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/Moravský Krumlov/ Ve stře-
du 17. května proběhla v rakšic-
ké školce beseda s občany ke 
zpracované studii základního 
a předškolního rozvoje škol do 
roku 2010. Zúčastnilo se jí pře-
devším velké množství mladých 
rodičů, kteří doufali, že dostanou 
odpovědi od vedení města a 
přítomných zastupitelů. Rodiče 
přivedla na besedu informace, že 
se má právě tato školka rušit.

Po zdlouhavé rozpravě v nap-
jaté atmosféře plné hádek a ob-
viňování se dozvěděli, co chtěli 
slyšet. V poklidném úvodu Ma-
rie Brücková, vedoucí odboru 
školství a kultury, seznámila 
přítomné se základními rysy 
studie. V těchto materiálech se 
žádná zmínka o případném ruše-
ní neobjevila. Jako druhá se ujala 
slova Jitka Smejkalová, ředitelka 
mateřské školy na ulici Husova 
v Moravském Krumlově. Ta 
slučuje dvě oddělená pracoviště 
na Palackého ulici a rakšickou 
školku. Podle jejích slov zpraco-
vala pro odbor školství při MÚ 
Moravský Krumlov plán rozvoje 
všech tří školek. V první fázi se 
měla letos opravovat školka prá-
vě v Rakšicích, příští rok měla 
přijít na řadu školka na Palacké-
ho ulici a poslední - v roce 2008 
- měla být opravena střecha na 
ul. Husova. Po těchto opravách 
budov má být přistoupeno k ob-
nově vybavení a interiéru všech 
tří předškolských zařízení.

„V rakšické mateřské školce 
se jedná o rekonstrukci budovy 
jako takové. Neuvažuje se o re-
konstrukci školní kuchyně, která 
také vařila pro zvláštní školu zde 
v Rakšicích, ta tu ale končí své 
působení. Proto jsme odstoupili 
od rekonstrukce kuchyně, která 
by byla velmi nákladná. Tyto 
velké náklady by neměly opod-
statnění, z toho důvodu se obědy 
pro děti a personál školky budou 
dovážet ,“ uvedla ředitelka Jitka 
Smejkalová. Podle kuchařky 
se dá kuchyň specifi kovat jako 
polní s tím, že se neví, kdy a co
přestane fungovat. Tato kuchyň 
má hygienickou stanicí ome-
zené provozování. Celková re-
konstrukce školky v Rakšicích 
přijde na asi dva miliony korun. 

Což je také důsledek dlouholeté-
ho zanedbávání tohoto odvětví 
v Moravském Krumlově.

„O zrušení této školky jsem 
se v žádném materiálu nikdy 
nezmínila, tato školka tu má svůj 
velký význam pro část města. 
Podle mě by tu školka měla být 
určitě zachována. Jsem proti 
zrušení,“ doplnila Jitka Smejka-
lová. S tímto tvrzením souhlasili
i všichni přítomní rodiče.

„Je vidět, že s vámi něco zahý-
balo, že je tu dnes plno. Oprava 
školky je podle mě nejlepší a 
nejschůdnější řešení, ale nemo-
hu dopředu vědět, jak rozhodne 
zastupitelstvo. Letos by se měla 
vaše školka opravit a v dalších 
letech by měly přijít na řadu 
další školky. Za sebe a určitou 
část zastupitelů říkám, že školka 
by měla být zachována, nevidím 
důvod, proč právě tato školka by 
měla být zrušena,“ sdělil přítom-
ným svůj názor starosta města 
Bartoloměj Pitlach.

„Když počítám všechny tři 
školky na maximální kapacitu, 
tak se do nich vejde 157 dětí, 
ale z tabulek demografi ckého 
vývoje, které jsem vám dodala, 

se počítá s 202 dětmi. Kapa-
cita všech školek tedy už nyní 
nestačí a bude nutno více míst. 
Takže když tuto školku zrušíte, 
kam přijdou ostatní děti,“ ptala 
se Barbora Machová. „Když tu 
školku zrušíte, tak tu zůstanou 
jen důchodci,“ poznamenal další 
z rodičů.

Po této diskusi se jedna z ma-
minek zeptala, co vlastně vede ke 
zrušení této školky. Následoval 
také můj dotaz, od koho padl ná-
vrh na toto zrušení. „Já doufám, 
že se přizná a vysvětlí vám to, 
sedí tu mezi vámi,“ odpověděl 
starosta Bartoloměj Pitlach.

Na to se ozval zastupitel Ja-
roslav Mokrý. Podle jeho slov 
připomínkoval studii základního 
a předškolního školství, ve které 
navrhoval zrušení školky v Rak-
šicích z ekonomických důvodů. 
„V rakšické školce je potřeba 82 
tisíc korun nákladů na jednoho 
žáka, na Husově je potřeba 32 ti-
síc a na Palackého 18 tisíc korun, 
aby tyto školky bylo možné dle 
vyhlášek provozovat na maxi-
mální kapacitu,“ obhajoval svůj 
krok před rodiči zastupitel Jaro-
slav Mokrý. „Ta kapacita vám 

ale neodpovídá, je malá už teď 
a ještě chcete rušit školku,“ „Vy 
hlasujete o školství, aniž byste
o tom něco věděl,“ zazněly další 
námitky na Jaroslava Mokrého. 
„Ne, prosím vás, na základě do-
daných materiálů,“ odpověděl.

Poté se strhlo vzájemné obvi-
ňování znesvářených představi-
telů politických stran moravsko-
krumlovského zastupitelstva o 
případné odpovědnosti i v jiných 
věcech nesouvisejících s touto 
školkou. Tuto komedii zarazili 
až občané s tím, že je zajímá jen 
osud této školky a ne politické 
a předvolební rozbroje. Pro ně 
je důležité, aby všichni zvedli 
ruku pro školku a je jim jedno, 
zda je to levičák nebo pravičák. 
To bylo přítomným zastupitelům 
dostatečně naznačeno.

Nakonec došlo k dohodě, že 
bude v nejkratším možném ter-
mínu svoláno zastupitelstvo, na 
kterém se bude hlasovat o zacho-
vání a zahájení oprav rakšické 
školky v zrychleném termínu. 
Rodiče se hodlají zastupitelstva 
zúčastnit a podívat se, jak jed-
notliví zastupitelé o osudu jejich 
školky hlasují.                  /mask/

Boj o školku skončil hádkou

foto: mask

PROVOZ: Moraský Krumlov (bývalý Lacrum)

VÝKUPBOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ

EL. A TEL. KABELŮ
PROVOZNÍ DOBA:

po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786

tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz

Zakoupí zásahové vozidlo 
/Oslavany/ V současné době se na webových stránkách Ministerstva 

vnitra objevila nabídka nepotřebného majetku, kterého se ministerstvo  
bude zbavovat. Jedná se mimo jiné o osobní, dodávková a nákladní 
vozidla, které využívá Policie ČR. Ministerstvo vnitra tyto vozidla 
nabízí dalším organizačním složkám státu a pokud není zájem, tak je 
nabízí obcím. Město Oslavany na tuto nabídku zareagovalo a požádalo 
ministerstvo o jedno vozidlo dodávkového typu pro zásahovou jednot-
ku Sboru dobrovolných hasičů v Oslavanech. To má sloužit k dojezdu 
členů zásahové jednotky k případným požárům s využitím cisterny, 
která k tomuto zásahu odjíždí také. O druhé vozidlo požádala příspěv-
ková organizace města a to mateřská škola, která zahrnuje i DDM. Tato 
organizace má působnost po celém městě i v Padochově. Například 
rozváží obědy, tak by vozidlo bylo využito k tomuto účelu. Jedná se o 
osobní automobil typu kombi. Zatím je záležitost v jednání, které může 
probíhat téměř rok. Přesto zájem o vozidla trvá.                             /jak/

Plánují výstavbu domů
/Padochov/ Město Oslavany má ve svém územním plánu pro Pado-

chov určenou nad Sokolovnou lokalitu k výstavbě rodinných domů. 
Tyto pozemky odprodal privátní subjekt a nový majitel požádal
o změnu územního plánu, k čemuž se město vyjádřilo kladně. Má tak 
vzniknout nová zóna pro výstavbu rodinných domů. V tomto okamžiku 
již developer podal prostřednictvím projektanta žádost k územnímu ří-
zení za účelem výstavby rodinných domů na jihozápadním svahu. V té-
to části Padochova vyroste devět rodinných domů, které budou řešeny 
jako dvojdomky s podkrovím a podsklepením a sedlovou střechou, 
s garáží a přilehlou zahradou. „Věříme tomu, že ještě v letošním roce 
se výstavba rozběhne. Developer nebude prodávat jen zainventovaný 
pozemek, ale bude stavět typový domek a následně tyto domky prodá-
vat zájemcům,“ uvedl starosta Vít Aldorf.                                       /jak/

Potkani vylézají z děr

/Moravský Krumlov/ Šok a paniku způsobily mezi lidmi na ná-
dvoří Knížecího domu v Moravském Krumlově, kde jsou situovány 
obchůdky, hned dva za sebou jdoucí případy pobíhajících potkanů. 
„Mám květinářství v Knížecím domě a stalo se nám tu, že z díry vylezl 
potkan na chodník a druhý den další. Lekla jsem se pořádně, já, ale i 
zákazníci, byl to poprask, když běhali potkani mezi lidmi. Nahlásili 
jsme to, aby došlo k nápravě,“ uvedla podnikatelka Zdeňka Minářová. 
Podle deratizátorů je vylézání potkanů důsledkem požití otrávené ná-
vnady. Ta na ně zapůsobí, zvíře přestane být opatrné, cítí se bezpečně 
a vylézá z úkrytu. Běžně se totiž za bílého dne neobjevují. „U jednoho 
napojení dešťové vpusti do kanalizace došlo k tomu, že bylo vymíláno
a odplavováno podloží, zemina byla vyplavena a pískovcová dlažba se 
propadla. Vzniklou dírou vylézali potkani ven. Provedli jsme kontrolu 
kanalizace kamerou, zjistili jsme, že je v pořádku, takže provedeme 
opravu,“ uvedl ředitel Správy majetku města Zdeněk Kabelka. V sou-
časné době hlídá díru po potkanech umělohmotný krokodýl.      /mask/

foto: mask
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

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.

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

PROVÁDÍME VEŠKERÉ
SILNOPROUDÉ 

ELEKTROINSTALACE
PRŮMYSLOVÉ PROSTORY

RD, HROMOSVODY

ELEKTROINSTALACE
Libor Nešpůrek

tel.: 732 842 837
e-mail: elektronespurek@seznam.cz

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

!!!   SUPER  JARNÍ  CENY   !!!
BAZÉNY VALLA - PALACKÉHO 104, MORAVSKÝ KRUMLOV

T/F: 515 324 646 • mobil: 777 123 750 • e-mail: vallak@quick.cz • www.bazeny-valla.cz 

DOPRAVA

TEL.: 602 790 508

PÍSKU, ŠTĚRKU
A JINÉHO STAVEBNÍHO 

MATERIÁLU
AVIÍ SKLOPKOU 3,5 t

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ Po 
letech příprav začne v letošním 
roce první etapa revitalizace 
sídliště v Moravském Krumlově. 
„Na regeneraci sídliště pracujeme 
dva roky, aby se něco udělalo pro 
občany. Vše je rozděleno do tří 
etap. První je dětské hřiště, druhé 
vybudování parkovacích míst, což
je plánováno na příští rok a mělo 
by být realizováno v blízkosti 
prodejny Albert. Třetí etapou by 
měla být výsadba zeleně celého 
areálu sídliště. Věřím tomu, že 
pokud jsme se dostali do prvního 
kola, dostaneme se i do druhého a 
třetího,“ sdělil ředitel Správy ma-
jetku města Zdeněk Kabelka. 

„O sídlišti, kde je největší po-
čet obyvatel, se tvrdí, že stárne. 
Přitom je tu stále velký počet 
mladých rodin. Proto je potřeba 
vybudovat hřiště, aby se děti měly 
kde vydovádět a hrát si. Zatím je 

uděláno jen provizorní hřiště, 
ale to se změní. Proto sídliště 
regenerujeme v několika fázích. 
Začneme hřištěm s pískovištěm. 
I po stránce zeleně je potřeba to 
tu vyřešit, protože v minulých 
dobách lidé sázeli stromky na-
hodile. Nyní jsou stromy vzrostlé
a začínají vadit stíněním v oknech. 
Vše je potřeba provést šetrně
a s rozumem,“ upřesnil starosta 
města Bartoloměj Pitlach.

„Získali jsme dotační titul 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
na výstavbu dětského hřiště. Má-
me zpracovaný projekt na starém 
sídlišti. Hřiště bude určeno pro 
nejmenší děti. Bude to oplocený 
prostor s pískovištěm a houpač-
kami a jinými atrakcemi v soula-
du s hygienickými normami. Poté 
to bude víceúčelové hřiště na 
míčové hry. Děti se také dočkají 
skateboardové dráhy a v plánu 

je horolezecká stěna. Všechno je  
projekčně zpracováváno pro sta-
vební řízení. Prvky, které mají být 
na hřišti, řeší projektant. My jsme 
v této záležitosti oslovili DDM, 
aby zorganizovali dotazníkovou 
akci ve školách, ale i školkách, 
aby se děti vyjádřily k tomu, co 
by chtěly na hřištích mít. Pokud 
bude možnost, tak budeme z je-

jich přání vycházet. Osobně 
nevím, co by taková skateboar-
dová plocha měla obsahovat, aby 
dětem vyhovovala. Jedná se o 
velikost a účelnost, to vidím jako 
podstatnou věc. Zažádali jsme o 
fi nance na tyto projekty u Minis-
terstva pro místní rozvoj a jsem 
rád, že jsme uspěli“, doplnil Zde-
něk Kabelka.                      /mask/

/Vedrovice/ Kulturní dům ve 
Vedrovicích byl dějištěm setkání
občanů a podnikatelů, kteří disku-
tovali nad možnostmi v regionu.

