimatizací obou učeben. Protože
počítače místnosti zahřívají a vytvářejí nadbytečné teplo, je nutno
upravovat teplotu v místnosti. V poslední době v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá kurz v oblasti počítačové gramotnosti
a výpočetní techniky. Lektorka, která dojíždí do Oslavan, konstatovala,
že s takovýmto komfortem a s vybavením se ještě nesetkala.
/jak/

Pojďte na rybářské závody

/Miroslav/ V pondělí 1. května proběhly na rybníku v Ramoši v Miroslavi rybářské závody dětí. I přes nepřízeň počasí se sešla celá řada
soutěžících a návštěvníků. Vítězem klání se stal Tomáš Bereš. Miroslavští rybáři vás také srdečně zvou na rybářské závody dospělých na
rybníku Suchánek, které se uskuteční v sobotu 6. května. Pro vítěze jsou
připraveny hodnotné ceny. Cenou útěchy za nejmenší ulovenou rybu je
láhev skotské whisky, kterou věnuje poslanec Parlamentu ČR Ladislav
Skopal. Pro rybáře i diváky je připraveno bohaté občerstvení jako vepř
na rožni, smažený kapr, uzená cigára, pivo, limo. Parkování v blízkosti
rybníka je zajištěno. „Rybník je dobře zarybněn pstruhem a kaprem.
Startovné činí 150 korun. Předprodej místenek je možný v pátek 5.
května od 18. hodin na Suchánku nebo přímo před vlastními závody.
V neděli 7. května 2006 proběhnou na stejném místě od 6.-12. hodin
rybářské závody dětí,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
/mask/

Zlato pro Aerobic Team

/Moravský Krumlov/ Již šestou sezonu působí při Domu dětí
a mládeže v Moravském Krumlově oddíl Aerobic Teamu, který je zaměřen na rekreační aerobik pro děti a mládež. Děvčata, která zde dvakrát týdně trénují, jsou již třetí generací, která prošla rukama vedoucí
Yvony Žákové. Díky úspěchům v soutěžích jednotlivců a v pódiových
skladbách je krumlovský juniorský aerobik pojmem známým nejen
v Jihomoravském kraji. Přelom dubna a května byl pro děvčata velmi
úspěšný. Na soutěži v pódiových skladbách v Dobšicích, která byla
určena pro děti ze znojemského okresu, tým vybojoval ve své kategorii
druhé místo. Na obdobné soutěži ve Veselí nad Moravou, pořádané pro
Domy dětí a mládeže Jihomoravského kraje nenašli přemožitele a přivezli do Krumlova zlato. Úspěchy sklízí také v soutěžích jednotlivců.
Nejlepší členka Marta Dancingerová letos zvítězila na všech soutěžích,
kterých se zúčastnila. „Vyvrcholením sezóny bude Letní Aerobic
Camp, který je určený pro všechny zájemce z řad dětí, které nemají
rády nudu a baví je sport, dobrodružné hry, soutěže a trocha napětí.
Dalo by se říct, že nás nic netrápí. Bohužel opak je pravdou. Potýkáme
se s nezájmem dětí - nebo snad rodičů - o juniorský aerobik a nemáme
vychovanou mladší generaci, která by pokračovala ve šlépějích úspěšných starších děvčat. Nepodařilo se nám obsadit přípravku pro děti od
1. do 4. třídy. Snad se to podaří následující školní rok. Vyzýváme proto
všechny zájemce o aerobik, aby se informovali na Domě dětí a mládeže
v Mor. Krumlově,“ uvedla Yvona Žáková, vedoucí týmu.
/mask/

Rekonstruují dětská hřiště

/Oslavany/ V letošním roce město Oslavany přikročilo k rekonstrukci dětských hřišť. Tato akce má vazbu na loňský rok, kdy byla
dětská hřiště oplocena, aby se vyhovělo hygienickým pravidlům. Letos
budou nová dřevěná pískoviště nainstalována a zasypána pískem. Obnova bude také spočívat v postupném osazování nových atrakcí. Jedná
se o různé houpačky, prolézačky, hrady a skluzavky. Jedná se jen o certifikované výrobky, které splňují bezpečnostní a hygienické předpisy.
„Je důležité, aby se ochránilo zdraví dětí a na straně druhé, aby město
jako provozovatel bylo kryto před případným problémem. I přesto
nikdo nemůže dopředu vyloučit úraz na tomto hřišti a je potřeba tyto
výrobky mít v pořádku,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf. V současné době je tímto způsobem upraveno dětské hřiště v lokalitě V Hájku, Na
vyhlídce a dětské hřiště na náměstí Republiky v sídlišti a V Sadě. /jak/

Kulturní programy
8. - 21. 5. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz

• do 8.5. - Ivančické včelaření - výstava, sklepení Památníku A. Muchy
• 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.
• 13.5., 11.00 - 12.00 hod. - Setkání autoveteránů, Palackého náměstí, přehlídka
automobilů a motocyklů do roku výroby 1979.
• 19. - 20.5. - Slavnosti chřestu 2006, Palackého náměstí. Prodej čerstvého chřestu a
chřestových pochoutek po celou dobu slavností. Bohatý dvoudenní kulturní program
pro děti i pro dospělé na zastřešeném pódiu před radnicí.
Pátek 19. května: • 13.00 hod. - R. U. M., rocková kapela • 15.00 hod. - Fantazie,
populární kapela • 17.00 hod. - Pavel Novák se skupinou • 19.00 hod. - Ponava, cimbálová muzika. Sobota 20. května: • 8.30 hod. - Bobrava, dechová hudba ZUŠ • 10.00
hod. - Polanka, dechová hudba • 12.00 hod. - Veselá muzika, městská dechová hudba
ze Stupavy • 14.00 hod. - Kamarádi na hradě, pohádka • 15.00 hod. - Mažoretky,
DDM Ivančice • 15.30 hod. - Karát, Kabát revival • 17.00 hod. - Zimour, country kapela • 19.00 hod. - K. R. BANDA, barový folk. Ochutnávky vín z ivančických vinic,
Mázhaus radnice: pá, so - 9.00 - 22.00 hod. Expozice Alfonse Muchy a Vladimíra
Menšíka, prohlídky sklepení v Památníku A. Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9.
O slavnostech otevřeno pá, so 9.00 - 17.00 hod. Tradiční trhy, Palackého náměstí.

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

• květen - „Paměť národa“ - výstava. Spolek pro obnovu tradic, MěÚ, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, 1. patro.
• 6.5. - Floriánský jarmark - nám. TGM M. Krumlov, dopolední prodejní trhy doprovázené kulturním programem od 9.00 hod.
• 7.5. - Floriánská pouť. Mše svatá se slouží od 10.30 hod., kaple sv. Floriána.
• 7.5. - výstava Patchwork - K. Fialová a kolektiv, galerie Knížecí dům M. Krumlov,
výstava potrvá do konce května .
• 9.5. - Terasa - Reduta Brno, zájezd na divadelní představení.
• 14.5. v 15.00 hod. - XIV. Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů,
sál hotelu Epopej Mor. Krumlov.
• 9.5. v 15.00 hod. - Jarní koncert pro obyvatele DPS, ZUŠ MK.
• 10.5. v 17.00 hod. - Keyboardový koncert ke Dni matek, ZUŠ MK, taneční sál
ZUŠ Moravský Krumlov.
• 17.5. v 18.00 hod. - „Alchymisté v Moravském Krumlově“ - přednáška, zámek
- Slovanská epopej M. Krumlov.
• 19.5. v 16.30 hod. - Květinový koncert, DPS, SLUNÍČKO při MŠ Husova,
sál MěKS, Břízová ul. 254, M. Krumlov.
• Připravujeme: • 27.5. v 19.00 hod. - Tajemství, muzikál, divadlo Kalich Praha,
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