„Dnešní akce je součástí pro-
gramu Leader+, což je evropský 
program na propojení akcí pro 
rozvoj ekonomiky venkova. Dnes
se to týká hlavně mikroregionu
Moravskokrumlovsko a je to prv-
ní příprava na strategii celého úze-
mí. Cílem setkání je získat názory 
lidí do rozvojové strategie místní 
akční skupiny. Tato setkání pro-
běhla již ve třech sousedních mi-
kroregionech a Moravskokrum-
lovsko je čtvrtým, čeká nás ještě 
jeden mikroregion a to je Svazek 
obcí při formanské cestě. Na se-
tkání provedeme analýzu a zápisy 
rozvoje regionu tak, jak to chá-
pou například podnikatelé. Akce 
je určena opravdu pro všechny, 

kterým záleží na rozvoji našeho 
regionu. Potřebujeme zjistit ná-
zory lidí v obecné rovině rozvoje 
regionu. Říká se, že největším 
specialistou na problematiku 
regionu jsou právě sami jeho 
obyvatelé,“ uvedla Jitka Schnei-
derová, manažerka mikroregionu 
Moravskokrumlovsko.

„Už jsem se zúčastnil několika 
schůzek, ale v Dolních Dubňa-
nech jsem chyběl, proto jsem 
přijel na dnešní zasedání, abych 
se něco dozvěděl hlavně o tom,
jakým způsobem se dají získat pe-
níze z fondů Evropské unie. Ná-
měty jsem si nepřivezl žádné, spí-
še spoléhám, že se něco dozvím. 
Vím, jak se k tomuto problému 
staví představitelé našeho města, 
tak jsem musel přijet, protože už 
se párkrát stalo, že náš starosta to 
hází bokem a myslím si, že je to 

na škodu tohoto mikroregionu, 
protože krumlovská radnice se 
k tomu chová tak, jak se chová. 
Také z tohoto důvodu jsme dnes 
s kolegou přijeli,“ sdělil přítomný 
Stanislav Trefi l, podnikatel a za-
stupitel z Moravského Krumlova.

„Tuto akci moderuje Anna 
Čarková, ta je manažerkou místní 
akční skupiny Slovácko v pohy-
bu, od kterých čerpáme zkuše-
nosti a díky nim jsme se dostali 
také k Leaderu+,“ doplnila Jitka 
Schneiderová.                    /mask/

Podnikatelé diskutovali o možnostech regionu

CD SHOP
CD NOVINKY

velký výběr originálních CD
možnost objednávek

AUTOHIFI
autorádia • zesilovače

autoreproduktory
subwoofery • kabeláž

výfuky a koncovky na výfuky

Otevírací doba:
Po-Pá 9.30 – 17.00

Oslavanská 20, Ivančice
Tel.: 776 327 568
www.automusic.cz

autohifishop@gmail.com

Nové byty v Rosicích
2+kk, 3+kk, vždy s lodžií (55-77 m2)

Cena od 22 984 Kč do 23 403 Kč/m2.
Více informací na www.mmbc.cz

nebo na tel.: 603 116 821, 603 116 965.

 SILŮVKY 79, 664 46
mobil: 603 50 90 80

e-mail: jiri-kriz@quick.cz

• TESAŘSKÉ
• POKRÝVAČSKÉ
• PŮDNÍ VESTAVBY  

• MONTÁŽ OKEN
• ZEDNICKÉ
• SÁDROKARTONY

Fa. Jiří Kříž
provádí stavební práce

Kartágo musí být zničeno…
Takto vždy končíval své projevy známý římský politik Kato. Ať už 

se politické výlevy týkaly čehokoliv, končívaly stejnou větou… ostatně 
soudím, že Kartágo musí být zničeno. Kato tak vyjadřoval permanentní 
snahu přesvědčit všechny okolo, že ať se děje co se děje, Kartágo zkrát-
ka musí být zničeno.

Obdobou této známé věty je poslední čtyři roky tvrzení, které slýchá-
váme z úst vedení ivančické radnice – minulé vedení zadlužilo město. 
Alternativy tohoto tvrzení se moc neliší od uvedeného a většinou se 
spojuje již s úslovím – proto nejsou peníze. Jak snadné, pochopitelné
a přesvědčivé. Myslím, že po uplynutí čtyř let je vhodné k této rétorice 
již něco alespoň poznamenat.

Nejzávažnější rozhodování města je svěřeno zastupitelstvu nebo 
radě. Vyplývá to ze zákona o obcích. Není možné tedy rozhodovat jen 
ve vedení radnice. Současní funkcionáři, tedy starosta i místostarosta 
byli oba dva nejméně dvě volební období v zastupitelstvu nebo v ra-
dě. MUDr. Adam v letech 1990-1994 a 1994-1998. Za různé volební 
strany. Pan Pospíchal od roku 1990 dosud, předtím ještě na MěNV. Za 
stejnou volební stranu. Některá rozhodnutí zastupitelstva, ve kterém
v minulosti zasedali i současný starosta i jeho zástupce je dobré si při-
pomenout ve spojení s jejich kritikou „minulého vedení“.

Problém bentonit: Minulé vedení tento problém způsobilo a my 
- rozuměj současné vedení - ho máme napravovat. Podobně vyznívá 
hodnocení současného vedení rozhodnutí minulého vedení. Ze zápisu 
z veřejného zasedání zastupitelstva dne 8.9. 1992 však vyplývá násle-
dující: Oba současní funkcionáři byli přítomni zasedání a hlasovali pro 
schválení záměru těžby bentonitu. Nebudu dále komentovat.

Problém zadluženosti města: Minulé vedení způsobilo hrozivé za-
dlužení, my - rozuměj současné vedení - nemůžeme nic investovat, 
nejsou na nic peníze, musíme jen splácet. Ze zápisu z veřejného zase-
dání zastupitelstva dne 5.11. 1992 vyplývá následující: Oba současní 
funkcionáři hlasovali pro úvěr ve výši 2.000.000,- Kč, dále pro úvěr 
10.000.000,- Kč, který je podložen nájemní smlouvou s fi rmou Bento-
nit Moravia, která má těžit bentonit v Ivančicích. Přijetí dotace a půjčky 
v úhrnné výši téměř 18 milionů, současně se zástavou městského ma-
jetku pro plynofi kaci města dne 28.6.1995. Pro hlasovali na veřejném 
zasedání oba současní funkcionáři. Pro překlenovací úvěr ve výši 25 
milionů na dostavbu školského areálu v Ivančicích hlasovali na veřej-
ném zasedání stejného dne opět všichni. Dne 3.10. 1995 byl přijat úvěr 
na dokončení penzionu pro důchodce (jehož desetileté výročí současní 
představitelé města náležitě s obyvateli oslavili) a kanalizace ve výši 15 
mil. Kč, dne 22.11. 1995 byl schválen úvěr ve výši 3,5 mil. Kč na vo-
dovod pro Budkovice, dne 20.5. 1997 byl schválen úvěr ( samozřejmě
i oběma současnými funkcionáři ) od Komerční banky ve výši 29 milionů
a současně zástavy za tento úvěr městským majetkem, atd., atd., atd.

Lze pokračovat dále, co je však důležitější je to, že po volbách oba sou-
časní funkcionáři rázem zapomněli, že nesli i svou odpovědnost za minulé 
kroky. Navíc i jimi schválené a odhlasované na veřejných zasedáních. 

 Není tedy pravdou, že zadlužení města způsobilo minulé vedení 
(rozuměj – Sládek), ale že se na něm podíleli i pánové Pospíchal
a MUDr. Adam. Jen na to jaksi pozapomněli. Navíc byli přítomni 
při schvalování splátkového kalendáře úvěru, který 
v tomto volebním období pouze dodržují.

 V tomto volebním období je situace téměř opač-
ná. Z loňského roku se nezvládlo proinvestovat více 
než 10 milionů a nebýt splátky investičního úvěru 
z minulého období, neproinvestovalo by se více než 
dvacet milionů. Proklamace o nedostatku fi nancí tak 
dostaly závažnou trhlinu. Peněz bylo více než dost. 
Jen je město neutratilo. Loni jsme v Ivančicích ne-
potřebovali 10 milionů. Do příštích voleb by i tyto 
skutečnosti měli voliči zvážit. Ale, …ostatně soudím, 
že Kartágo musí být zničeno… 

Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva

Váš osobní elektrospecialista

ELEKTRO HANZEL

PO PŘEDLOŽENÍ
TOHOTO INZERÁTU

SLEVA 15%
(neplatí pro akční zboží)

Akce platí do 31. 5. 2006
Znojmo

Vídeňská 46
515 224 460

M. Krumlov
nám. TGM 44
515 322 110

Miroslav
nám.Svobody 18

515 334 820

AKCE !!!!
na veškeré domácí

spotřebiče
a audio - video

Nové hřiště a parkování

Náměstí se začne dláždit
/Miroslav/ Na miroslavském náměstí byla ukončena pokládka no-

vých sítí a může se tak začít s další fází výstavby. Proběhla sanace pod-
loží vápněním pomocí nízkoprašného vápna, připravují se podkladové 
vrstvy, aby mohli nastoupit pracovníci k provedení dláždění. Chodníky 
budou z malých a pojezdová plocha z velkých žulových kostek. Jsou 
položeny kabely pro veřejné osvětlení, dokončen vodovodní a kana-
lizační řad, propojení na odvod dešťových vod ze střech nemovitostí. 
V sklepních prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 3 je připra-
vena místnost pro umístění technologie na fontánu. Voda bude stříkat 
ve třech sloupcích do max. výšky 1,8 metru, zespodu nasvícená, voda 
bude padat přes ochrannou mříž „do podzemí“.                          /mask/

MOTO BARTOŠ
Dr. M. Horákové 29, Miroslav
tel.: 515 333 339, 776 626 586

splátkový prodej a servis do 300.000 Kč
bez prokazování příjmů

mopedy • motocykly • skútry
zahradní mechanizace

motorové pily • lodní a let. motory

foto: mask



/Padochov/ Na únorové veřej-
né besedě k výstavbě kabelové 
televize v této části Oslavan se  
projednávaly i připomínky obča-
nů týkající se rozvoje Padochova. 
Město zpracovalo malou anketu 
se čtyřmi otázkami se záměrem 
zjistit, co skutečně padochovské 
občany tíží.

I přes to, že se ankety zúčastni-
lo málo občanů, podařilo se z ní 
vyvodit prioritní zájmy a potřeby 
občanů Padochova. První otázka 
směřovala k tomu, co občané 
Padochova vidí za svou prioritu. 
Občané vidí nutnost opravy míst-
ních komunikací a dobudování 
kanalizace. Ukázalo se také, že 
občany trápí využití bývalých 
kasáren. Ta jsou v současné době 
v privátních rukou, postupně chá-
trají a nic se s nimi neděje.

„Co se týká opravy komunika-
cí, tak město Oslavany přistupuje 
k tomuto problému zodpovědně

a má v této chvíli již zpracovanou 
projektovou dokumentaci pro 
Padochov. Silnice jsou ve špat-
ném stavu, ale tyto opravy mohou 
nastat až po položení kabelové 
televize a kanalizace. V současné 
době provádějí jen nutné opravy 
zimních výtluků, aby komunikace 
byly sjízdné a bezproblémové,“ 
upřesnil starosta Vít Aldorf.

Na další dotaz radnice měli ob-
čané Padochova vyjádřit, co v obci
postrádají. Většina občanů smě-
řovala nikoli k hmotným věcem, 
ale volali například po důkladné 
kontrole lesa a zabránění jeho 
rabování.

„Tato záležitost nás velmi 
překvapila, protože jde o věc, 
kterou si město ani neuvědomuje 
vzhledem k tomu, že lesy, které 
se rozkládají v okolí Padochova, 
jsou státní. Každopádně je to 
velmi důležité zjištění, proto jsme 
se spojili na správcem lesa a tuto 

otázku řešili. Je už věcí správce 
lesa, jak se k této otázce postaví, 
každopádně se lidé zajímají i o 
tyto záležitosti,“ sdělil místosta-
rosta Miloš Musil.

Dalším problémem, který pad-
ochovské občany trápí, je dohled 
nad volně pobíhajícími psy. „Je 
to záležitost známá, protože stíž-
nosti z této oblasti se ozývají ne-
ustále. Proto bylo přijato opatření 
a městská policie ve větší míře 
bude věnovat pozornost této pro-
blematice, aby se tento problém 
brzy odstranil,“ dodal k problému 
Vít Aldorf.

Další věcí, kterou uvedli pado-
chovští při vyplňování ankety, 
bylo znečišťování ovzduší při 
spalování na lokálních tope-
ništích. Protože cena plynu a 
elektřiny je poměrně výrazná, 
vracejí se lidé k topení pevnými 
palivy. Toto je věc, která se dá 
zlepšit jednáním přímo s občany. 

S problémem volně pobíhajících 
psů bude nápomocná oslavanská 
městská policie.

Poslední anketní otázkou, která 
byla vznesena, bylo, jak jsou lidé 
spokojeni s informovaností o dění 
ve městě. Zde panuje u vedení 
radnice spokojenost, protože po-
dání informací padochovští vní-
mají jako maximální. Vše je také 
dáno tím, že se tu věnuje spousta 
času a úsilí tomu, aby informace 
o zastupitelstvech, chystajících 
se akcích nebo odsouhlasování 
zásadních věcí se mezi občany 
dostaly. Právě díky tomu může jít 
život ve městě dopředu.

Výsledky uvedené ankety vnímá
oslavanská radnice jako význam-
ný druh komunikace, protože 
informace, které občané mají, 
nemusí vždy proniknout „na po-
vrch“ a právě díky podobným an-
ketám se může spousta věcí  v obci
zlepšit a vyřešit.                    /jak/  
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Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

/Hostěradice/ V těchto dnech 
byla zahájena v Hostěradicích 
výstavba nové mateřské školky. 
Obecní zastupitelstvo se pro no-
vou školku rozhodlo pro špatný 
technický stav stávající budovy.

„Z hygienických důvodů nevy-
hovují umývárny a záchody, špat-
ná je střecha a krovy, byla zrušena 
nevyhovující kuchyň. Kuchyň 
máme novou v základní škole a 
odtud vozíme na dvoukoláku čty-
řikrát denně stravu do školky, což 
je nevyhovující. Navíc ve školce 
není jídelna. Máme výjimku 
stanovenou do roku 2007, takže 
v příštím roce by byla školka 
zavřena a 65 dětí by nemělo kde 
být. Na tomto základě jsme po-
žádali naši poslankyni Martu 
Bajerovou, zda by nešly získat 

prostředky ze státního rozpočtu. 
Připravili jsme projekt a našli 
umístění vedle základní školy 
s tím, že jsme přikoupili asi 5 
metrů pozemků od soukromníka. 
Paní poslankyně na věci začala 
pracovat a podařilo se jí to. Takže 
pro letošní rok bylo schváleno ve 
státním rozpočtu 12 milionů na 
výstavbu mateřské školy s tím, že 
celkový rozpočet je 16,7 milionu. 
Zastupitelé odsouhlasili 4 milio-
novou půjčku a milion dá obec 
z rozpočtu. Staveniště je již pře-
dané, vyměřuje se a pracuje se na 
nové přístupové cestě k zahradám 
občanů, bagrují se základy. Ho-
tovo by mělo být do konce roku, 
což je šibeniční termín, ale je to 
přízemní budova, ve které budou 
tři velké samostatné sekce. Když 

bude méně dětí, může se jedna 
sekce zavřít, řešeno je i zázemí 
pro učitelky. Tato budova bude 
splňovat všechny požadavky,“ 
sdělil starosta Hostěradice Fran-
tišek Schneider.

Podle jeho slov bude využita 
i stávající budova školky. Mají 
stavební povolení a žádost na Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj. Tato 
budova bude o patro zvýšena a i 
s přikoupeným starším domkem 
vznikne komplex chráněného byd-
lení pro seniory  s dvaadvaceti po-
koji. Dvacet jich bude jednopoko-
jových a dva rodinného typu. 
Zajištěna bude péče a lékař, sa-
mozřejmostí bude výtah. Už teď
mají moře žádostí o umístění 
v tomto domě.

„Když se na mě pan starosta 

obrátil s návrhem, že by chtěli 
postavit nový školský areál, tak 
se mi to velmi líbilo. Jednak stá-
vající školka je v havarijním sta-
vu a pro maminky je to praktické, 
když budou mít školku se školou 
v sousedství a při jedné cestě. 
Je to dobrý návrh a ušetří se i 
s kuchyní, která tu už je moderní. 
Takže si myslím, že je to starosta, 
který se opravdu stará o mladé ro-
diny a mladé lidi. Mě se podařilo 
vysvětlit tento projekt tak, aby byl 
začleněn přímo do státního roz-
počtu a nemuselo se o něm hlaso-
vat. Jsem ráda, že se to podařilo, 
takže věřím, že školka zahájí svůj 
provoz a budu pozvaná, abych 
si s dětmi mohla pohrát,“ uvedla 
poslankyně parlamentu ČR Marta 
Bajerová.                           /mask/

Neoprávněně veden
v seznamech STB

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2006 bylo určeno,
že jsem byl neoprávněně evidován, jako osoba uvedená v paragrafu 
2 odst.1. písm b) zákona č.451/191 Sb. Rozsudek nabyl právní moci. 
Oznamuji to širší veřejnosti proto, že na jaře 1990, těsně před prvními 
svobodnými volbami, jsem byl donucen odstoupit z kandidátky, proto-
že moje jméno bylo na tzv. Cibulkových seznamech. Tato zpráva měla 
tenkrát dosti velký ohlas mezi občany. Velká většina mi vyjádřila důvěru
a podporu v této pro mne velmi těžké době.Většině jsem již tenkrát po-
děkoval a těm málo, co mne zatracovali, dávno odpustil. Jsem rád, že 
jsem zůstal u svojí profese a nemusím se, doufám, za některé výsledky 
svojí práce stydět. Nejsem si zcela jist, že by tomu tak bylo, kdybych 
zasedal v některém zastupitelském sboru.

Díky svému příteli, prof. Davidovi z Právnické fakulty jsem dal i tuto 
svoji životní etapu do pořádku. Udivila mne jednoduchost a rychlost 
soudního řízení, kdy dokazovací část trvala doslova několik minut.

Znovu mne to utvrdilo v přesvědčení, že se tzv. Seznamům přikláda-
la nepatřičná důležitost. Vždyť to byly výkazy zločinecké organizace, 
která si s pravdou nelámala příliš hlavu, jen když splnila plán. Mnohdy 
byly jen vítanou záminkou,  jak odstavit některé nepohodlné lidi. Před 
těmi volbami „na to nebyl čas.“ Jsem rád, že můj osud dopadl, jak 
dopadl a že se za mne děti a známí nemusejí hanbit. Nyní jsem, řečeno 
mluvou inzerátů v Seznamce: „muž s vyřešenou minulostí.“

MUDr.  Richard Kania, Em. přednosta chirurgie v Ivančicích

Pane Mr. Beane!
O Tvém intelektu mám již svůj názor, přesto jsem se rozhodl na 

Tvém článku Ti ukázat, jaké máš nedostatky ve vzdělání. Předně: 
„Gorolsko“ se jmenuje okolí Jablůnkova. Je to kout Moravy, který 
sousedí s Polskem a Slovenskem. (Ovšem, jestli vůbec víš, kde to je!) 
„Gorol“ je v jejich nářečí horal a s ostravskem ani karvinskem nemají 
nic společného. Doporučuji, aby sis koupil některý z dílů „Zapisnik 
ostravaka“. O obsahu Tvého článku je zbytečné se zmiňovat, větší slá-
taninu jsem opravdu nečetl. Na „Gorolsku“, v Ostravě i v Karviné žijí 
hrdí lidé, tak dej pozor, abys od nich nedostal za vyučenou! Bylo by to 
určitě horší než v Miroslavi.

Doporučuji Ti část své vysoké gáže, o které se zmiňuješ, věnovat na 
vzdělání - potřebuješ to! Redaktor má mít patřičné školy, jen v Zrcadle 
mohou psát ... Sklenáři!?

Předem avizuji, že na Tvé případné výlevy už reagovat nebudu. I 
když nevím, komu je Tvůj výtvor v Zrcadle, ze dne 5.5.06 směřován,
já ostravák ani karviňák nejsem a nikdy jsem nebyl, přesto jsou moje 
slova myšlena upřímně, v souladu s heslem „nejhorší je srážka s blb-
cem!!!“  ZDAŘ BŮH !

Poznámka redakce: Pane Švancare, děkujeme Vám za obohacující 
příspěvek a věřte, že my - Sklenáři a ostatní „nevzdělanci v Zrcadle“
se s heslem, které uvádíte v závěru článku, naprosto ztotožňujeme. 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKYV Hostěradicích postaví školku za téměř 17 milionů

Občanům vadí rabování lesa a pobíhající psi

Nabízíme Vám kompletní rekonstrukce
umakartových bytových jader v panelových
domech a modernizace koupelen
a WC ve zděných domech.

Za ceny již od 80. tisíc Kč Vám provedeme:
- kompletní demontáž stávajícího jádra
  včetně uložení na skládku
- vyzdění nového jádra a související stavební práce
  (uspořádání podle přání zákazníka)
- položení obkladů do výše 2m, položení dlažby, malby
- nové rozvody vody a odpadů
- novou elektroinstalaci vč výměny bytového rozvaděče
- dodáme a nainstalujeme vybavovací předměty
  (WC, sprchový kout, nebo vana, umyvadlo,
  vodovodní baterie) dle Vašeho výběru
- vývody voda, plyn, elektro pro Vámi zvolenou kuch. linku

TOUŽÍTE POVZNÉST
ÚROVEŇ SVÉHO BYDLENÍ?

Firma FATO • Palackého 57 • Moravský Krumlov
Mobil: 606 704 379 • e-mail: hlavacf@seznam.cz

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

Mazda 626
modely od roku 1994 do 2000
ceny od 40.000 Kč
pětidvéřové i kombi

Mazda 323
modely od roku 1992 do 2000
ceny od 49.000 Kč

Mazda MX3 1,8i
r.v. 1995, cena 85.000 Kč
el. okna, servo, centrál, alu kola

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

Renault Laguna 2,2 D
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
el. okna, servo, ABS, airbag

´
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/Ivančice/ Současné projedná-
vání novely „atomového“ zákona
v parlamentu prozatím uvízlo na 
mrtvém bodě. O jeho prosazení 
také usiluje dobrovolné sdružení 
obcí Energoregion 2020 v okolí 
JE Dukovany.

„Jak je asi všeobecně známo,  
„atomový“ zákon čeká na druhé 
čtení. Nedostal se na projedná-
vání řádné schůze parlamentu ČR 
s tím, že byl bez pozměňovacích 
návrhů vrácen zpět do výborů 
životního prostředí a průmyslu
k dalšímu dopracování. Novela je 
koncipovaná tak, aby poskyto-
vala určitou satisfakci pro obyva-
tele dvacetikilometrového hava-
rijního pásma kolem EDU a aby 
s toho profi tovali nejen občané, 
ale i elektrárna. Ta by měla re-
klamu z toho, že bude její okolí 

upraveno a bude tak živou vizit-
kou bezpečné jaderné energetiky. 
My se proti ní nijak nebouříme, 
naopak ji podporujeme, protože je 
to energetika zdravá,“ sdělil mís-
tostarosta Ivančic Jaroslav Pos-
píchal, který je zároveň v před-
sednictvu Energoregionu 2020.

Novela „atomového zákona“ 
by měla přinést fi nanční prostřed-
ky pro zhruba 140 obcí, které jsou 
v současné době členy sdružení. 
„Mám obavu, že o atomovém 
zákonu, respektive jeho novele, 
bude již rozhodovat nové složení 
parlamentních poslanců, kterým 
jsme připravení trpělivě vysvět-
lovat nové znění atomového zá-
kona. Proto hodláme tento zákon 
prosadit za podpory nových po-
slanců. Hodláme tomu významně 
pomoci prostředky, které jsou ze 

zákona možné. Myslím si, že jde 
o správnou věc, která by pomohla 
k rozvoji obcí, sportovních orga-
nizací nebo jiných aktivit v tomto 
regionu. Pokud se projednávání 
nedostane na poslední schůzi, tak 
přijde na řadu začátkem jednání 
nového parlamentu na podzim. 

Proto se na to hodláme připravit 
a veřejnost objektivně informovat  
na našich internetových strán-
kách, které budou zprovozněny. 
Na nich vysvětlíme, proč by mělo 
k tomuto kroku ze strany parla-
mentu dojít,“ doplnil Jaroslav 
Pospíchal.                              /jak/ 

Pro zdraví a krásu
HYDROCOLON  TERAPIE – jediná na Znojemsku!

Studio ošetřovatelské péče Mgr. Ivany Peřinové již rok nabízí svým 
klientům zajímavou léčebně preventivní proceduru - HYDROCOLON 
TERAPII. Zeptali jsme se za vás.

Můžete našim čtenářům tuto proceduru přiblížit? Hydrocolon terapie 
je vlastně výplach tlustého střeva. Je to nejšetrnější metoda, pomocí které 
se tlusté střevo zbaví všech škodlivin a nestrávených zbytků potravy, které 
v něm mohou ulpívat týdny až měsíce. Tlusté střevo se totiž podílí nejenom 
na vylučování střevního obsahu, ale je současně nejdůležitější součástí 
obranného systému v těle. Pokud dobře nepracuje, může člověk trpět nejroz-
manitějšími zdravotními problémy.

Navštěvují Vaše studio pouze lidé se zdravotními problémy? Nejenom 
se zdravotními problémy. Musím přiznat, že ty, kteří přicházejí relativně 
zdraví, tu vítám obzvlášť ráda, protože lepší je nemocem předcházet, než je 
napravovat! Ale většina z nás si ještě nezvykla chovat se ke svému zdraví 
jako k tomu nejcennějšímu, co máme. A tak je možné tu potkat jednak ty, 
kteří přichází „pouze“ za účelem detoxikace nebo před zahájením redukční 
diety, a potom takové klienty, kteří již mají nějaké zdravotní problémy. 
Mezi časté potíže mých klientů patří: bolesti hlavy (migréna), chronická 
únava, kožní poruchy - alergie, akné, lupenka, různá plísňová onemocnění, 
kloubní problémy, revma, bolesti zad, dna, roztroušená skleróza, nadváha, 
ztráta obranyschopnosti, zácpa, průjem, nadýmání, páchnoucí dech, časté 
gynekologické záněty. U většiny těchto potíží působí hydrocolon jako do-
plňková terapie, která pozitivně ovlivňuje základní léčbu.

Jak vypadá průběh terapie? Klient leží na lůžku a trubičkou z plastu za-
vedenou do konečníku protéká ohřátá, fi ltrovaná voda do střeva. Uvolněný 
střevní obsah s vodou je odváděn odtokovou hadicí v uzavřeném systému 
přes přístroj do kanalizace. Procedura trvá 45 minut a klient se po ní cítí 
velmi příjemně a lehce. Úvodní kůra se skládá ze 3 – 5 výplachů v jednom 
týdnu . Po absolvování této základní série klienti často přijmou tuto tera-
pii jako součást svého života a sami poznají, kdy je třeba výplach zopa-
kovat. Přicházejí na jaře a na podzim, před a po dovolené, po Vánocích, 
při pocitech únavy a vyčerpání, po zátěžových situacích atd.

Kde Vás zájemci o tuto metodu najdou? Ordinace se nachází v pří-
jemném, moderním prostředí budovy Znojmoprojektu, Kuchařovická 11, 
ZNOJMO (u Kaufl andu na ul. Jarošova). Telefon je 724 164 266.