• 12.5. od 13.30 hod. - Sportovní odpoledne. Můžete si přijít zahrát kroket a petangue. Sraz na DDM, poplatek 10 Kč.
• 14.5. od 14.00 hod. - Pejskiáda. Soutěž pro pejsky a jejich páníčky v šikovnosti,
dovednostech i kráse, na Střelnici. Poplatek 10 Kč. Podmínkou účasti je mít s sebou
očkovací průkaz pejska. Přihlašovat se můžete do 11.5. 2006 v kanceláři DDM.
• 16. - 17.5. - Den bez úrazů. Dopoledne plné soutěží a her s tématikou prevence
úrazů pro mimokrumlovské Základní školy.
• Letní tábory 2006: • Sportovní LT Nesměř 2. - 8.7. 2006. RS Nesměř poblíž Velkého Meziříčí, ubytování v chatkách, strava 5 x denně, cena 1 850 Kč. Sport, turistika
a dobrodružství pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí: L. Šviřáková.
• Letní Aerobic Camp 7. - 16.7. 2006, RS Šárka poblíž Veverské Bítýšky, ubytování
v chatkách, strava 5 x denně, cena: děti do 12-ti let 2 700 Kč, děti nad 12 let 2 900
Kč. Aerobic, netradiční sporty a výtvarné aktivity. Pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí:
Y. Žáková. • Týden oděvního návrhářství 10. - 14.7. 2006, příměstský tábor, výroba
oděvů a doplňků na DDM Mor. Krumlov. Cena bude upřesněna. Pro děti 7 - 15 let.
Hlavní vedoucí: Magda Novotná. • Počítačový LT pod Templštýnem 20. – 27.8.
2006, RS Pod Templštýnem u Ivančic, ubytování v chatkách, strava 5 x denně, cena
1 800 Kč. Počítače, hry a sport pro děti 7 - 14 let. Hlavní vedoucí: L. Chaloupková.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

• 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.
• 7.5. v 15.00 hod. - Sedni, lehni, vstaň, soutěž pro pejsky a jejich pány, v Ivančicích, statek Padochovka, poplatek: 10 Kč (diváci); 20 Kč (startovné).
• 13.5. v 9.00 hod. - Šachový turnaj, v SVČ Ivančice, Komenského nám.7.
• 13.5. v 15.00 hod. - Turistická vycházka, start a cíl 6.30 - 18.00 hod. v Ivančicích,
sportovní hala, akce ve spolupráci s KČT Ivančice.
• 13.5. v 10.00 hod. - Turnaj v nohejbalu, v Ivančicích, hřiště u sokolovny na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osoba.
• 14.5. ve 14.00 hod. - Tanec a automatická kresba, v SVČ Ivančice, Komen. nám.7, poplatek: 260 Kč, s sebou: oblečení na tanec, papír, pastelky, pití. Nutné se předem přihlásit.
• 14.5. v 15.00 hod. - Westernový den na statku, v Ivančicích, statek Padochovka,
poplatek: 10 Kč.
• 18.5. v 17.00 hod. - Originální rámečky, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
poplatek: 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 15.5. v 10.00 hod. - Krajské kolo soutěže §11/55, v Dol. Kounicích, sál KD.
• 11.5. v 16.00 hod. - Potřebujeme si to říct, významný vliv bylinek v životě dítěte, v SVČ Ivančice, Komen. nám.7 poplatek: 25 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 6.5. v 15.00 hod. - Fit rodina, společné soupeření rodinných týmů, v Ivančicích,
park Réna, poplatek: 20 Kč/tým.
• 19.5. v 17.00 hod. - Zpívání u řeky, v Ivančicích, Malovansko - most přes Jihlavku, poplatek: 25 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 19.5. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7
(KM Medúza), poplatek: 20 Kč.
• 21.5. v 15.00 hod. - Ivančické rekordy, odpoledne plné rekordů, prezentace činnosti, v Ivančicích, Palackého nám.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 6.5. - Rybářské závody na rybníku Suchánek. V neděli 7.5. rybářské závody

mládeže. Pořádají - miroslavští rybáři. Zahájení v 6.00 hod.
• 6.5. - „Cena osvobození“, střelecké závody na střelnici ve Štěpánově. SSK.
• 13.5. - Turnaj fotbalových přípravek „O pohár Domu dětí a mládeže Miroslav“
na stadionu FC Miroslav - pořádá DDM a FC Miroslav.
• 20.5. od 10.00 hod. - „Miroslavský košt“, 10. roč. mezioblastní výstavy vín, v KD.
Pořádá: Skupina miroslav. vinařů, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.

Školní klub Oslavany

• 11.5 v 15.00 hod. - Závody na kolečkových bruslích, před budovou DDM. S sebou kolečkové brusle, chrániče, helmu, poplatek: 10 Kč.
• 13.5 od 10.00 hod. - Stezka branné zdatnosti, start u Městského úřadu. S sebou
dobrou obuv, oděv a dobrou náladu!
• 18.5 ve 14.30 hod. - Turnaj v šipkách, sraz u DDM, přezůvky s sebou. Poplatek: 10 Kč.
• 20.5 v 10.00 hod. - Branný závod. Tradiční závod s brannou tématikou ve spolupráci
se Sokolem Padochov. Sraz v Padochově na Václavce. Startovné 10 Kč.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• stř 10.5. ve 20.00
• so 13.5. ve 20.00
• ne 14.5. v 18.00
• stř 17.5. v 18.00
• so 20.5. ve 20.00
• ne 21.5. v 18.00

DOMINO
Akční thriller USA, Fr, titulky
HOSTEL
Film USA, titulky
FIMFÁRUM 2
Animovaný film ČR, Německo
GEJŠA
Romantický film USA, titulky

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• út 9.5. v 18.00
• stř 10.5. ve 20.00
• ne 14.5. ve 20.00
• stř 17.5. ve 20.00
• ne 21.5. ve 20.00

RAFŤÁCI
Komedie ČR
UNDERWORLD: EVOLUTION
Akční drama, USA
GEJŠA
Romantické drama USA
MARIŇÁK
Válečné drama, USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 6.5. v 19.00

• ne 7.5. v 19.00
• so 13.5. v 19.00
• ne 14.5. v 19.00
• so 20.5. v 19.00
• ne 21.5. v 19.00

WALK THE LINE
Fim USA, titulky
ŽÁDOSTIVÁ TĚLA
Milostné drama, titulky
LUK
Film Jap., AJ., Korea, titulky
JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
Komedie USA, VB, titulky
RŮŽOVÝ PANTER
Krimi komedie USA, titulky
MOJE LÉTO LÁSKY
Film VB, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• so 13.5. ve 20.30
• ne 14.5. ve 20.30
• so 20.5. ve 20.30
• ne 21.5. ve 20.30

EXPERTI
Komedie ČR
RŮŽOVÝ PANTER
Krimi komedie USA
LETOPISY NARNIE-LEV
ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Dobrodružný film USA
3,15 ZEMŘEŠ
Temný horor USA

Změna programů vyhrazena.

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

• 6.5. od 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou DARKEN a jejími hosty, v Dělnickém domě. Pořádá p. Vavřík Oslavany.
• 8.5. ve 13.30 hod. - Pochod osvobození. Tradiční turistický pochod v Padochově.
Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 13.5. od 10.00 hod. - Dětský den. Ukázkové akce pro děti i dospělé zajišťují Sbor
dobrovolných hasičů Oslavany, Hasičský záchr. sbor Ivančice, MěP Oslavany, TJ Orel
Oslavany - letečtí modeláři, DDM Oslavany, Junák a Airsoft klub Oslavany. Od 14.00
hod. - Velká škola kouzel aneb Harry Potter v Oslavanech. Zábavná odpoledne s kouzly
a soutěžemi pro děti v Čarodějné škole. Na náměstí u radnice. Pořádá KIS Oslavany.
• 13.5. od 16.00 hod. - Písničky ze staré Prahy. Pásmo starých českých písniček
v podání ochotníků divadla „Na mýtině“ na podiu v zámeckém parku. Věnováno
ženám ke Dni matek. Pořádá TJ Oslavany - Divadlo Na mýtině.
• 14.5. v 15.00 hod.- Koncert - Pavel Šporcl a Collegium českých filharmoniků.
V rámci festivalu Hudební slavnosti 2006. Doprovází Dětský chrámový sbor Oslavany, v kostele sv. Mikuláše. Předprodej vstupenek v KIS.
• 19.5. v 18.00 hod. - Beseda na téma: - Václav Čapek - světový vědec a mimořádná osobnost Oslavanska, - Ptactvo v našem okolí. Přednáší Dr. L. Rejl a pan
Šlapanský z Nové Vsi. Sál Kina Oslavany. Pořádá KIS a Spolek Lidový dům.
• 20.5. - Vycházka do přírody - Ptactvo v našem okolí. Turistický výlet do okolí
Oslavan. Vede p. Šlapanský z Nové Vsi. Sraz v 9.00 u DDM Oslavany.
• 20.5. od 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinami RELAX a REVOLT, v Dělnickém domě. Pořádá KIS Oslavany
Peklo Rouchovany pořádá 13.května 2006 od 20.00 hodin

HARDCOROVÝ VEČER

za účasti kapel: Pitbull, Diesel, Kakaový domeček, Straight.

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.
V sobotu 27. 5. 2006 pořádá Základní škola Oslavany

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V době od 9.00 do 15.00 hodin si můžete prohlédnout prostory
školy včetně nové spojovací chodby a shlédnout výsledky a ukázky
práce žáků školy. Občerstvení ve školní jídelně zajištěno.
Srdečně zvou žáci a zaměstnanci ZŠ Oslavany

V těchto dnech vrcholí přípravy nového mezinárodního festivalu
dechových hudeb, který se uskuteční v sobotu 3. 6. od 16.00 hod.
v Dobřínsku u Moravského Krumlova. Pro moravskokrumlovský
region je to další akce, která obohatí kulturní dění na krumlovsku
a zviditelní tak tento mikroregion.

I. DOBŘÍNSKÝ DECHFEST

je festival nejen tradiční dechovky s mezinárodní účastí. V programu
vystoupí dechové hudby Dubňanka, Vinočanka, Moravská sedma,
Karel Heger s cimbálovou muzikou, Lácaranka, mažoretky a
krojovaná chasa. Bude to, jak říká Pavel Jech (organizátor festivalu),
dvanáctihodinový maratón písniček a lidového humoru. Kmotry
tohoto prvního ročníku je zpěvačka Jana Musilová a herec Zdeněk
Junák. Programem bude provázet populární lidový vypravěč, zpěvák
a imitátor Franta Uher z Lanžhota.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Opevnění úseku Moravský Krumlov v roce 1938
Ve třicátých letech minulého
století se politická situace v Evropě značně přiostřila, což urychlilo
vojenské přípravy Československa
k obraně. V té době existovaly dvě
možnosti: Buď po vzoru Francie
vybudovat rozsáhlá opevnění a
v nich se úporně bránit na místě,
nebo vytvořit mohutnou pohyblivou
armádu a vést aktivní obranný boj.
Po mnoha diskuzích se vedení čs.
armády v letech 1933-34 rozhodlo,
pod vlivem francouzské vojenské
doktríny, pro strategickou obranu
v pevnostech.
Neutrální Rakousko, tvořící jihomoravskou hranici, zdánlivě nepředstavovalo pro Československo
v případném vojenském konfliktu
vážnější nebezpečí a proto se zde
s výstavou opevnění začalo až
později. Přednost dostala obrana
hranice tehdy sousedící s Německem. Tam začala výstavba mo-

osmi úseků na 2. obranném postavení je zcela hotov. Ihned bylo
nařízeno vybudování asi 100 „řopíků“ zesilující pohraniční pásmo,
dalších 621 řopíků na 2. postavení
a postavit lehké i těžké překážky
před 1. obranným postavením.
Následovalo těžce vysvětlitelné
časové zdržení. První soutěž na
výstavbu opevnění byla vyhlášena
až za měsíc a jednotlivé úseky byly
stavitelům předávány až v průběhu
léta 1938. Následkem toho bylo
z připravovaných deseti úseků
zadáno pouze pět (z nichž dva až
několik dnů před kapitulací) a to
ještě tak pozdě, že ze 450 objektů,
bylo vybetonováno pouze 105, tj.
asi čtvrtina. Plný počet byl vybetonován pouze v úseku Pohořelice.
Mnichovská smlouva a s ní
spojená okupace pohraničí zasáhla
výrazně do prací, kupodivu však
neznamenala okamžité přerušení

Nákres lehkého opevnění vz. 37 A

hutných opevnění (typu Hanička
a Dobrošov) již v roce 1935. Jak
ukázal pozdější vývoj, bylo spoléhání na Rakouskou neutralitu zcela
iluzorní. Po okupaci Rakouska Německou armádou se význam jihomoravské hranice prudce zvýšil, ale
čas ztracený chybnou prognózou se
již nedal dohnat.
V roce 1936 přehradil otevřené
prostory v blízkosti hranic jižní
Moravy řídký pás 178 lehkých
pevnůstek typu vz. 36, populárně
nazývaných „řopík“. V následujícím roce bylo při hranici postaveno
dalších 674 pevnůstek novějšího
typu vz. 37. Budování opevnění řídilo Ředitelství opevňovacích prací
(ŘOP), hlavní zodpovědnost měla
zemská vojenská velitelství.
Koncem roku 1937 zpracoval
ředitel opevňovacích prací gen.
Husárek tzv. „Konečný program
výstavby čs. opevnění“. Vzhledem
k chování Rakouska stále ještě považoval jihomoravskou hranici za
dostatečně zajištěnou dosavadním
pásem lehkého opevnění a proto se
nepředpokládalo, že by v roce 1938
zde probíhaly nějaké další opevňovací práce. V polovině prosince
1937 však zaslal generál Hasal na
ŘOP požadavek na stavbu 2. obraného postavení s cílem dosáhnout
bezpečného přehrazení útočných
směrů na Brno
Dřív než mohl být Husárkův
„Konečný program“ realizován,
strategická situace republiky se
prudce změnila. Dne 12. března
1938 obsadila německá armáda
Rakousko a dosud opomíjená jihomoravská hranice získala zvláštní
důležitost. Dne 13. dubna 1938
byl vydán „Dodatek k programu
opevňovacích prací“ Podle tohoto
dodatku mělo být na jižní Moravě
vybudováno asi 780 objektů lehkého
opevnění na 2. obranném postavení.
Počátkem dubna 1938 hlásil
zemský vojenský velitel generál
Luža na ŘOP, že detailní průzkum

prací. Naopak ještě 3. října ŘOP
strohým telegramem přikazuje: „Ve
stavbě lehkého opevnění 2. postavení Morava-jih pokračujte“. O tři
dny později byl však vydán příkaz
dokončit jen stavbu těch objektů, u
nichž bylo započato s betonáží a 7.
října už bylo nařízeno ukončit práce
úplně. Ve dnech 8. - 10. října 1938
obsadila německá vojska poslední
okupační pásmo, ve kterém zůstaly
všechny vybetonované objekty úseků Pohořelice a Moravský Krumlov.
V následujících válečných letech
pak byly všechny pevnůstky na
území protektorátu pečlivě zničeny, aby se nemohly stát oporou při
eventuálním povstání Čechů. Pevnůstky na odstoupeném „říšském“
území ničeny nebyly.
Dnes je velká většina objektů 2.
postavení ponechána osudu, zarůstají křovím a pozvolna podléhají devastaci. Ojediněle jsou některé opraveny a zpřístupněny veřejnosti.
Nás nejvíce zajímá úsek č. 16
- Moravský Krumlov. Opevnění tohoto úseku navazovalo na východě
u Olbramovic na úsek č. 15 a vedlo
přes kótu 338 - Leskoun na západ
podél řeky Rokytné až ke kótě 391-