Komerční inzerce
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Ladislav Šustr
poslanec Parlamentu ČR
kandidát č.3 za Jihomoravský kraj

Energoregion 2020 nehází fl intu do žita

Lihovar
Vážení čtenáři. Již několik týdnů se hodně diskutuje o zájmu zahra-

ničního investora postavit na Miroslavsku závod na výrobu bioetanolu 
(bezvodého lihu), který se bude přidávat do pohonných hmot. Toto 
opatření má snížit závislost státu na dovozu ropy z problematických 
částí světa, zlepšit ekologii a postupem času třeba ropné produkty 
úplně nahradit. Surovinou pro výrobu může být vše, co obsahuje škrob 
nebo přímo cukr. V zahraničí jsou zařízení, která produkují líh z cukro-
vé třtiny nebo řepy, celulózy, ovoce či obilí. Zajímavostí je skutečnost, 
že v Evropě, která trpí nadprodukcí, skončí také třetina vína přepále-
ním na bioetanol. Smutné je, že se zemědělci potýkají s odbytovými 
problémy a část světa hladoví. Bohužel pálení nebo nepálení obilí na 
líh tento problém nevyřeší. Obilí z České republiky se k hladovějícím 
v Africe z mnoha důvodů nikdy nedostane. Samozřejmě, že lihovar je 
továrna, která by stála na půdě, která se do dnešní doby zemědělsky 
obdělávala. Kolem velkých měst rostou nákupní centra, hypermarkety, 
satelitní městečka apod. Tyto stavby zabírají obrovské množství půdy, 
nic nevyrábí ani neprodukují a většinou nejsou ani architektonickými 
skvosty, přesto se jejich počty stále zvyšují. Domnívám se, že lihova-
rem by se zemědělcům pomohlo tak, jako nikdy předtím. Jako snad 
každé vedení města máme zájem na tom, aby se u nás dobře žilo. 
Jednou z důležitých podmínek je také možnost zaměstnání. V novém 
závodě by bylo vytvořeno padesát pracovních míst. Zařízení pracuje 
v nepřetržitém provozu 340 dní v roce. Je složeno pět směn, které tvoří 
pět vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zbytek jsou středoškoláci
a vyučení pracovníci. Samozřejmě každý závod ovlivní svoje okolí. Je 
třeba zvážit klady a zápory. Surovina se do zařízení musí nějak dopra-
vit, ale to se děje již nyní. Většina obilí, cukrové řepy, hroznů atd. se 
vozí po pozemních komunikacích na nádraží ČD, do cukrovaru nebo 
zpracovatelských závodů. Ke každému připravovanému projektu patří 
diskuse, která má být věcná a korektní. K vyjádření názorů by měly 
sloužit také internetové stránky, které vytvořil ing. Tomáš Počarovský. 
Číst zprávy, studovat názory odborníků i laiků či psát vlastní názory
a dotazy je možné na adrese: http://lihovar.blogspod.com. Každý názor 
či připomínka jsou vítány. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nikdo 
nemá zájem ničit přírodu, drancovat vodní zdroje nebo dusit okolí. Jen 
se snažíme dělat svou práci tak, aby s námi byli občané spokojeni.

Roman Volf, místostarosta Miroslavi

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Ladislav Šustr společně
se starostou města
Moravský Krumlov
Bartolomějem Pitlachem
při slavnostním otevření
kabin na fotbalovém
hřišti TJ Moraský Krumlov

Pustili se do oprav hradeb
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově se v těchto dnech 
rozběhly opravy památek. „Minulý týden byla zahájena druhá fáze 
oprav hradební zdi v úseku za Jednotou, spadá do toho horní bašta
i se spodní půlkruhovou baštou a částí schodiště. Předpokládáme, 
že původní termín ukončení do konce června bude posunut o jeden 
měsíc z toho důvodu, že vyvstaly problémy s vícepracemi. Zeď musí 
být zabezpečena, aby se nezřítila, nebyla totiž již opravitelná. Došlo 
k tomu, že jedna část musí být nahrazena celá, protože základ narušila 
pokládka telekomunikačního kabelu. V letošním roce částka určená na 
opravu činí 900 tisíc korun a zmíněné vícepráce se pohybují kolem 50 
tisíc navíc, což je v řešení. Z celkové částky čerpáme zhruba polovinu 
z regenerace městských památkových zón, zbytek je podíl města, což 
se muselo doložit jako polovina účasti,“ sdělil ředitel Správy majetku 
města Zdeněk Kabelka.
 V letošním roce se ještě bude opravovat hřbitovní zeď v Rokytné, kte-
rá je rovněž památkou. Na tuto akci je vyčleněno z dotací 60 tisíc od Ji-
homoravského kraje. „Jsem jedině rád, že opravy pokračují. Pro letošní 
rok jsme zase získali peníze z regenerace městských památkových zón. 
Částka je to slušná s tím, že 50 procent uhradí město. Je faktem, že 
hradby se začaly rozpadat a toto zákoutí nebylo důstojné, děly se tam 
i nekalé věci, proto je potřeba vše dát do pořádku. Takto vznikne nová 
odpočinková zóna na pěkné procházky na opravené bašty. Hradby 
opravujeme po částech, každým rokem získáme nějaké dotační peníze 
takže to tu bude po dokončení reprezentativní,“ doplnil starosta města 
Bartoloměj Pitlach.                                                                       /mask/

Vážení přátelé,

díky vaší podpoře v minulých 
volbách vykonávám funkci 
poslance a místopředsedy rozpoč-
tového výboru Parlamentu ČR. 

Jako bývalý starosta obce 
Telnice, kterou jsem v roce 1995 
přivedl k ocenění „Vesnice roku“, 
se snažím pomáhat komunálním 
politikům i rozvoji venkova. 
Nejedná se pouze o podporu 
investic do infrastruktur obcí, ale 
také o oživení kultury, pěstování 
lidových tradic a péči o obnovu 
památek, které jsou hmatatelnou 
kronikou naší historie.

Mezi mé priority patří podpora 
sportu pro všechny. Je to druh 
sportu, kde se společně setkává 
nejvíce lidí a který především 
mladou generaci pomáhá formovat 
a vychovávat. V oblasti sportu 
jsem doposud působil nejen jako 
starosta sportovní organizace Orel, 
ale také jako dlouholetý předseda

Všesportovního kolegia ČR, které 
se stará o více jak dva miliony 
sportovců v naší republice. 

Mojí snahou je také podpora 
řemesel, která jsou základem 
malého a středního podnikání 
a v současné době jsou velmi 
společensky podceňována. Jsem
připraven dále bojovat za po-
zvednutí řemesel v naší zemi, 
neboť ta byla vždy základem 
našeho průmyslu, zaměstnanosti 
a stabilní ekonomiky. S tím také 
souvisí posílení ochrany menších 
fi rem, které za odvedenou práci 
dostávají zaplaceno opožděně
a mnohdy méně nebo vůbec.

Pokud jsou vám blízké myšlenky 
podpory dobrého rodinného 
zázemí, kulturních tradic i starost 
o naše památky, tak máme mnoho 
společného.

Jsem rád, že vám mohu před-
stavit alespoň v krátkosti několik 

projektů a oblastí, které jsem rád 
podporoval a pomáhal při jejich 
realizaci:
Prosazené zákonné změny
• Zákon o rozpočtovém určení 
daní, který významně posílil 
rozpočty měst a obcí
•  Zákon o sportu a další
Podpora konkrétních projektů
•  Mezinárodní centrum klinického 
výzkumu v areálu nemocnice
U sv. Anny v Brně
• Janáčkovo koncertní centrum
v Brně
•  Univerzitní kampus Masarykovy 
univerzity v Brně
•   Výstavba národního fotbalového 
stadionu v Brně

Prosazené investice (včetně 
několika staveb na Moravsko-
krumlovsku a Ivančicku)
•  Obnova kulturních památek
•  Výstavba a obnova sportovních 
zařízení
•  Podpora rozvoje venkova
• Pomoc při obnově infrastruktur 
obcí
•  Podpora místních tradic, spolků 
a občanských sdružení

Rád bych Vás pozval k nastáva-
jícím volbám do Parlamentu ČR. 
Věřím, že společně s Vámi mohu 
dokázat měnit život v našem kraji
i celé republice.

Děkuji za Vaši podporu



5nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

Zeptali jsme se: pana Ing. Jiřího Bláhy, jednatele O.s. pro Suchohrdly
Představte nám Vaše sdružení? 
Občanské sdružení pro Sucho-

hrdly bylo založeno bezprostředně 
poté, kdy se občané Suchohrdel 
vůbec poprvé dozvěděli o záměru 
vybudovat v těsném sousedství 
obytné zóny této obce chemickou 
továrnu. Tato informace nám 
byla doručena 31. dubna 2006 na 
obecní úřad Suchohrdly z odboru 
životního prostředí Jihomoravského 
kraje. Miroslavská radnice tento 
záměr do posledního možného 
okamžiku tajila. Sdružení má svoji 
právní subjektivitu, 6.4.2006 bylo 
řádně registrováno. Cílem našeho 
sdružení je mj. ochrana životního 
prostředí, zdraví občanů, kulturních 
památek a zeleně. 

Jak sdružení chápe předpoklá-
danou výstavbu továrny na bioetanol? 

Jako velmi negativní a v tomto 
mikroregionu jako velmi nešťast-
nou záležitost. Umístění chemické 
továrny do těsné blízkosti obytných 
domů občanů Suchohrdel navíc 
jako aroganci, naprostou neúctu a 
bezohlednost miroslavské radnice 
k našim občanům. Ani nově navr-
žená lokalita nic neřeší. Lihovar 
svými mnohatunovými emisemi 
škodlivin a prachu bude zatěžovat 
velmi široké okolí, nejen Suchohr-
dly. To, že pan Forman prezentuje 
přesunutí lokality jako vstřícný 
krok směrem k suchohrdelským 
občanům, je součástí jeho strate-
gie dezinformace a manipulace 
s veřejným míněním. Nic z toho, 
co prezentuje starosta Miroslavi 
pan Forman, nikdy nebylo a ani 
po přesunutí místa není v souladu 
s ofi ciální dokumentací pro výstav-
bu této chemické rafi nerie. Pan For-
man spoléhá na skutečnost, že jen 
minimum lidí si přečte celou studii 
o 236 stranách. 

Máte obavu z toho, že by se 
továrna mohla podepsat na kvalitě 
života občanů mikroregionu? 

Obavu nemáme, jsme o tom 
přesvědčeni! Naše přesvědčení se 
potvrdilo po konzultaci s odbornou 
fi rmou. Pan starosta Forman v žád-
ném případě neposkytuje a doposud 
neposkytl jediný pravdivý údaj o 
dopadu výstavby chemické továrny 
na životní prostředí. 

Jak jste spokojeni s informova-
ností občanů v této záležitosti? 

Promiňte, o čem nyní mluví-
me? Byl snad někdo z občanů 
Suchohrdel nebo Miroslavi někdy 
v této věci panem Formanem infor-
mován? Vždyť nebyli informováni
ani mnozí miroslavští zastupitelé.
Pokud vím, jediná schůzka s ob-
čany proběhla dne 7.4.2006 v Sucho-
hrdlech. Přítomni byli pánové: 
Forman, Volf a zástupci investora, 
pánové Klement a Rosický, asi 
stovka místních obyvatel a několik 
hostů z okolních vesnic. Sezení 
skončilo absolutním fi askem, ostu-
dou pro pana Formana i zástupců 
investora. Zástupci investora si 
vzájemně protiřečili, předkládali 
protichůdné argumenty, zejména 

pan Klement předvedl, jak lhát, 
lhát a zase lhát a vůbec se přitom 
nestydět. Lhal na besedě se 
suchohrdelskými občany, lhal v Jiho-
moravském večerníku vysílaném 
dne 27.4.2006 na ČT 1. Tento pán 
v návaznosti na slova pana Formana 
o spotřebě vody lihovaru do 5m3/
hod, což je asi 1,4litru/s , řekl, že ji 
lze ještě snižovat. Dle dokumentace, 
po sečtení všech údajů z různých 
kapitol, však vychází skutečná 
spotřeba vody pro lihovar 30litrů/s, 
což je více než vydatnost všech 
vodních zdrojů, kterými Miroslav 
disponuje. Pravděpodobně tento 
pán, inženýr, z velkoměsta Prahy, 
který si píše před svůj titul ještě 
„Dipl.“, si neuvědomuje, že i na ves-
nici umí lidé číst a napočítat do 
dvou. Dokumentace hovoří o odpa-
ru, odkalu, apod., který je zhruba 
dvojnásobný. Jak může potom tak
vzdělaný pán hovořit o dalším sni-
žování spotřeby vody a o recyklaci? 
Co chce recyklovat? To je na 
Nobelovu cenu. Nebo na něco 
jiného. A takovýchto podobných 
„nesrovnalostí“ je  mnohem víc. 

Jak vnímáte postoj ofi ciálních 
činitelů k celé věci ? 

Proč přímo nejmenujete pana 
Formana? Pan Forman doposud 
neřekl ani jediný solidní a kon-
krétní argument pro výstavbu této
chemičky. Nikdy adekvátním způ-
sobem na dotazy nebo připomínky 
přímo neodpověděl. Jeho strategií 
je lhaní, osočování, vyhrožování a 
zatajování informací, např. zatajení 
(úmyslné?) doručení dokumentu 
EIA na městský úřad Miroslav 
(studie k vybudování lihovaru a její 
dopad na životní prostředí). Občané 
Miroslavi měli možnost se k této 
studii v zákonné lhůtě vyjádřit, 
za předpokladu, že by o ní včas 
věděli. Na vyžádání předložíme 
fotodokumentaci úřední desky 
Miroslavi, kde tato informace měla 
být a nebyla zveřejněna. 

Pane Bláho, myslíte si, že je v této 
věci vyvolávaná nějaká přehnaná
a neopodstatněná hysterie? 