Tanárka (jižně od Tulešic). Dále
na západ zůstala mezera, kterou
měl za čas přehradit úsek č. 24
a dál západněji byl č. 17 Moravské
Budějovice. K účasti v soutěži na
stavbu 85 objektů lehkého opevnění nedaleko Moravského Krumlova
bylo vyzváno k soutěži šest stavebních firem dne 21. června 1938. O
týden později si zástupci těchto firem prohlédli vytýčená staveniště a
vypracovali nabídky. Zakázku obdržela firma Stavíček z Brna, o čemž
bylo velitelství sboru informováno
16. července 1938. Není jasné, proč
velitelství sboru vystavilo zadávací
listinu až 2. srpna. Snad proto, že
se počet objektů proti původnímu
záměru zvýšil. Jinak tento postup
připomíná známé vojenské: „čeká
se, aby se spěchalo a spěchá se, aby
se čekalo“. Kdo byl na vojně jistě si
vzpomene. Tato smutná skutečnost
se při výstavbě opevnění na mnoha
místech projevila.
Podle oficiálního zadání měla
firma architekt a stavitel Vladimír
Stavíček z Brna během 150 pracovních dnů vybudovat 103 objektů
(92 typu A – z nich 31 zesílených,
4 objekty typu C, 4 objekty typu
D a 3 typu E.) za předpokládanou
odměnu 2,967.208 Kč. Celkové
náklady na stavbu zadaného úseku
měly dosáhnout 4,661.000 Kč při
spotřebě 2300 tun cementu, 570 tun
betonářského železa atd. Stavebním
dozorem byl pověřen škpt. pěchoty
Václav Černý, ubytovaný v Moravském Krumlově, později řídil
vyúčtování prácí ppor. R. Nejedlík.
Je zřejmé, že k financování staveb
přispívaly i nevojenské organizace.
Konkrétně Západomoravské elektrárny přispěly v roce 1938 částkou
ve výši jednoho milionu korun jako
darem pro budování vojenských
pevností na hranicích.
Do přerušení prací se podařilo
vybetonovat 20 objektů na východním křídle, dalších 12 objektů bylo
započato. Teprve dne 7. října v
jednu hodinu po půlnoci bylo staviteli oznámeno, aby začal s evakuací.
Firma při tehdejším nedostatku vozidel a benzinu nestihla mnoho materiálu odsunout, protože už 9. října
v 10.00 hod bylo území obsazeno
německou armádou. Vyúčtování
stavby bylo provedeno až po zániku
Československa – 16. března 1939.
Firmě Stavíček byla přiznána celková odměna ve výši 733.203 korun.
V literatuře se uvádí několik
typů lehkých objektů – lidově
bunkrů. V 1. sledu úseku Moravský
Krumlov byly stavěny objekty typu
A –120, 140, 160, 180, 200, z nichž
některé byly zesílené. Na mapce
u objektů čísla 17 a 19 byla postavena pouze „skořápka“, u čísla 21
byl hotov pouze výkop.
V 2. sledu byly stavěny typy A
– 120, 140, 160, dále objekty č. 12
a 16 byly typy D-2 a u čísla 22 byl
typ E, ale hotova byla pouze „skořápka“. Proti původnímu záměru

Lehký kulomet vz. 26 (Součást expozice Minimuzea)

postavit na úseku Moravský Krumlov během 150 pracovních dnů 103
objektů, bylo za dva měsíce 20
objektů dostavěno a deset dalších
bylo započato.
Ještě hůře dopadl úsek č. 17
- Moravské Budějovice. Nejlepší
nabídka byla vyhodnocena dne 8.
září, ale zadávací listina byla vydána stavební firmě až 6. října, tedy
v době, kdy valná část pohraničí již
byla obsazena německým vojskem
Dva objekty lehlého opevnění
vzor 37 jsou na kopci Spravedlnost
(322 m n. v.) asi jeden kilometr severně Bohutic. Jedná se o lehký objekt vz. 37 typ A-140N (číslo ŘOP
6084, blíže k silnici) a západním
směrem je lehký objekt vz. 37 typ
A-120 N (číslo ŘOP 6083) Jsou to
dva sousední, druhosledové a v letních měsících budou zpřístupnělé
veřejnosti. U silnice k Olbramovicím, ještě před odbočkou k Bohuticím je ještě několik objektů prvního
a druhého sledu. Umístění pevnůstek úseku Moravský Krumlov je
velice výhodné. Jsou umístěny na
svazích a jižně od nich o cca 50–70
metrů níže je otevřená krajina.
Pro informaci uvádíme některá
data pevnůstek:
Typ pevnosti: A -120 N / A -180Z
Tloušťka čelní stěny: 80 / 120 cm
Strop:
60 / 100 cm
Boční stěna se střílnou: 60 / 80 cm
Týlová stěna:
50 / 80 cm
Základová deska:
30 / 50 cm
Označení „N“ znamená normální, běžné provedení, „Z“ je provedení zesílené. Zesílené měly odolat
zásahu granátu ráže 150 mm.
Obsluha A-180Z sestávala ze
sedmi vojáků: velitel - koordinoval
bojovou činnost, řízení palby, obsluhoval periskopy; zástupce velitele - řízení palby, obsluha periskopu,
dva střelci kulometů - obsluha hlavních zbraní objektu, dva pomocníci
střelců - plnění zásobníků, obsluha
granátového skluzu a vchodové
střílny a spojka – obsluha ventilátoru, zásobování, spojení.
K dispozici bylo tedy pět pušek
vz. 24 ráže 7,92 s dostřelem 4.800
m a dva kulomety vz. 26 ráže 7,92
mm s dostřelem 3.200 m. Mimo to
byly v pevnůstkách ruční granáty,
signální pistole apod.
U čelních stěn většiny objektů
vz. 37 je patrné oboustranné prodloužení, tzv. ochranná křídla.
Čelní stěna byla navíc chráněna kameninovou rovnatinou, která byla
překryta a vysvahována hliněným
záhozem, osetým travou, stejně
jako strop. Vchod do pevnůstky je
situován vždy v zadní – týlové stěně. Je zalomený a vybavený dvojím
uzávěrem – první tvoří mřížové
dveře a druhý ocelové plné dveře
Vnitřní část objektu (u nejčastějšího typu A) tvoří dvě střelecká
stanoviště (místnosti, kasematy)
pro kulomety. Ty byly instalovány
na pohyblivých lafetách zavěšených ve střílnách v bočních stěnách pevnůstky. Na vnitřní stěně
naproti vchodu je umístěna střílna
na ochranu vstupu. V chodbičce,
spojující obě střelecké místnůstky,
je prostor pro ventilátor na nucenou
výměnu vzduchu. Ve stropě u obou
zbraní jsou zabetonovány roury, do
nichž se vkládal periskop v závěsu
na pozorování okolí objektu. V týlové stěně byl umístěn granátový
skluz a dva výdechy ventilace
Objekty vzor 37 měly po vybudování v terénu vytvořit palbou
hlavních zbraní neproniknutelný
pás. Pevnůstky postavené ve dvou
- třech sledech se měly vzájemně
podporovat a krýt vesměs bočními
palbami, doplněnými palbami čelními či kosými většinou ze zadních
sledů. Bylo tak vytvořeno souvislé
opevněné pásmo. Do opevněného

Lehké opevnění vzor 37 typ A-140 (objekt je součástí Minimuzea)

pásma měly být později ještě včleněny objekty pro protitankové zbraně k uzavření prostorů vhodných
pro útok tanků. Bylo zásadním
požadavkem, aby každý objekt
působil vlastní palbou před a částečně i za oba své sousední objekty.
Takže každé kulometné stanoviště
téhož sledu bylo většinou chráněno
palbami několika sousedů.
Dalšími stavbami souvisejícími
s lehkým opevněním byla ubytovací stanoviště (chaty) pro různé
počty mužstva. Jejich výstavba odstranila problémy spojené se značnou vzdáleností stávajících ubytoven od samotné linie opevnění a
vyřešily tak i problémy s nedostatkem ubytovacích kapacit. Osádky
těchto ubytoven tvořily strážní
oddíly, které pravidelně prováděly
střežení svěřených objektů vz. 37
a v případě vyhlášení bojové pohotovosti určené objekty obsadily.
Kromě osobní výzbroje a výstroje osádky byla v chatách uskladněna nadpočetná výzbroj pro objekty,
které byly obsazovány až v případě poplachu, záložní součástky,
konzervační materiál, potřebná
munice k uvedeným zbraním (jen
část munice byla v pevnůstkách),
zdravotnický materiál, záložní dáv-

K nim ještě přibyly i útvary služeb.
Současně vystoupila hladina Dyje
o 150 cm nad normál, čímž se zvýšila obranyschopnost hranice u Znojma. Dne 30. září už bylo rozhodnuto: přišel rozkaz o kapitulaci. Armáda dvacet let se připravující na svůj
úkol a povinnost, odešla z hranic
bez boje. Až na několik málo objektů v druhé obranné linii dostal
nepřítel všechny pevnostní objekty
bez výstřelu. Miliardové náklady na
stavbu opevnění, obrovské zklamání českého obyvatelstva a vojáků,
kteří včas a spořádaně nastoupili do
opevnění, bylo zmařeno jednáním
cizích politiků.
Ani dnes není jasno, zda byla
možná obrana proti hitlerovskému
Německu, když „papíroví“ spojenci odevzdali republiku Hitlerovi.
V blízkosti hranic nebyly všechny
objekty postaveny, stejně tak i
v úseku Moravský Krumlov a dalších. Několik kilometrů východně
od Pohořelic byly plánované úseky
č. 21, 22 a 23. Až ke slovenským
hranicím nebyla postavena ani jedna pevnůstka druhého sledu. Výstavba opevnění v těchto úsecích
nebyla vůbec zadána stavebním
firmám. Od Znojma až k Bohuticím
nebylo žádné opevnění. Přece jen

Postavení objektů u Bohutic se sektory střelby jednotlivých pevnůstek.

ky proviantu, kuchyňské náčiní atd.
Na úseku M. Krumlov zřejmě takové stanoviště nebylo vystavěno.
Na jižní Moravě není mohutný
pevnostní systém známý ze severní
hranice. Mimo popisovaných lehkých objektů chránilo jižní hranici
Moravy 41 pěchotních srubů podél
řeky Dyje. Připravovalo se zadání
těžkých objektů na pomezí rakousko-slovenských hranic a v srpnu a
září 1938 došlo ke stanovení prostorů pro stavbu dělostřeleckých
srubů. Byly také připraveny trasy
pevnostní kabelové telefonní sítě.
A pak, v době největšího rozsahu
prací, přišlo vyhlášení mobilizace
československé branné moci (23.
září 1938 ve 22,30 hod). Ke dni
29./30. září byly na jižní hranici
Moravy jednotky 1. sledu s prapory
SOS (Stráž obrany státu - jednotky
ministerstva vnitra) v obranném
postavení na plných válečných počtech a v plné bojové pohotovosti.
Vyšší jednotky 2. sledu byly soustředěny v nástupových prostorech.

několik otázek na zakončení. Žádná z pevnůstek nebyla vybavena
k boji proti tankům nebo obrněným
transportérům. I když tato německá
výzbroj byla po válce posměšně
nazývána „plechový cirkus“, proti
pevnůstkám mohla být účinná.
Nestačilo by blízké okolí pevnůstek zamlžit? Pak by před objekty
obránci nic neviděli. Proražením
sledu pevnůstek na jednom místě
by se útočníci dostali za záda obrany a pro boj z opačné strany nebyly
pevnosti připraveny. A proč by měli
hitlerovci útočit proti opevnění?
Připomeňme si, jak úspěšně obešli
mohutnou francouzskou Maginotovu linii přes Belgii. Nemohli totéž
provést třeba přes Maďarsko, nebo
Polsko? Jestliže se na správném
hodnocení nemohou shodnout odborníci, pak my laikové už teprve
ne.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Sborník Jižní Morava 1972
Sborník Jižní Morava 1999
Utajené pevnosti, Kol., Brno 2003

MINIMUZEUM československého opevnění 1935 - 1938
je otevřeno pro veřejnost každý první celý víkend v měsíci
od května do října v době od 10.00 do 16.00 hodin.
6. a 7. května • 3. a 4. června • 1. a 2. července
5. a 6. srpna • 2. a 3. září • 7. a 8. října
V případě trvalého deště je muzeum uzavřeno.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

•• Autoservis Josef Pokorný, Tulešice 52. Opravy a elektronika
osobních vozidel. Otevřeno denně
od 8 - 18 hodin. Tel.: 515 338 178,
607 226 388.
koupím
•• Jawa 50, 1-sedadlo. Pionýr, nejlépe
550/pařez, jen komplet. nebo i jiné moto,
dobře zaplatím. Tel.: 603 771 853.
•• obytný přívěs Astra 380, dobrý
tech. stav, rádio, TV, lednice, 2 kol.vařič, stanová předsíň, cena dohodou.
Tel.: 728 623 968.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Opel Vectra, r.v. 98, 1,8, 16V, stříbrná metal., alukola, zimní+letní pneu,
ABS, 4x airbag, taž. zař., climatronic,
160.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Opel Ascona C, benzin, 1600 ccm,
r.v. 86, málo jeté, elektron. kola 195/
50 R15, stř. okno, taž. zař., autorádio,
sport. úprava, cena dohodou - levně.
Tel.: 602 200 313, záznamník: 546
424 001, 543 245 603.
•• Citroen XSARA Pallast 2,0HDi,
5DV, rv. 02, 68 tis. km, klima, ABS,
4xAB, PC, centrál na DO, Alu kola,
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, 259 tis. Kč,
dohoda. Tel.: 724 690 424.
•• Mitsubishi Galant, r.v. 88, 18.000
Kč, nutno vidět. Tel.: 737 807 830.
•• Renault Trafic, r.v. 02, 1,9Dci, 6
rychlostí, 6 míst, 2 tuny, naj. 156 tis.
km, bouráno na pravý předek, nutná
stolice, pevná cena k jednání 110 tis.
Kč. Tel.: 608 164 551.
•• Š Favorit, r.v. 90, STK 5/08, cena
dohodou. Tel.: 604 110 417.
•• Š 120 LS originál, r.v. 79, mírná
koroze, STK 8/06, cena dohodou.
Tel.: 606 809 746.
•• Š Forman, r.v. 92, modrý, stř. okno,
hagusy, alkola, 4x repro, STK 5/06,
koroze, 15.000 Kč. Tel.: 605 975 330.
•• Š Fabia Combi, 02, 1,4i , červená
raley, STK 4/06, 1. majitel, servis.
knížka, servo řízení, airbag, zamyk.
zpátečky, taž. zař., bajonet, centrál,
mlhovky, stř. nosič Hagus, nové pneu,
autorádio Kenwood, naj. 43 tis. km,
190.000 Kč. Tel.: 724 807 039.
•• Š Favorit, r.v. 90, červený, taž.
zař., zimní pneu, nová baterie, zdravé
plechy, 20.000 Kč, nutno vidět. Tel.:
777 084 266.
•• Š 110 L, oranžová, motor 120,
STK, nové pneu, RMG atd., cena
dohodou. Tel.: 604 796 467.
•• Jawa 20 Pionýr, pěkný lak, nutno přetěsnit motor, bere olej, i na
ND, 2.300 Kč. Tel.: 515 320 551,
776 790 480.
•• skútr Peugeot speedfight 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.
•• Avii 21F, mont. voz. 3 6 sedadel,
r.v. 93, STK 6/06, 18.000 kč. Tel.:
602 501 114.
•• na Favorit 2x letní pneu, 300
Kč/ks; nové prasátko na zadní brzdu,
80 Kč; čidlo zpátečky, 20 Kč; obložení na zadní brzdu, nové, 60 Kč. Tel.:
608 635 243.
•• doklady na Š Favorit, r.v. 92. Tel.:
604 110 417.
•• 2 zimní protektory, nejeté, 165/80
R13, oba celkem 1.100 Kč. Tel.: 546
434 167.
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70
R14, vzorek 3-4 mm, 400 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodovka 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.
•• autorádio Pioner na kazety, 450
Kč; 2x autorepro třípásmové 40W,
450 Kč. Tel.: 608 635 243.
•• vozík za auto, nutná oprava, 2.000
Kč. Tel.: 602 711 200.
•• nové blatníky na LADA 2101, levé
přední a levé zadní, oba za 400 Kč.
Tel.: 604 943 369