Určitě. Je však třeba specifi kovat, 
na čí straně. Ujišťuji Vás, že žád-
nému členu sdružení nejde o žádný 
osobní prospěch, nedostane za své 
aktivity ani za postavení chemičky 
na biolíh žádnou provizi, nemá 
slíbeno ředitelské, ani žádné jiné 
teplé místečko v lihovaru. My jsme 
o žádné hysterii mluvit nezačali, 
neměli jsme a nemáme důvod. Začal 
o ní mluvit pan Forman. Zcela jistě 
ví proč. Hysterie je jen u jistých 
a zcela konkrétních osob, jejichž 
osobní fi nanční aktivity reálně
ohrožujeme. Proč vždy zloděj křičí:
chyťte zloděje? Nebo, že by potref-
ená husa nejvíc křičela? Vyberte si. 

Jsou podle Vás i jiná hlediska,
o kterých by lidé měli vědět?

Jsou a velice podstatná. Dosta-
neme se ale do oblasti suchých 
čísel. Továrna bude denně zpra-
covávat 42 tun koncentrovaných 
kyselin, louhu a dalších žíravin.  To 

znamená, že v továrně bude na tyto 
agresivní a životu nebezpečné che-
mikálie sklad. Když jsme upozorni-
li na katastrofi cký dopad případné 
havárie, pan Forman kategoricky 
odmítl řešit samotnou podstatu věci 
– selhání systému, selhání tech-
nologie, selhání lidského faktoru. 
Odmítl se vyjádřit k důsledkům  
možné havárie. Místo toho řešil, 
jaká je pravděpodobnost pádu 
letadla na nějaký objekt. Letadlo 
nás ale nezajímá, je nepodstatné, to 
může být použito jen jako příklad. 
Jestliže máme na vstupu výrobní-
ho procesu továrny 42 tun žíravin 
denně, musí se objevit v nějaké 
formě na výstupu jako odpad, který 
má být po vyčištění vypuštěn do 
přírody. Žádná čistička odpadních 
vod nemá účinnost 100%. Tyto jedy 
budou postupně vsakovat do země, 
budou se kumulovat, postupně nám 
otráví naši kvalitní pitnou vodu. To 
snad chcete pro naše děti a vnuky? 
Nebo je snad libo 10 000 tun tuhé-
ho odpadu z továrny ročně? Nevím, 
možná víc, ve fabrice se totiž dle 
dokumentace denně ztratí neznámo 
kam 250 tun materiálu. To prosím 
není tisková chyba, to je fakt. 
Stejně tuny a tuny emisí. S hrůzou 
zjistíte, že některé přípustné limity 
mohou být překračovány o více 
než 50%. Studie EIA, která má 
posoudit vliv této stavby na životní 
prostředí, hovoří jasně o zvýšené 
nemocnosti v exponovaných lokali-
tách, zejména u starších lidí a dětí, 
o zkrácení  průměrné délky života 
i při minimálních koncentracích 
škodlivin. Pan Forman ofi ciálně a 
veřejně na ČT sdělil, že nepřipustí
v regionu vybudování něčeho, co 
by mohlo poškodit životní pro-
středí nebo se negativně dotknout 
obyvatel. Tak se těšme. Továrna má 
vypouštět do ovzduší více než 6 tun 
kysličníku uhličitého za hodinu!!! 
Je to takzvaný skleníkový plyn, 
ve vyšších koncentracích životu 
nebezpečný, plyn podstatně těžší 
než vzduch, tzn., že klesá k zemi 
a může strhávat s sebou další 
škodliviny a karcinogenní látky 
vyprodukované touto chemičkou. 
Je zde pravděpodobnost vzniku 
častých  inverzí, kdy se nevyhneme 
tomu, abychom tato svinstva ve 
zvýšené míře dýchali. Může dojít 
ke změně mikroklimatu. Nejvíce 
budou samozřejmě postiženi, dle 
pana Formana, hysteričtí obyvatelé 
Suchohrdel, kteří jsou v nižší polo-
ze než Miroslav a budou mít vše
„z  první ruky“. Pana Formana však 
občané Suchohrdel ani občané měs-
ta Miroslavi, rodiny, které bydlí na 
nádraží, v Kašenci nebo v Damni-
cích (to již hovořím o jiné lokalitě) 
naprosto nezajímají, jejich právo na 
zdravé životní prostředí a vznesené 
námitky ignoruje. Takže se ptám. 
Jsou naše argumenty vyvoláváním 
hysterie? Nebo na vyvolání hyste-
rie má zájem pan Forman a chce nás 
rozeštvat proti sobě? Místo výpadů 
pana starosty Formana o hysterii, 

mluvme o cynismu a bezohlednosti 
tohoto pána a dalších, o tom kdo 
koho má vyzývat ke korektnosti a 
o účelu jeho výroků. Pan Forman se 
bojí pravdy, nechce ve skutečnosti 
korektní diskusi, potřebuje, aby se 
mluvilo o něčem jiném, aby měl 
prostor pro svoje plány. Lidé jej ve 
skutečnosti vůbec nezajímají. 

Co občanům přinese tato továrna? 
To myslíte vážně? Přesně to, co 

např. Neratovická Spolana. A to vše 
má vyvážit nějakých 50 pracovních 
míst? To je trapné.

Jak podle vás reagují lidé na 
plánovanou výstavbu? 

Kladně i záporně. Je nutno 
diferencovat. První skupinu tvoří 
vlastníci pozemků. Ty navštívil 
pan Forman, aby s nimi sjednal 
podmínky odkupu. Cena za výkup 
jednoho metru čtverečního se má 
údajně pohybovat od 1000 do 2500 
Kč, v závislosti na individuální 
dohodě s konkrétními majiteli a pa-
nem Formanem. Tito lidé jsou jed-
noznačně pro výstavbu chemičky, 
v lukrativním prodeji svých pozem-
ků spatřují svoji šanci na Jidášův 
groš. Druhou skupinu tvoří naprosto 
neinformovaní občané a nevědí, 
co se za pojmem zemědělský 
lihovar skrývá. Třetí skupinu tvoří 
pan Forman a jeho příznivci, typu 
pana Švancara, který je ochoten se 
podepsat pod cokoliv, co každého 
slušného člověka musí urážet 
(viz. Miroslavský zpravodaj č.2). 
Společně nepoužívají nic jiného, 
než arogantní výpady, výroky a 
vyhrůžky proti těm, kteří chtějí 
zodpovědět na otázky, nebo kteří 
již vyjádřili nesouhlas s výstavbou 
této fabriky. V Miroslavi byl zmlá-
cen nezávislý novinář, je zazname-
náno několik cílených provokací a 
vyhrůžek. Pan Forman si pozve na 
jednání rady města Miroslavi Su-
chohrdelské zastupitele, aby potom 
s některými odmítal jednat, protože 
mají jiný názor, než jaký zastává 

on. I tak může ještě dnes vypadat 
a vypadá demokracie v podání pana 
Formana a jeho strany. 

Jsou tu dvě stanoviska, jedno je 
jen zamítavé a druhé jen kladné. 
Kde vidíte pravdu Vy?

Jednoznačně ve faktech. Jestliže 
pan Forman nebo kdokoliv jiný 
hovoří jen o pozitivech, mělo by to 
být každému minimálně podezřelé. 
My se snažíme proti sobě postavit 
obojí a snažíme se o diskusi zalo-
ženou na faktech, ofi ciální doku-
mentaci EIA. Jestliže pan Forman 
několikrát prohlásil, že diskuse 
z naší strany je nekorektní, že 
jsme hysteričtí, apod., žádáme, aby
řekl konkrétně v čem. Vždy jsme
vycházeli z odborných a tedy dolo-
žitelných dokumentů, zpracovaných 
licencovanou osobou ministerstvem 
životního prostředí. 

Vaše sdružení má ve stanovách 
ochranu přírody, jak tedy vnímáte 
sousedství továrny a odpočinkové a 
rekreační zóny rybníka v Rénách, 
který byl nákladně revitalizován? 

Tak se zkuste zamyslet. Desítky 
ventilátorů umístěných vně zakry-
tých částí budov o hlučnosti až 85
dB budou zcela jistě zajímavou a 
vyhledávanou, nejen turistickou, 
lokalitou pro odpočinek. Předpoklá-
dám, že to bude jedno z oblíbených 
a navštěvovaných míst, především 
pana Formana, Švancara a jim 
podobných. Přidáme-li k tomu pa-
třičný a neodmyslitelný smrad, máme
ideální odpočinkovou a rekreační 
zónu. A nejenom tuto zónu. Zasa-
ženo bude i nejbližší okolí. Hluk 
ventilátorů se ponese do širokého 
okolí a zcela jistě se postará o Vaše
klidné spaní. Není nad to usínat a 
spát za hluku nedalekých ventilátorů 
chemické rafi nerie, projíždějící 
těžké techniky s obilím zásobující 
lihovar. Není nad větší romantiku, 
než-li linoucí se smrad z otevřených 
vyhnívajících nádrží za teplých 
letních nocí, doplněný o řadu život 

zkracujících látek, karcinogenů, 
jiných jedů a škodlivin. Je  na Vás, co 
přijmete. Lži pana Klementa, který 
se nás snaží přesvědčit, že provoz je 
bezhlučný, bez zápachu, že lihovaru 
stačí na provoz (obrazně) litr vody, 
protože dvacet dalších z tohoto 
jednoho jediného litru budeme 
recyklovat? V Medlově prý také 
před výstavbou kafi lerky říkali, že 
se zápach nepředpokládá. 

A co občanům? 
Možná poslední věc. To, co málo-

kdo ví, nebo vědět nechce a nemlu-
ví se o tom. Protože zátěž tunami 
emisí touto továrnou je gigantická, 
existuje jisté omezení. Podmínkou 
vybudování lihovaru je snižování 
emisí u jiných znečišťujících zdro-
jů v JM kraji. Jestliže tedy má 
v lihovaru vzniknout asi 50 nových 
pracovních míst, musí pan Forman 
říci, kolik pracovních míst bude 
muset být následně v nejbližším 
okolí zrušeno, nebo nebude moci 
vůbec vzniknout, aby tato podmínka 
byla splněna. Pan Forman by měl 
říci, zda strana, za kterou kandiduje, 
má ve svém programu také upřed-
nostňování cizího, neznámého a 
agresivního kapitálu před vlastními 
občany za každou cenu. Ale ptejme 
se dále: co udělal pan Forman asi 
před pěti lety pro vznik zhruba 250-
ti nových pracovních míst, kdo se 
zasloužil o krach Fruty, co nedávno 
udělal pro drobné podnikatele, aby 
v Miroslavi podnikali a nabídli 
prostým lidem práci, atd…? Je 
mnoho věcí, které by lidé měli vědět. 
Každá věc má rub i líc, je třeba vidět 
obojí. V současné době investor 
upustil pod tlakem odpůrců od rea-
lizace výstavby v těsné blízkosti
suchohrdelských rodinných domků. 
Svých plánů se však zdaleka 
nevzdal. Existují návrhy pro jiné 
umístění, dále od Suchohrdel, blíže 
k jiným obydleným místům. Třeba 
to bude právě to Vaše. 
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Jan Husák
starosta obce Těšany
kandidát č.4
za Jihomoravský kraj

V současné době starosta obce 
Těšany v okrese Brno-venkov. V ko-
munální politice je aktivní od roku 
1990. Jeho celoživotní zálibou je 
podílet se na aktivním naplňování 
volného času mladé generace. Je 
specialistou pro oblast zadávání 
veřejných zakázek a má praktické 
zkušenosti   komunálního   politika. 

Kandidatura do poslanecké sněmov-
ny je pokračováním dosavadní činnosti 
v profesním a občansko-veřejném 
životě. Za podstatné považuje úzký 
kontakt politika s občanem. Voličům
a kolegům v KDU nabízí svoje 
profesní zkušenosti v problematice 
komunální a regionální politiky, práce 
s mládeží, v oblasti pracovněprávní,
v oblasti investiční výstavby. 

Aktivně se chce podílet na vytváření 
rovnováhy ve vztahu zaměstnance 
a zaměstnavatele, na odstraňování 
překážek bránících v rozvoji živnos-
tenského a středního podnikání. 

Zajistit námezdním zaměstnancům 
přednostní vymahatelnost neprávem 
zadržované mzdy. 

Odstranit systém příjmů bez aktiv-
ního přínosu občana. Za nepřijatelnou 
považuje tzv. pozitivní diskriminaci 
těch, kteří nespoléhají na podporu
státu, ale sami aktivně přistupují k za-
jištění svého života, zřizují živnost a 
pracovní příležitosti pro své zaměst-
nance v souladu s platnými předpisy. 

Za rozhodující součást programu 
KDU-ČSL považuje oblast rodinné 
politiky s výrazným akcentem na 
její společenské postavení, které je 
podtrženo cílem dosažení pozice 
samostatného ministerstva a zejména 
institutu posuzování legislativních a 
z toho plynoucích exekutivních kroků 
dle dopadu na rodinu.