Byty - nemovitosti

koupím
•• starší dům v MK k rekonstr., nebo
byt 3+1 v MK. Tel.: 723 734 468.
•• RD 2+1 a větší v okolí Pohořelic,
do 900.000 Kč. Tel.: 732 711 397.
•• garáž v Ivančicích. Tel.: 605 776 380.
prodám
•• rodinný dům v Mor. Krumlově,
samostatně stojící, podsklepený,
OKAL 4+1, komfortní, s možností
vestavby podkroví. Po celkové opravě, výborný technický stav. Pozemek celkem 376 m2, skleníky. Cena:
1 800 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK
Krajíček - tel.: 602 755 265.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku (3 km
od MK), veliký dvůr, hosp. budovy,
rozsáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd
do oploc. dvora, studená voda, el.,
topení TP, část. podsklepen, možnost
přípojky plynu. Velmi špatný tech.
stav, nutná rekonstrukce, 350.000 Kč.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3+1 s dvorkem v Letkovicích.
Tel.: 775 157 948.
•• RD 6+1, podsklepený + 1,5 Ha
půdy. Cena dohodou. Bližší informace v Lesonicích č. 97.
•• RD v Pohořelicích 6+kk pěkný,
udržovaný, velký dům s vjezdem do
dvora, garáží, stodolou, zahradou,
vlastní studna s domácí vodárnou,
1.800.000 Kč. Tel.: 777 200 557.
•• velkou zem. usedlost u Olbramovic, koupelna, WC, ÚT, hosp. budovy,
konírna, sýpka, velký dvůr, mnohostranné využití. Tel.: 604 795 874.
•• 2+kk v Padochově u Oslavan, k rekonstr., dvorek, zahrada, 496 tis. Kč.
Tel.: 602 737 823.
•• družst. garsonku na Sídlišti v MK.
Tel.: 515 323 912.
•• stavební pozemek v MK/Rakšice,
IS zavedeny. Tel.: 604 543 409.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
Pronajmu
•• Pronajmu chatu na Vranovské
přehradě, teplá voda, sprcha, splachovací WC, plyn. kamna, příjezd
k chatě, posezení na terase, ohniště,
blízko pláže a restaurace. Cena 120
Kč/osoba/den. Tel.: 515 322 308,
732 416 141 po 16 hodině.
•• byt v Brně studentům, pracujícím,
dlouhodobě. Krásná slunná velká místnost s balkonem pro 2 až 3 os., 4.000 Kč
měs. vč. inkasa. Tel.: 602 439 920.
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém
sídlišti. Tel.: 602 778 460.

Stavba - zahrada

prodám
•• 4 ks vysouvacích koz na stavbu.
Tel.: 737 884 165.
•• železné překlady ička, š. 180, d. 5,
4,5 a 3,5 m. Levně. Tel.: 723 429 376.

•• starší pálená křidlice (jednofalc),
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. hod.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru
otevřeného U, d. 30, hl. 25 cm, 8 ks, 80
Kč/ks. 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.
•• Chcete ušetřit na bydlení? Fa.
s desetiletou praxí výroby a prodeje
izolačních materiálů Vám nabízí
kompletní sortiment komponentů
na kontaktní zateplovací systém. Cenové nabídky na tel.: 737 260 884.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• vyžínač trávy za koně z litiny, 2.500
Kč; čtyřkolová vlečka za koně, bržděná, nová kola, ložná plocha 350x150,
3.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• novou málo použitou zahradní stříkačku na postřik 12 l, 1.000 Kč. Tel.:
732 615 485.

Vybavení domácnosti

prodám
•• kuchyň. roh. lavici+stůl a 2 židle,
červená koženka; koupeln. bílou
skříňku s umyvadlem; kuch. kulatý
stůl se zlatou nohou provedení olše,
zahradní kulatý stůl na litinové noze.
Tel.: 605 776 380.
•• komplet nábytek do ložnice, tmavá
barva, stáří cca 60 let, 800 Kč. Tel.:
721 208 884.
•• kamna Petry, nutno vyspravit šamot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• motorobot PF 62 s příslušenstvím.
Tel: 515 334 244, po 18.00 hod.
•• mlýnek na maso č.12. Tel.: 737
884 165.
•• mlýnek na maso č.10, 200 Kč. Tel.:
604 579 820.
•• nové, nevybalené espresso AEG,
plně automat., 9.000 Kč, nevh. dar.
Tel.: 604 579 820.
•• sedací soupravu + 2 křesla, tm.
hnědá, d. 1,7 m, zachovalá, 1.500 Kč.
Tel.: 728 243 341.
•• světlou skříň na kovových nožkách,
1⁄2 šatní a 1⁄2 prádelník, tmavší válendy
s ÚP, celkem zachov. ledničku. Vše za
2.000 Kč. Tel.: 724 825 887.
daruji
•• automat. pračku Tatramat, vrchní
plnění, š. 42 cm, starší, funkční. Tel.:
736 414 895.
•• pohovku s úložným prostorem,
vínový potah. Tel.: 546 423 027.

Elektro a elektronika

prodám
•• MT Siemens A60, barevný displej,
nová baterie, nabíječka, 1.300 Kč.
Tel.: 732 615 485.
•• MT Samsung SGHA 800, lehké V,
modré podsvícení, nový kryt, nabíječka, 1.400 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• MT Nokia 6100, zlatá, komplet
v krabici, datový kabel a autonabíječka, 1.200 Kč. Tel.: 604 575 846.
•• MT Ericsson K 700i, starý 3 týdny,
rádio, sluchátka, MP3 přehrávač, 41
MB paměť, nepoškozen, 4.300 Kč.
Tel.: 775 120 782.
•• MT Siemens A55, 3 r. starý, čb.
displej, 400 Kč. Tel.: 776 300 578.
•• PC Celeron 2GHz, 256 RAM,
40GB HDD, intergrov. graf. karta,
síť. karta, zvuk. karta, CD-ROM + 15“
monitor, 5.000 Kč. Tel.: 775 022 721.
•• 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 display; funkční fotoaparát (integrovaný),

cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• BTV OVP úhlopříčka 63, černá, 5
let starý, 2.000 Kč. Tel.: 723 429 376.
•• starší el. sekačku, 400 Kč. Tel.: 721
208 884.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombinov., horkovzdušná, zn. Siemens,
digitál., 57x38x46, dovoz D, 2.500 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. 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.

Vše pro děti

koupím
•• cestovní postýlku v dobrém stavu.
Tel.: 775 947 779.
prodám
•• hl. kočár kombinace taška, modrá
barva, imitace rifloviny, stavitelná rukojeť, 800 Kč. Tel.: 739 076 499.
•• oblečení na chlapce jaro/léto, vel.:
74-86. Tel.: 608 842 730.
•• chlapec. horské kolo pro cca 6-8 let,
pěkné, 1.000 Kč. Tel.: 606 470 827.
•• 3/4 dívčí horské kolo v dobrém stavu, 1.200 Kč. Tel.: 606 470 827.
•• oblečení na děvče 5-20 měs. Celá
krabice za 200 Kč. Tel.: 728 763 549.
•• dívčí horské kolo, málo použ., do
14 let, převody 16 Shimano, nutno vidět, cena dohodou. Tel.: 604 191 420.
•• chlapecké horské kolo Author na
7-11 let, pěkné, cca 2.000 Kč. Tel.:
604 162 718.
•• 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, Anglie, 200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• autosedačku 0-10 kg, barva modrá
s červenou opěrkou, snímatelná stříška, málo použitá, v záruce, 900 Kč.
Tel.: 515 323 826, 737 302 091.

Zvířata

koupím
•• štěně čistokrevného bígla, pejska,
bez PP. Tel.: 721 411 606.
•• štěně, fenku hladkosrstého jezevčíka černé barvy s hnědým pálením, bez
PP. Tel.: 568 642 386.
•• 1-2 vietnamská selata. Tel.: 777
020 397.
•• krátkosrstou, hladkosrstou jezevčici. Tel.: 732 698 429.
prodám
•• loňský samec páva modrého. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• štěňata NKO s PP. Tel.: 724 368 846.
•• kobylku Hafling s oboustranným
původem, 13 měs., cena dohodou.
Tel.: 737 117 666.
•• 4-letou kozu, dojí 3 l mléka denně.
Tel: 776 731 540.
•• kobylka Haflinka, stáří 27 měs.
k tahu, 35.000 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• prase 110/120 kg na dokrmení, 27
Kč/kg. Tel.: 737 117 666.
•• prase 130 kg, 30 Kč/kg, 1⁄2 za 45
Kč/kg; prase 250 kg, 20 Kč/kg; čínské
kačeny chovné, 100 Kč/ks. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
daruji
•• štěňata. Tel.: 603 870 393.

Služby

•• Včelařům nabízím oddělky a včelí
matky. Odběr od konce května.
V omezeném množství nabízím také
přezimovaná mladá včelstva k doplnění 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 i
sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata.
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel.: 568
865 321, 602 719 156.
•• Potřebujete oddlužit, refinancovat nebo vyřešit exekuci? Volejte
ihned! Půjčíme všem, bankovní i
nebankovní sektor. Doba schválení
10 min. a jinam již nemusíte. Tel.:
723 305 766.
•• Finanční půjčky lehce dostupné,
administrativně nenáročné i pro
klienty s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

Různé

koupím
•• kdo daruje plastové kelímky od
jogurtů, smetany apod.? Různé velikosti. Tel.: 515 321 153.
prodám
•• Prodám stolní litinové nůžky
NTP 1000/1,5, malý stolní hřebenový lis se stojanem, stojanovou nožní
odporovou svářečku DANIUS
ELEKTRIK BN 20, výkon 20 kWA,
svářecí proud 16,3 kA, vertikální
frézu FV 32 s otočnou hlavou TOS
KUŘIM s příslušenstvím. Větší
množství černo-stříbrné netkané
textilie PLUTO. Tel.: 602 516
081, e-mail: vold.auto@seznam.cz
•• nechám 30 kg starého peří za velké
kafe. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• konzumní brambory. Tel.: 732
562 498.
•• pšenici, 250 Kč/q. Tel.: 515 320 674.
•• el. odstředivku na ovoce, 200 Kč.
Tel.: 777 346 453.
•• Středa laser pero pro domácí použití (akné, strije, opary atd), 2.000 Kč.
Tel.: 602 942 849.
•• dámské kolo Lady 26, vh. pro
starší paní, pevná konstrukce, 500 Kč.
Tel.: 732 615 485.
•• psací stroj Consul; barevný TV
IDV 13cm, stříbrný, nový; barevný
TV Tesla 51 cm; malou domácí vodárnu na 20 l. Tel.: 605 776 380.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• koryto 67x37, jako nové, glazura,
500 Kč. Tel.: 546 434 167.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• dámské kolo Olpran, jako nové,
2.500 Kč. Tel.: 546 434 167.

Hobby

koupím
•• stepper, nastavení odporu, počítač,
zadání cíl. hodnot a pod. Jen v perfektním stavu. Nabídněte, jen SMS na
tel.: 723 033 622.
prodám
•• kompletní brankařskou hokejovou výstroj, cena dohodou. Tel.: 604
110 417.
•• sbírku odznaků, asi 1 300 odznaků,
zejména firemních, velká část firem
již neexistujících, část. sportovních,
cena dohodou. Tel.: 603 583 720.
•• pianino Lorenz, starší, levně. Tel.:
604 320 657.
•• obaly na tenisovou raketu zn. Fischer, Wilson, nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.

Seznámení

•• 2 kamarádky 55 a 53 let hledají
dva kamarády. Tel.: 724 825 887.
•• Hledám muže z Trboušan. Ztráta
tel. čísla. Tel.: 604 622 467.
•• Muž 52 let, rozvedený, abstinent,

nekuřák hledá ženu do 55 let, která by
se chtěla přestěhovat do rod. domku.
Tel.: 604 793 642.
•• nezadaný 182/48 nekuřák, hledá
přítelkyni podobného osudu. Ivančice
a okolí. Nic není podmínkou, věřím,
že najdu. Tel.: 721 557 918.
•• 34/182 hledá svobodnou dívku
26-32 let, okolí MK, jen vážně. Tel.:
607 850772.
•• Muž 182/65/90 hledá pohlednou
ženu, ke které by se nastěhoval. Tel.:
737 884 165, 721 954 317.
•• Muž 53/180/93 velmi citlivé povahy v rozvodovém řízení, hledá štíhlou
blondýnu k seznámení přiměřeného
věku. Ivančice, Rosice a okolí. Tel.:
774 401 340.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Prodejna maso-uzeniny-lahůdky
v Ivančicích, příjme řezníka (i nevyučeného). Tel.: 546 434 203.
•• Přijmeme do pracovního poměru
člověka na rozvoz a prodej spotřebního zboží. Požadujeme slušný a
sympatický vzhled, příjemné jednání,
ŘP sk. B, B1, spolehlivost, nejlépe
z okolí Ivančic. Nástup ihned. Tel.:
777 877 631.
•• Hledám brigádu od 8.20-14.20 hod.
v kuchyni, úklid, vyrovnávání zboží
apod. I SMS na tel.: 736 615 608.
•• Hledám práci jako švadlena, třeba
i šití doma i jinou práci. Tel.: 724
770 605.
•• Tesařská, pokrývačská firma s působností v okolí Pohořelic a Brna přijme
1 - 2 pracovníky na trvalejší spolupráci.
Vyučení, příp. ŽL v oboru výhodou.
Tel.: 603 539 717, 604 662 005.
•• Elektromontážní fa. příjme elektrikáře vyhl. 50, řidičský průkaz sk. B,
praxe. Tel.: 732 842 837.
•• Učitelka MŠ hledá práci od 1.7.,
nejlépe v oboru, ale možno i jinde,
beru i brigády a úklidové práce na
léto. Tel: 603 956 544.
•• Stavební firma v Ivančicích přijme
zedníky. Tel.: 546 452 417 (7-15
hod.), 603 536 382, 606 717 888.
•• Hledám jakoukoli brigádu, mohu
každý druhý týden. Tel.: 605 064 740.
•• Slušný výdělek, možnost kariérního postupu. Požadavek: komunikativnost, dobré vystupování. Příjem 25
tis./měs. Info na tel.: 724 321 199.
•• Příjmu strojníka na traktor, bagr
Caterpillar. Tel.: 737 285 095.
•• Přijmeme kuchařku do zavedené
restaurace. Tel.: 728 264 272.
•• Realitní a znalecká kancelář přijme
abslolventku/ta SŠ vzdělání s ekonom. nebo staveb. zaměřením. Nástup
- červen 2006. Tel.: 602 755 265.
•• Staňte se i vy Avon Lady a získáte
slevu na výrobky až 30%, žádný
vstupní poplatek, katalog zdarma,
možnost vyzkoušení výrobků, doručení zboží zdarma domů, splatnost
faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: avon.kontakt@seznam.cz

OMLUVA
REDAKCE:
Omlouváme se všem inzerentům,
kteří pro registraci svého inzerátu
chtěli použít fax nebo záznamník.
Změnou počítačového vybavení
došlo k poškození programu
pro příjem faxů a hlasových zpráv.
Na odstranění závady pracujeme.
Pro zadání inzerce použijte
prosím telefonní spojení.
Děkujeme za pochopení.
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Octáviím vládl Adam Lacko

Foto: Květoslav ADAM

V rámci Jarní ceny Brna odstartoval již desátý ročník ČESKÁ POJIŠŤOVNA Škoda Octavia cup. Tento prestižní okruhový
seriál si odbyl letošní premiéru na
Masarykově okruhu.
Upršená sobota se odehrála ve
znamení tréninků a kvalifikace,
ze které deset nejrychlejších jezdců absolvovalo Superpole. Svým
výkonem nejvíce zaujala Micha-

Adam Lacko s poháry pro vítěze

ela Pešková, která v kvalifikaci
skončila na třetím místě. V supepole udělala výlet z trati hned
v první zatáčce a startovala tak
z desátého místa. Nejlepší startovní pozici si vyjel Adam Lacko
před Františkem Marhoulem, kterému nadělil téměř sekundu.
V neděli jezdci absolvovali dva
závody na třináct okruhů. V prvním zvítězil Adam Lacko před