Jeho heslem je:
„Prvně se sám přičiň a teprve potom 

čekej pomoc druhých“.
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2006
KATALOG 

FIREM

Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

KATALOG FIREM VE VOLNÉM PRODEJI

CENA: 35,- Kč 

V KATALOGU NALEZNETE
Abecední seznam firem  •  Oborový seznam firem

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

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

Diář na rok 2006 včetně jmenin a svátků

KATALOG ZAKOUPÍTE
Redakce čtrnáctideníku Zrcadlo, Knížecí dům, MK

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

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

Informační místo na MěÚ v Moravském Krumlově 



7nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

TI, KTEŘÍ S NÁMI

JIŽ CESTOVALI, NEMUSÍ ČÍST DÁL,

PROTOŽE VĚDÍ, ŽE: STOP

•  nabízíme nejširší výběr pojištěných cestovních kanceláří v regionu

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

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

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

   plateb, případně storna i změnu termínů

•  pravidelně aktualizujeme Last minute

•  u nás uplatníte příspěvek na dovolenou od Vašeho zaměstnavatele

•  zjistíme vhodné spojení k místu odjezdu zájezdového autobusu

•  u nás zakoupíte samostatné letenky do celého světa

•  nabízíme pobyty (letecky z Brna, autobusem z Brna, Znojma, Třebíče, Mikulova)

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

•  Vaše dotazy na místě zodpovíme a kávu Vám zdarma uvaříme

NEUTRÁCEJTE ČAS A PENÍZE OBJÍŽDĚNÍM 

JEDNOTLIVÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ,

PŘIJĎTE K NÁM

KUCHYŇSKÉ
LINKY,

KTERÉ MAJÍ
JISKRU kde nás najdete ?

směr Znojmo

směr 
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

Moravský Krumlov
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PAMĚŤ NÁRODA
 je název výstavy, která probíhá pod záštitou náměstka hejtmana JmKr 

RNDr. Igora Poledňáka celý květen v prostorách MěÚ v Moravském 
Krumlově. Její autoři - Kamila Poláchová, Ing. Jaroslav Mokrý, Ing. 
Michal Šotner - vyjadřují poděkování RNDr. Graciánu Tejralovi a panu 
Zahrádkovi, bez jejichž laskavé pomoci by výstava nemohla vzniknout.

 Vernisáž výstavy proběhla 3. května 2006. Výstavu zahájil RNDr. 
Igor Poledňák, všechny přítomné hosty přivítala místostarostka města 
paní Marie Valachová. Vernisáž svou přítomností poctil také sídelní 
biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, který se ujal slova a zavzpo-
mínal na utrpení své rodiny během zrůdné komunistické genocidy.  
RNDr. Gracián Tejral a pan František Zahrádka, bývalí političtí vězni a 
přímí účastníci těchto historických událostí, pronesli na úvod výstavy 
několik slov a vyjádřili své potěšení nad vznikem výstavy.

 Organizaci vernisáže a pohoštění bravurně zvládla paní Pavla Mokrá,
ještě jednou touto cestou děkujeme všem sponzorům výstavy:
PEKÁRNĚ IVANKA, PROIMPEXU, CYKLOSERVISU NOVOTNÝ 
a panu J. TICHÉMU - vinný sklep Rybníky.

 Výstava „Paměť národa“ vznikla z náhodného impulzu členky 
Spolku pro obnovu tradic paní K. Poláchové, s realizací této myšlenky 
nadšeně pomohli výše jmenovaní Ing. J. Mokrý a Ing. M. Šotner. 

 Výstava rámcově zachycuje dosud tabuizované období od voleb 
do NS v roce 1946, komunistického převratu v roce 1948, vzniku 
III. odboje, komunistické genocidy, perzekucí, justiční vraždy JUDr. 
Milady Horákové, vzniku koncentračních a pracovních táborů, věznic, 
perzekucí církví, studentů, rolníků, prokletím českého uranu a končí 
seznamem popravených z politických důvodů ve letech 1948 – 1960.

Výstava s tímto tématem je v Moravském Krumlově zcela neobvyk-
lá, již její instalace vyvolala značnou nelibost radniční koalice. U komu-
nistů je jejich reakce nepřekvapující, i když se snažili národu namluvit, 
že jsou již jiná strana, právě takové akce však odhalují jejich pravou 
tvář. Nepřekvapuje ani reakce ČSSD, vždyť je to jediná strana, které 
nevadí minulost komunistů a veřejně se hlásí ke spolupráci s nimi. Co je 
ale zarážející, je skutečnost, že tyto negativní ohlasy neumlčí starosta 
Moravského Krumlova, člen KDU-ČSL, neboť církve a její příslušníci 
tvořili velkou část perzekuovaných komunistickým režimem.

 Poznání této hrůzné části naší historie však povede k tomu, že každý 
z nás udělá vše pro to, aby se už nikdy nemohla opakovat, neboť jak 
zní ústřední motto naší výstavy : „Zameteme-li pod práh naši minulost, 
jsme nuceni prožívat její návrat.“                                  /autoři výstavy/

/Region/ V Dukovanech se 
v pátek opět slavilo. Druhá květ-
nová neděle je tradičním Dnem 
matek. Při této příležitosti pozval 
Zdeněk Linhart, ředitel Jaderné 
elektrárny do Dukovan všechny 
starostky a místostarostky z 20 
km okolí. Zopakovalo se tak loň-
ské úspěšné setkání.

„Dnešní setkání starostek a 
místostarostek regionu ke Dni 
matek je skutečně dobrý nápad a 
takových informačních akcí bych 
uvítala více a to nejen pro nás 
jako zástupce samosprávy, ale i 
směrem k občanům. Vážím si 
této akce,“ uvedla místostarostka 
M. Krumlova Marie Valachová.

Na programu setkání byla také 
prohlídka obou meziskladů vy-
hořelého paliva a nechyběla ani 

beseda nad problematikou jader-
né energetiky a regionu a samo-
zřejmě drobný dárek. „Moc ráda 
jsem přijala toto pozvání, protože 
seznámení s Jadernou elektrárnou 
Dukovany a kolegyněmi je pro 
mě realitou podstaty věci. Já žiji 
vedle elektrárny a ta funguje 20 
roků bez problémů. Jsem ráda, že 
jsem mohla poznat zázemí, jak to 
tu funguje a jak je vše zabezpeče-
no a co dělat v případě poplachu, 
kdyby náhodou k němu došlo, ale
to se nepředpokládá, jak zmínil 
ředitel elektrárny. Já sama ve stra-
chu nežiji a nechtěla bych, aby tak
žili i ostatní občané. Přála bych 
si, aby elektrárna dobře fungova-
la, protože jádro má budoucnost,“ 
doplnila Marie Valachová.

„Mě se tato akce ke Dni matek 

moc líbí, je to zajímavé setkání. 
Jednak se tu něco nového dozví-
me a také podiskutujeme o proble-

matice našeho kraje, je to dobrý
nápad,“ zhodnotila starostka Trs-
těnic Zdeňka Březinová.    /mask/

/Moravský Krumlov/ Na dvou-
denní návštěvu Moravského Krum-
lova přijela návštěva z partner-

ského města Altheim z Horního 
Rakouska. Je to mladé město 
s pěti tisíci obyvateli.

Program začal v pátek prohlíd-
kou SOU zemědělského, Muchovy 
Slovanské epopeje a města. „Tato 
spolupráce vznikla na vánočních 
trzích v Altheimu, kde naše škola 
zastupovala náš region a byli tam 
i kováři z Moravského Krumlova. 
Tam vznikla myšlenka pozvat je 
k nám do Altheimu. Dnes jsme 
přijeli sem navázat užší kontak-
ty a dohodnout další spolupráci. 
Například ve sportu to mohou 
být vzájemná fotbalová utkání,
v kultuře třeba výměna hudeb-
ních skupin. Za tu krátkou dobu, 
co jsem zde, mohu říci, že Morav-
ský Krumlov je malebné město
i s krajinou kolem, doufám, že 
budu mít více možností ho lépe 
poznat,“ sdělila místostarostka 
Altheimu Erika Kobencic.

„Jsme velice rádi, že se tato ná-
vštěva uskutečnila. Pozvali jsme 
paní místostarostku i s doprovo-

dem, abychom jí ukázali naši ško-
lu a pracoviště. Já doufám, že se 
jí bude líbit nejen kvalita výuky, 
ale i program, který jsme pro ní 
připravili. Připravené je i setkání 
s řediteli základních škol. Co se 
týká spolupráce, tak tu hodláme 
rozšiřovat. Například uvažujeme 
o vzájemných pobytech žáků 
naší školy, ale i na poli kultury 
a sportu. Představa je taková, že 
by mohlo dojít i na spolupráci 
majitelů fi rem,“ upřesnil ředitel 
střední odborné školy a učiliště 
zemědělského Jiří Psota, jenž byl 
iniciátorem pozváni.

V sobotu se konalo slavnost-
ní přijetí na radnici, kde Eriku 
Kobencic přivítal starosta Bar-
toloměj Pitlach a místostarostka 
Marie Valachová. U příležitosti 
konání Floriánského jarmarku se 
návštěvníci podívali i na tržiště
a svatý Floriánek.              /mask/

Zástupci rakouského Altheimu na náštěvě v Krumlově

Den matek na EDU

Střední odborné učiliště v Ja-
roměři vyhlásilo u příležitosti 
120. výročí počátku vzniku c.k. 
Všeobecné řemeslné školy a 100. 
výročí postavení budovy pro tuto 
školu celostátní soutěž odborných 
dovedností žáků třetích ročníků 
učebních oborů kovář a podkovář 
a umělecký kovář a zámečník. 
Akce se konala pod záštitou Ing. 
Jiřího Hanuše, poslance PSP ČR, 
Sdružení uměleckých kovářů, 
zámečníků a kovářů-podkovářů 
Čech, Moravy a Slezska a města 
Jaroměře.

Ve dnech 27. - 28. dubna se do 

východočeského města na sou-
toku řek Labe a Úpy sjelo deset 
dvoučlenných družstev mladých 
kovářů z celé republiky, aby 
zde změřili své odborné znalosti
a dovednosti. Mezi nimi nechy-
běla ani dvě družstva složená 
ze žáků Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště 
v Moravském Krumlově, kde se 
již mnoho let úspěšně věnují výu-
ce těchto krásných profesí.

Soutěžící museli předvést své 
umění při plnění netradičních 
úkolů. Podkováři kovali zadní 
podkovy, zákolník do osy ráfo-

vého vozu a výhňové kleště. 
Umělečtí kováři se prezentovali 
zdobeným kovaným užitkovým 
předmětem, držákem louče a sou-
těž zakončili uměleckou kresbou. 
Jednotlivé soutěžní úkoly byly 
hodnoceny dvěma nezávislými 
porotami. Jednu tvořili zástupci 
Sdružení uměleckých kovářů, 
zámečníků a kovářů-podkovářů 
Čech, Moravy a Slezska a druhou 
pedagogové doprovázející soutě-
žící. V době konání soutěže byla 
pro veřejnost připravena výstava 
kovářských prací budoucích mla-
dých mistrů zúčastněných škol. 

Žáci moravskokrumlovské školy 
v silně obsazené soutěži nezkla-
mali. Družstva ve složení J. Vy-
mětalík s O. Hochem a L. Severa 
s O. Žákem obsadila druhé (se 
ztrátou jednoho bodu na vítězné 
družstvo pořádající školy) a třetí 
místo. Tento úspěch není náhod-
ný. SOŠ a SOU v Moravském 
Krumlově poskytuje svým žákům 
a studentům ty nejlepší podmínky 
pro teoretickou i praktickou výu-
ku ve škole i dílnách odborného 
výcviku a dbá na to, aby se pre-
zentovali svými dovednostmi na 
veřejnosti.        PhDr. H.Daňková

Úspěch mladých moravskokrumlovských kovářů
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Vlastenecký kněz, spisovatel a politik Jan Evangelista Bílý se 
narodil v roce 1819 v Dolních Kounicích. Od roku 1831 stu-
doval v Brně na gymnáziu a filosofickém ústavu, poté vstoupil 
do biskupského alumnátu. V roce 1843 byl vysvěcen na kněze, 
stal se nejprve kaplanem v Židlochovicích, od roku 1845 u sv. 
Jakuba v Brně a nakonec v Tišnově. V roce 1861 byl zvolen 
za poslance Moravského zemského sněmu a byl také vyslán 
do říšské rady. Pro své neskrývané národní uvědomění zažil 
řadu ústrků a pocítil mnoho hořkosti. Za knihu Církev a spo-
lečnost, kterou vydal v roce 1868, byl (1. díl tajenky) nejen on, 
ale i vydavatel B. M. Kulda. Tento incident způsobil, že se mu 
nikdy nesplnil sen (2. díl tajenky). Činnost J. E. Bílého se také 
zaměřovala na osvětu a výchovu prostého lidu. Zůstala po něm 
celá řada knih. Na jaře 1888 se J. E. Bílý nachladil a brzy nato 
zemřel na zápal plic. 

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
RNDr. Poledňák a Mons. Cikrle

foto: mask

foto: mask



Pejskiáda potřetí
/Moravský Krumlov/ Již třetí ročník oblíbené soutěže pro pejsky

a jejich páníčky se konal v neděli 14. května v areálu Střelnice. I přes 
„počasí pod psa“ si téměř 60 nadšenců tuto akci nenechalo ujít. Do 
vlastní soutěže se přihlásilo na 20 pejsků, mezi kterými jsme mohli vidět
jezevčíky, voříšky, kokršpaněly, knírače i větší labradory, bernského 
salašníka nebo australskou filu. Pejsci si prošli povinné „ukazovací“ 
kolečko před odbornou porotou, složenou z MVDr. Petra Sochora, 
MVDr. Jana Nekuly, Marie Valachové - místostarostky Moravského 
Krumlova a pana Jana Klikara, zastupujícího Městskou policii. Kromě 
toho ještě prokazovali svoji šikovnost v soutěžích, např. proskokem 
obručí, slalomem mezi překážkami, skokem přes překážky nebo 
přechodem po zvýšené lavičce. S tímto náročným úkolem se nejlépe 
popral pejsek Viktorie Lucky Novotné. Porotě se zase nejvíce líbila ko-
kršpanělka Lady Kristýny Záviškové. Nemajitelé psích miláčků mohli 
zkusit štěstí v disciplíně „Nejhezčí plyšový pes“. Ze sedmi exemplářů 
se porotě nejvíce líbil maxipes Rexík Pavlíka Trinha.                       /lš/

Miroslavský košt 2006
Město Miroslav se může pyšnit známou viniční tratí Weinperky, na 

které se rodí znamenité hrozny odrůd Veltlínské zelené, Müller - Thur-
gau, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Tradice místního vinařství sahá 
daleko do minulosti. Podle neoficiálních zpráv se miroslavští vinaři 
podíleli na zakládání vinic v okolí Znojma již ve dvanáctém století. Ve 
středověku se zde úspěšně pěstovala odrůda podobná dnešní Frankov-
ce, která se velmi dobře prodávala do Vídně pod názvem „Weinberger 
Ochsenblut“ - Weinperská volská krev.

Největšími pěstiteli vinné révy jsou Agrodružstvo Miroslav a Statek 
Miroslav. V obou podnicích je réva pěstována podle ekologicky šetr-
ného jeduprostého postupu tzv. „integrované produkce“, vyvinutého ve 
Švýcarsku. Pozvednout slávu místního vinařství se před lety rozhodli 
nadšenci ze „Skupiny miroslavských vinařů“, kteří spolu s městem Mi-
roslav pořádají v kulturním domě srovnávací výstavu s ochutnávkou 
pod názvem „Miroslavský košt“. Odborným garantem  a spolupořa-
datelem akce jsou Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. Poměrně pozdní 
termín konání - vždy 3. květnovou sobotu. Letos 20. května proběhne 
již 10. ročník který je zárukou toho, že mnoho vzorků již bylo oceněno 
i na jiných výstavách. Pořadatelům se podařilo shromáždit přes 500 
vinných vzorků. Jako hosté se představí vinaři z partnerského města 
Svätý Jur ze Slovenska a Rakouska. K dobré náladě přispěje cimbálová 
hudba Donava. Zahájení výstavy je v 10.00 hodin. Od rána probíhá 
v Miroslavi také májový trh.                                     /tz - red. zkráceno/

Oslava jako zábavná show
Základní škola Olbramovice se první květnovou neděli rozhodla 

pobavit a rozveselit všechny maminky, babičky i ostatní, kteří přišli 
shlédnout kulturní program ke Dni matek. Tradičně se v tělocvičně 
základní školy sešli všichni, kteří byli zvědaví na své děti, jejich spolu-
žáky a co všechno byly schopné jejich učitelky s nimi připravit.

Základním motivem letošní programu byla parodie na volby krá-
lovny krásy. Všechny adeptky na titul miss i všichni porotci nenechali 
nikoho na pochybách, že to bude velká legrace a show. Rychlý spád 
scének tematicky přibližujících klasické disciplíny z volby miss, pro-
střihlé reklamami, střídala vystoupení jednotlivých tříd či skupin dětí 
s dramatizací pohádky, písničkami, básněmi, ukázkou gymnastického
i aerobního cvičení, taneční umění nadšených dívek i chlapců.

Spokojeni byli nejen všichni z realizačního týmu, ale i ohlasy diváků 
svědčily o tom, že záměr pobavit vyšel na jedničku! Všem účinkují-
cím patří dík a všem našim maminkám a babičkám upřímný pozdrav
a úsměv.                                          Jana Pavlíčková

Jak se žije maminkám 
s kočárky

/Višňové/ Je to celorepubliková akce sítě MC, která se v našem 
Rodinném centru koná 17. května v 9.30 hodin. Akce má ukázat na 
neschůdná místa pro maminky s kočárky v naší obci,  nebo je možno
ji pojmout jako akci k upevňování vztahů mezi naší organizací a zá-
stupci Obecního úřadu. Maminky v RC se shodly, že v naší obci se 
s kočárkem dostaneme k lékaři, do obchodu, na poštu…a proto akcí 
podpoříme naše vztahy se zastupitelstvem. Připravíme malou prezen-
taci RC, několik dotazů na zastupitele, občerstvení. Spolupráci uvítala
i ZŠ, pro děti bude překážková dráha a odměny. Akce má být zapsána 
do Guinessovy knihy rekordů  a odvysílána v pořadu Sama doma.
Srdečně všechna zveme.               Za výkonný výbor  Hana Kellnerová
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Kulturní programy
22. 5. - 4. 6. 2006

Mužstva zajímající se o okresní soutěž Brna-venkova ve futsale 
(malá kopaná) pro ročník 2006 - 2007 do 31.7.2006 z oblasti 
Brno-venkov a sousedících okresů, kteří nemají futsalovou soutěž, 
se mohou informovat nebo přihlásit u vedoucího I.třídy OP p. Otruby, 

tel.: 731 564 225 nebo otruba.karel@seznam.cz

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 24.5. ve 20.00 CASANOVA
  Komedie USA
• so 27.5. ve 20.00 MLHA
• ne 28.5 v 18.00 Thriller, Kanada, USA  
• stř 31.5. v 18.00 RAFŤÁCI
  Komedie ČR
• so 3.6. ve 20.00 PANIC  JE  NANIC
• ne 4.6. v 18.00 Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 24.5. ve 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
  Romantické drama, VB
• ne 28.5. v 17.00 BAMBI 2
  Rodinný animovaný film USA  
• stř 31.5. ve 20.00 MNICHOV
  Krimi thriller, USA  

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 27.5. v 19.00 FIREWALL
  Film USA, titulky 
• ne 28.5. v 19.00 SPOJENEC 
  Film USA, titulky 
• so 3.6. v 19.00 FINTY DICKA  A  JAANE
  Film USA, titulky 
• ne 4.6. v 19.00 PERLY A SVINĚ
  Milostné drama Fr., titulky 

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• so 27.5. ve 20.30 KLETBA BRATŘÍ GRIMŮ  
  komediální fantasy thriller USA, ČR
• ne 28.5. ve 20.30 KARCOOLKA   
  Vtipná pohádka USA
• so 3.6. ve 21.30 FIREWALL
  Film USA, titulky
• ne 4.6. ve 21.30 HOSTEL
  Horor USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

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

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.

Autoklub Mor. Krumlov ve spolupráci s MěKS pořádá ve čtvrtek 
16.června od 18.00 hod. v sále MěKS na ul.Břízová přednášku na téma

„Novela zákona o silničním provozu“,
který vstupuje v platnost od 1.července 2006.

Přednáší ing. Antonín Kuchynka a preventista Policie ČR.
Zveme všechny zájemce a věříme, že přednáška všem přinese 
důležité informace, které budou po 1.červenci pro řidiče nezbytné.

Znát můžeš - dodržovat musíš.

SDH Lesonice pořádá hasičskou soutěž

„O POHÁR STAROSTY OBCE“
která se koná v sobotu 27.5.2006 od 13.00 hodin na místním hřišti.
Srnčí guláš a vepřové speciality zajištěny. Od 20.00 hodin bude 
následovat taneční zábava se skupinou Fantazie a bohatou tombolou.

Všichni jste srdečně zváni.

Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov ve spolupráci s Městskou policií 
Mor. Krumlov zvou děti i dospělé na tradiční oslavu Dne dětí - 

ODPOLEDNE U RYBNÍKA
Akce se uskuteční v neděli 4.6. 2006 v areálu Vrabčí hájek.

Od 11.00 hod. na Vás čeká: • Soutěžní stanoviště od 11.00 hod. - 
kroket, petanque, lukostřelba, lanové aktivity, variocross, hlavolamy, 
výtvarné aktivity, skákací hrad, atd. Na stanovištích se podílí: DDM 
MK, Skaut MK, Sokol MK, Modrá pyramida - pí. Bechová a Jednota MK.
• Od 13.00 hod.: 2 motorky z MěP Brno, americké vozidlo MěP 
z Lázní Bohdaneč, střelba ze vzduchovek, prohlídka policejního 
automobilu, hasiči, záchranná služba a Justiční stráž. • od 11.30 
hod.: taneční, hudební, gymnastická a pěvecká vystoupení dětí. • 
Občerstvení zajištěno • Na akci se sponzorsky podílí: Jednota Mor. 
Krumlov, Modrá pyramida - pí. Bechová.

 Orel Rakšice a MO KDU-ČSL Moravský Krumlov
Vás zve v sobotu 27.května ve 13.00 hodin na

„DĚTSKÝ DEN“
Akce se koná na hřišti Orla Rakšice, k poslechu hraje skupina „Pa-
roháči“. Připraveny jsou soutěže a hry. Opékání buřtů u táboráku 

Srdečně zvou pořadatelé.

Ředitelství Základní školy a Obecní úřad Vémyslice Vás zvou
u příležitosti oslav 80. výročí školy v pátek 23. června 2006 na akci

ŠKOLA NARUBY
spojenou s dnem otevřených dveří.

Program: Dopoledne - škola naruby: 8.00 - 11.30 hod.
Role vyučujících převezmou žáci 2. stupně. Odpoledne - Den 
otevřených dveří: 15.00 - 17.00  hod. Volný vstup do budovy školy - 
prohlídka odborných učeben, ukázky výukových programů, záznamy 
z akcí školy, výstavka prací a výrobků žáků, v každé třídě připraveno 
překvapení. V podvečer od 18.00 - 20.00 hodin v areálu školy: 
• Vyhlášení dětského “ÁMOSE” - nejlepšího dětského pedagoga 
• Představení členů dětského parlamentu - proslovy kandidátů • 
Vystoupení žáků školy a předškoláků z klubu “ANIČKA” • Večer 
od 20.00 hodin na hřišti: • Soutěže a hry pro rodiče s dětmi. 
Od  odpoledních hod. zajištěno bohaté občerstvení včetně kotlíkového 
masa. Možnost výhry zajímavých cen. Ohňostroj s hudbou.

DREAMS KŘŤÍ SVÉ PRVNÍ CD
V Rešicích dne 17. 6. 2006 ve 20 hodin se uskuteční křest prvního 
CD taneční skupiny z Horních Dubňan. Název CD Nemocné srdénko 
jistě rozehřeje příznivce dechové i taneční hudby. Tato oblíbená 
kapela, která účinkuje po jižní Moravě a Vysočině, nahrála toto CD 
ve studiu CH-Records v Čermákovicích. Na křest spojený s taneční 
zábavou jsou zváni všichni, co mají rádi kvalitní taneční hudbu.

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  4.6. - Milovníkům drobné krásy - výstava, Ex libris 1. poloviny 20. sto-
letí - ze sbírek Muzea v Ivančicích, Galerie Památníku A. Muchy.
• 24.5. v 10.00 hod. - Výchovný koncert ZUŠ Ivančice, kino Réna Ivančice, 
pro základní školy, vstupné: 10 Kč.
• 24.5. - 4.6. - Projekty ve výtvarné výchově - výstava žáků ZŠ TGM, sklepení 
Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 27.5. - Zajímavosti Dolního Rakouska, celodenní poznávací zájezd. Retz - 
procházka k větrnému mlýnu, Geras - prohlídka bylinkové zahrady, Rosenburg - 
prohlídka hradu, Grafenegg - prohlídka zámecké zahrady, Dürstein - procházka 
ke zřícenině hradu, Eggenburg - prohlídka opevněného města. Doprava: 340 Kč 
(+20 Kč pojištění), odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu Ivančice.
• 31.5. v 19.00 hod. - Koncert dechového orchestru hudební školy v Kostnici, 
Besední dům  Ivančice, vstupné: 30 Kč.

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, 1. patro MěÚ, 
nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov. 
• do konce května - Patchwork - výstava - K. Fialová a kol., galerie Knížecí dům
• červen - práce studentů SOŠ a SOU M. Krumlov, výstava, 1. patro MěÚ, 
nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov.
• 27.5. v 19.00 hod. - Tajemství, muzikál, divadlo Kalich Praha, cena: vstupen-
ka: 599 Kč + doprava: 270 Kč, závazné přihlášky na MěKS.
• 31.5. v 8.15, 9.30 a 10.45 hod. - Doktora se nebojíme, školní pořad s P. No-
vákem, kinosál MK, vstupné: 30 Kč.
• 31.5. v 18.00 hod. - Hudební slavnosti - koncert - Jaroslav Svěcený (housle) 
a žáci ZUŠ Moravský Krumlov, zámek - Slovanská epopej M. Krumlov.
• 4.6. v 15.00 hod. - Cantate Domino - koncert, vystoupí Chrámový sbor L. 
Havla z Rakšic, kaple sv. Floriána.
• Připravujeme: • 6.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst 
- Concentus Moraviae, koncert - Ensemble Inégala (Adam Viktora - umělecký 
vedoucí) - kostel Všech Svatých.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 4.6. od 11.00 hod. - Odpoledne u rybníka, v areálu Vrabčí hájek.
• 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, uby-
tování 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.
• 19.5. a 20.5. od 8.30 do 16.00 hod. - SVČ na slsvnostech chřestu, hry
a soutěže, tvořivá dílna,  v  Ivančicích, Palackého nám. 
• 21.5. v 15.00 hod. - Ivančické rekordy, odpoledne plné rekordů, prezentace 
činnosti, v Ivančicích, Palackého nám.
• 25.5. v 16.00 hod. - Aromamasáže pro děti, v SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7, poplatek: 85 Kč.
• 28.5.ve 14.00 hod. - Pohádkový les, pohádková cesta lesem, diskohrátky 
apod., v Ivančicích, park Réna, poplatek: 10 Kč/děti; 30 Kč/dospělí.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 20.5. od 10.00 hod. - Miroslavský košt, 10. ročník, v KD. 
• 27.5. - Bike Session na trati „Dirty Jump“ v Miroslavi, poř. DDM a Bike club.
• 28.5. od 10.00 hod. - Den dětí (s tematikou kněžna Miroslava a středověk) Po-
řádá DDM, Skupina historického šermu Miroslavští z Miroslavi, MKIC a OPS 
MAREK v areálu zámeckého parku a letního kina v Miroslavi.
• 2.6. - Běh Terryho Foxe, start a cíl bude letos v zámeckém parku v Miroslavi. 
Pořádá DDM, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 2. a 3.6. - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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

• 20.5. - Vycházka do přírody - Ptactvo v našem okolí. Turistický výlet do oko-
lí Oslavan. Vede p. Šlapanský z Nové Vsi. Sraz v 9.00 u DDM Oslavany.
• 20.5. ve 20.00 hod. - Taneční zábava, hraje RELAX a REVOLT, v Děl. domě.
• 27.5. v 9.00 hod. - Oslava MDD v Padochově. Tradiční akce pro děti na 
Sokolovně Padochov, pořádá TJ Sokol  Padochov.
• 3.6. - zábava v parku - oddíl motorkářů. 
• 3.6. - Zájezd - Borotín, Jeskyně Blanických rytířů a zámek Lysice. 
• 4.6. - Den dětí na Ostrůvkách - hry a soutěže.