Michalem Matějovským, který se
na tuto pozici propracoval z devátého místa na startu. Třetí místo
vybojoval Franta Marhoul. Na jedenácté pozici skončila Michaela
Pešková. V odpoledním závodě
se jezdci na prvních šesti místech
postavili na start, kde se seřadili
v opačném pořadí z ranního klání: 1. Brejla, 2. Vorba, 3. Dostál,
před Marhoulem, Matějovským a
Lackem. Již při nájezdu do druhého okruhu byli na špici jezdci
Internet Expres Prima Teamu
Lacko s Matějovským. Závodním
polem se dopředu probojovával
Erik Janiš, jenž se dostal na třetí
místo a vydal se stíhat před ním
jedoucího Matějovského. V závěru závodu však udělal jezdeckou
chybu, ale i přesto dokázal udržet
třetí místo před Václavem Brejlou. V soutěži týmů po maximálním úspěchu svých jezdců zvítězil
Internet Expres Prima Team před
Auto Brejla. Třetí skončil ACA
– Autocentrála Hlučín. Octavie
se v Brně znovu objeví 26.-28.
května společně se závody vozů
Grand Tourismo. /Ctibor Adam/

Mladí hokejisté z Vysočiny uspěli ve Francii
Velkého úspěchu dosáhli mladí
hokejisté z Velkého Meziříčí Pavel Zacha, Jiří Ondráček, Pavel
Smažil a Radek Koblížek z Ivančic posíleni o žďárského brankáře
Martina Ptáčka na největším
evropském turnaji žáků do 10 let,
který se konal 21.- 23. dubna ve
francouském Brianconu. Tento

Schneiderové
na bedně
V sobotu 22. dubna se v Dalečíně jel první závod v seriálu MX
Vysočina Capu 2006 v motokrosu. Závodů se zúčastnili také
bratři Dominik (9 let) a Erik (8
let) Schneiderové, kteří předváděli boj o 2 - 3 třetí místo. Na
konec byl Dominik lepší a nedal
se mladším začínajícím bratrem
v 65 ccm předjet. Obsadil 2.
místo za jezdcem Kičkou (11 let)
a Erik byl na skvělém 3 místě.
Kvalifikováno bylo 21 jezdců.
Tomáš Hrabal z dvaceti jezdců
obsadil 18. místo a splnil cíl,
který mu byl dán. Vydržet tempo
a dosáhnou na body v seriálu.

turnaj dvaatřiceti družstev ze čtyř
zemí s přehledem vyhráli.
Chlapci z Vysočiny hráli ve
společném družstvu s Francouzi
z Toulonu pod názvem Les Boucaniers. Již od prvního zápasu
byla čtveřice českých hráčů k neudržení a M. Ptáček všem přítomným připomenul kvalitu české

brankářské školy. Sedm zápasů
ve skupině Les Boucaniers vyhráli a s plným počtem 14ti bodů.
Výsledkem předvedené hry byla
nominace P. Zachy, J. Ondráčka, R. Koblížka a M. Ptáčka do
allstars týmu „zbytku světa“ pro
exhibiční utkání proti výběru
Francie (6:4). Bohužel vinou zranění nemohl do utkání playoff a
exhibice nastoupit M. Ptáček.
Tato nepříjemná situace chlapce nezlomila, ba naopak. S hlasitým předsevzetím, že bojují i za
Martina „vlétli“ ve čtvrtfinále na
Les Dragons Rouen a zvítězili
10:5 a se stejnou bojovností pak
v semifinále porazili MHK Dubnicu 6:1. Ve finále proti MHC
Martin (loňský vítěz) většina přítomných diváků, očekávající
vyrovnaný boj, viděla hokejové
umění trojice Zach, Ondráček a
Koblížek, kteří proměnili finále
v českou exhibici. Vítězstvím 8:4
potvrdili svoji neporazitelnost a
po zásluze turnaj vyhráli. Tento
úspěch byl ještě podtržen vyhlášením Pavla Zachy nejlepším
hráčem allstars týmu při sobotním exhibičním utkání.

Enge startoval v Brně

Jarní cena Brna zahájila letošní mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích.
V sobotním vytrvalostním závodě divize 4 /cestovní vozy/, který
se jel na tři hodiny, startoval i vítěz letošního finálového závodu seriálu A1 Grand Prix Tomáš Enge. Ten se střídal za volantem vozu
Mercedes týmu AMG M 3000 s Antonínem Charouzem a Václavem
Nimčem. V cíli závodu měli na svém kontě 71 okruhů a stali se absolutními vítězi před dvojicí Grinhut, Pabel z Rakouska /Porsche/. Třetí
dojel Šenkýř s Dolákem na voze BMW.
Třídu do 2000 ccm vyhráli s Audi jedoucí Maděryč a Páral. Na druhém místě byli klasifikováni Forman, Šedivý a Matějovský se stejným
vozem. Třetí místo získal Urban spolu se členy předchozí posádky
/Alfa Romeo/. Nedělní sprint této divize vyhrál Petr Vacík s vozem Ferrari 360 před Milanem Maděryčem /Audi/ a Slovákem Miro Konopkou
/Porsche/. Součástí závodního víkendu na brněnském okruhu byly také
dva závody divize 3 /Národní formule/, kde po jednom triumfu získal
Igor Lešínský a Ondřej Loukota.
/Ctibor Adam/

Jak se žije velikánům?
Náhoda tomu chtěla, že jsem
přišel do kontaktu s dvěma mladými muži z miroslavska, kteří
jistě budou patřit na okrese Znojmo k těm největším. Proto jsem
jim položil pár otázek.
Mohli byste o sobě něco říci?
Jmenuji se Ondřej Žák, je mi 18
let, studuji střední odbornou školu, obor elektro a bydlím v Miroslavi. Zatím jsem narostl do
výšky 208 centimetrů. Jen pro
dokreslení, můj otec má 202 a
mamka 185 centimetrů.
Já se jmenuji Pavel Tichý, je mi
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22 let a bydlím v Suchohrdlech
u Miroslavi. Profesně se věnuji vedení výroby v masném průmyslu.
Má výška je 194 centimetrů.
Jak se žije s takovou výškou?
O.Ž.: Rekreačně jsem se věnoval basketbalu, florbalu a hokeji. Zajímavostí je, že když
někam přicházím nebo odtud
odcházím, musím se z důvodu
nízkých zárubní nejdříve uklonit.
Například doma máme speciální
větší zárubně a dveře. Mám i podomácku vyrobenou delší postel.
Na mou postavu se dá oblečení a

boty běžně sehnat, ale oblek jsem
si musel nechat dělat. Jednou se
mi v brněnské tramvaji stalo, že
jsem hlavou urazil světlo na stropě, které mi zůstalo v kapuci.
P.T.: Například postel v délce
2,2 metru mám dělanou na zakázku a to včetně delších peřin.
Některými dveřmi projdu normálně, ale v některých se mi
stává, že se musím ohnout, někdy
si i „cinknu“ o zárubeň. Oblečení
seženu normálně v obchodech
jen jich obejdu víc, oblek jsem si
nechal šít u krejčího a boty nakupuji v nadměrných velikostech.
Na střední škole jsem rekreačně
hrál basketbal. V současnosti
v rámci zlepšení kondice posiluji.
Zajímavé je, že s mojí postavou
vzbuzuji zájem starších dívek. Do
některých automobilů se mi špatně nastupuje a když řídím, musím
mít sedačku maximálně vzadu.
Přináší vám výška i nějaké
výhody?
O.Ž.: Nedá se přímo říci výhody,
ale má postava budí respekt, také
mám dobrý výhled a v neposlední
řadě se mi má výška hodí v práci.
P.T.: Výhody mám především
v práci a je to určitě respekt například na diskotékách.
Jaké máte záliby?
O.Ž.: Mezi mé největší záliby
patří rybaření, rád si zahraji hry
na počítači, fotím a rád si zajdu
na diskotéku.
P.T.: Jak už jsem řekl, rád si
zacvičím s činkami, na ostatní
záliby není dost času z důvodu
pracovního vytížení.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář
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