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

• 20.5. od 10.00 hod. - Branný závod, v Padochově na Václavce, start.: 10 Kč.
• 25.5 ve 14.30 hod. - Jarní vycházka - poznáváme přírodu, vycházka do příro-
dy s opékáním buřtů, tábornické dovednosti, hry a soutěže v přírodě, sraz před 
budovou DDM. S sebou vh. oblečení a obuv, pití a špekáček. Poplatek:10 Kč.
• 28.5 - Odpoledne ke Dni dětí v zámeckém parku. Program: 13.00 hod. 
- divadelní představení Z pohádky do pohádky; 14.00 hod. - Zábavná cesta 
pro děti a jejich rodiče; 15.00 hod. - soutěže, hry a tanečky při živé hudbě;                                  
16.00 hod. - malování na chodník, závody na koloběžkách a s kočárky.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 27.5. - Do méně známých koutů Vysočiny (Olešná, Zubří, Koníkovské polesí ,
památník posledního vlka Vysočiny, Vojtěchov, zastávka Rovné-Divišov). 
Odjezd vlakem 7.08 - 7.58 hod. do Brna, hl.n., odtud spěšným vlakem v 8.17 
do Olešné. Nejvhodnější jízdenka: Ivančice - Olešná a zpět. Návrat v 16.22 
ze zastávky Rovné-Divišov, příjezd do Ivančic v 18.39hod. Akce se koná pod 
záštitou sekce pěší turistiky oblasti KČT, zajišťuje J. Kilián z I. Brněnské. 
Z Ivančic vede J. Flíček.

LETNÍ ČINNOST SVČ IVANČICE:
• Letní tábor s anglickým jazykem - 15.7.-22.7.2006, Újezd u Ro-
sic, 2.350 Kč. • Tábor ve Zblovicích - 12.8.-22.8.2006, Zblovice u 
Vranovské přehrady, 2.350 Kč. • Tábory s  koňmi - I. 2.7.-8.7.2006 
(pro děti od 6 do 14 let), II. 23.7.-29.7.2006, (pro děti od 14 do 17 
let), III. 30.7.-5.8.2006, (pro děti od 6 do 14 let), Ivančice, 1.800 Kč. 
• Tábor pro náctileté, 22.7.-29.7.2006, Otrokovice - Štěrkoviště, 
2.550 Kč. • Sportovní tábor pro matky s dětmi, 29.7.-5.8.2006, 
Otrokovice - Štěrkoviště, děti do 10 let - 1.650 Kč, děti do 18 let - 
2.550 Kč, ostatní  3.000 Kč. • Tábor pro karatisty, 15.7.-22.7.2006, 
Újezd u Rosic, 2.350 Kč. • Tábor u moře, I. 11.8.-20.8.2006, II. 
18.8.-27.8.2006, Chorvatsko - Premantura, děti do 18 let - 4.500 
Kč, ostatní - 4.800 Kč. • Soustředění mažoretek, 15.7.-22.7.2006, 
Újezd u Rosic, 2.350 Kč. • Tábor s aerobicem, 22.7.-29.7.2006, 
Otrokovice - Štěrkoviště, 2.550.Kč. • Bližší info v SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12,  tel.: 546 451 292.



Za nejvýznamnější a nejslavnější 
historickou epochu Ivančic je prá-
vem považováno 16. století, kdy 
se přítomnost a činnost Jednoty 
bratrské ve městě trvale zapsala 
na nejpřednější stránky kulturních 
dějin našeho národa.

Abychom však plně pochopili 
význam a seznámili se s posláním 
Českých bratří, musíme se vrátit do 
prvopočátku. JEDNOTA BRATŘÍ 
ZÁKONA KRISTOVA – pod tímto 
názvem vznikalo ve II. polovině 15. 
století nové společenství lidí kolem 
pražského kališníka – arcibiskupa 
Jana Rokycany a jeho synovce 
Řehoře. Tito lidé prosazovali myš-
lenky rovnosti, lidského bratrství
a vzdělání. Právě pomocí v té době 

rozvíjejícího se knihtisku, Jednota 
propagovala a rozšiřovala své myš-
lenky, názory a tím získávala do 
svých řad nové členy. Duchovním 
otcem a propagátorem této reform-
ní společnosti se stal jihočeský 
učenec Petr Chelčický, neúnavný 
šiřitel vzdělávání mezi lidem.

Od počátku své existence byla 
Jednota bratrská za své ideály 
pronásledována. Především to byla 
katolická církev, které byli bratři 
„trnem v oku“ a tak usilovala o na-
prostou likvidaci jejich „učení“. Vý-
sledkem této nesnášenlivosti vůči 
Jednotě, bylo vyhlášení mandátů, 
ve kterých Český sněm zakazoval 
bratřím jakákoliv shromáždění a 
tisk knih. Po neustále se zvyšujícím 
tlaku tak členové Jednoty opouští 
Čechy a usazují se na území v té 
době klidné Moravy, především na 
panstvích šlechty, jejíž členové byli 
příslušníky nebo stoupenci Jednoty. 
Mezi nejvýznamnější centra Čes-
kých bratří na Moravě patřila města 
Přerov, Prostějov, Třebíč, Ivančice, 
Fulnek a další.

 Kdy přišli první členové Jednoty 
na periferii Ivančic, nelze s určitostí 
zjistit. První zaručenou historickou 
zprávou o bratřích v Ivančicích je 
zákaz shromažďování, který vy-
slovil na popud olomouckého bis-
kupa Stanislava Thurza moravský 
zemský sněm v roce 1505 – vedle 
Prostějova, Napajedel a Třebíče 
jsou tu jmenovány také Ivančice. 
Nepochybně šlo o shromažďování 
v soukromých domech, neboť na 
veřejné projevy doba zatím neuzrá-
la. Jiné prameny z té doby nejsou. 
Až v roce 1524 uvádí třebíčská kro-
nika informaci o návštěvě starších 
ivančického sboru v Třebíči.

Defi nitivní základ dostává sbor 
teprve koupí domu Jíry hrnčíře, 
k níž došlo 25. června 1535. Starší 
sboru zaplatili za tento předměst-
ský dům v ulici Na Potůčku, patrně 
s rozsáhlou zahradou, na níž měla 
být vystavěna modlitebna, značnou 

sumu - 250 vídeňských kop. O tři 
roky později - 8. září 1539 potvr-
zuje výsadou Jan z Lipé Jednotě 
majetnictví domu se zahradou a 
příslušenstvím, osvobození od pla-
tů a břemen, dovoluje se svobodné 
provozování živnosti atd. Tím se 
dostává sboru žádoucí hospodářské 
základny. Výsada však neznamena-
la náboženskou svobodu - tu získal 
ivančický sbor až v roce 1576.

Lze tedy předpokládat, že někdy 
po r. 1536 bylo započato se stavbou 
modlitebny a že byla hotova ne-li
před r. 1539, tak určitě před r. 1544,
kdy byla do Ivančic svolána synoda 
Jednoty. Z této doby pochází zá-
kladní dispozice budovy, cihelná 
(smíšená) stavba rozměrů 12x16 m 

s oltářním prostorem ve formě apsi-
dy, zakrytá jen trámovým stropem  
a nepochybně tehdy bez věže.

V každém případě je svolání 
synody 11. května 1544 známkou 
toho, že tu byla řádně organizovaná
církevní obec s bohoslužebnou bu-
dovou a že se těšila ochraně vrch-
nosti. Bylo tu vysvěceno 11 služeb-
níků, jáhnů a kněží. Tehdy se také 
poprvé objevil v Ivančicích Jan 
Blahoslav, vrátivší se z gymnázia 
v Goldbergeru a chystající se na uni-
verzitu ve Witenbergu. Patrně tu bylo
rozhodováno o jeho vyslání na studie.

Někdy v roce 1545 byl majetek 
sboru rozšířen o další dům, který 
daroval Jířík tkadlec k účelům chu-
dinským. Tím byl bratrský majetek 

v ulici Na Potůčku zvětšen na dva 
domy se zahradami, počátek „Bla-
hoslavova Ostrova zahradního.“

Největšího rozkvětu a slávy se 
dostalo bratrskému sboru ve II. 
polovině 16. století, zásluhou Jana 
Blahoslava. V roce 1557 byl pět-
atřicetiletý Jan Blahoslav povolán 
do úzké rady a bylo mu vykázáno 
za sídlo Ivančice. Tento přerovský 
rodák přišel do Ivančic 12. června 
1558 jako nově zvolený biskup Jed-
noty. Těžiště jednoty se přesouvá 
z Čech, kde byly pro působení jed-
noty nepříznivé podmínky, na Mo-

ravu. Ve stejné době byl z  Mladé 
Boleslavi přestěhován do Ivančic 
také archiv Jednoty. V Ivančicích 
měli již bratři pevné zázemí, neboť 
zde našli plnou podporu a ochranu 
u tehdejší krumlovské vrchnosti, 
pánů z Lipé. To byl také základ 
pro klidnou a nerušenou práci Jana 
Blahoslava. V témže roce zde za-
kládá bratrskou školu pro výchovu 
kněžského dorostu a v roce 1562 
zřizuje tajnou bratrskou tiskárnu, 
z níž vychází tisky s označením „ex 
insula hortensi“ - z ostrova zahrad. 
Z ivančické tiskárny tak během její-
ho působení vyšlo na dvacet titulů, 
které se tiskly pod vedením Jana 
Blahoslava nebo jeho nejbližších 
spolupracovníků.

V roce 1564 zde byl vytištěn 
Evančický kancionál, kniha obsa-
hující 730 duchovních písní, po-
važovaná po stránce typografi cké 
za nejkrásnější tisk tehdejší doby. 
Stala se chloubou tiskařského umu.
Z pera Blahoslava zde vyšla Gra-
matika česká, Muzica, Evangelia, 
Filipika a další. Z řečtiny zde pře-
ložil a vytiskl Nový zákon, který 
se stal základem pozdější Kralické 
bible. Blahoslav však nebyl pouze 
překladatel. Byl znám jako hudební 
teoretik, historik, archivář a vynika-
jící pedagog a kazatel. Není pochyb 
o tom, že ve své době byl nejvzdě-
lanějším mužem českých zemí.

Mezi významné osobnosti, kte-
ré se zde podílely na tvorbě knih, 
patřili tiskaři Václav a Zachariáš 
Solínové, řezbář Matěj Sabin 
Drahotušský i celá řada biskupů 
Jednoty, např. Ondřej Štefan, Za-
chariáš Aristo, Jan Eneáš, Mikuláš 
Albrecht z Kaménka a další, kteří 
byli zároveň i překladateli a učiteli 
na škole. Zapomenout nelze ani na 
kontroverzní osobu Lukáše Helice, 
rodáka z polské Poznaně, vyni-
kajícího překladatele hebrejštiny, 
ale naprosto nepřizpůsobivého 
člověka, který svým bohémským 
životem činil bratřím velké potíže. 
Jelikož však byl osoba nepostra-
datelná, jeho prohřešky mu byly 
snášenlivě trpěny.

Bratrská škola v Ivančicích dosa-
hovala vysoké společenské úrovně. 
Učitelé udržovali styky s předními 
představiteli evropských univerzit, 
se kterými si vyměňovali knihy. 
V Ivančicích měli bratři svůj archiv 
i knihovnu. Na škole zde studovali 
žáci z mnoha významných šlechtic-
kých rodin z domova i zahraničí, 
kteří zde získávali vědomosti jak 

v oblasti teorie, tak i praxe při práci 
v knihvazačské dílně nebo tiskárně. 
Počet osob v bratrském sboru byl 
300 - 400 lidí včetně dětí. 

Zajímavou vzpomínku na ná-
vštěvu v Ivančicích napsal polský 
biskup Jednoty B. Šimon Theofi l 
Turnovský:

„Já jsem bydlil léta Páně 1570 
v měsíci únoru V Ivančicích po osm 
dní u Jana Blahoslava. Viděl jsem 
tenkrát v jeho domě na čtyřicet 
mužů, mladíků a chlapců velmi 
sečtělých. … Byli v té čeládce tři 
kazatelé, kolik bylo jáhnů a pomoc-

níků jsem si nepovšimnul. Všichni 
vynikali tak velikou skromností 
v řeči a jednání, zbožnosti a uhla-
zenosti mravů…takže se mi zdálo, 
jako bych přišel ze světa nečistého 
do jiného nového světa…..Časně 
ráno vstanou všichni k úderu zvon-
ku a oblečeni po krátké promluvě 
klekají na kolena a vyzývají Boha. 
Potom vezmou do rukou knihy, 
především svaté Písmo, a za obdi-
vuhodného ticha a klidu usedají ke 
stolům a čtou a píší. Po jedné asi 
hodině neb dvou, když zazní zvonek, 
opět se všichni scházejí ke společné 
modlitbě, také služebníci a děvečky, 
kdožkoli v těch domech zůstávají. 
Mezi nimi byli v Ivančicích nejed-
ni ze synů vynikajících urozených 
pánů, kteří tak chodili do školy. 

Po modlitbách se všichni rozchá-
zejí po svých pracích, chlapci jdou 
do školy, jinoši a dospělí jdou po 
svých studiích, ke cvičení v jazycích 
a k bohoslužebným přednáškám. Po 
obědě mnozí, zvláště mladší, pracu-
jí něco užitečného svýma rukama až
do odpoledních modliteb. Za mého 
pobytu v Ivančicích pracovali 
někteří v tiskářské dílně, jiní zase 
vázali knihy, jiní silnější štípali 
dříví a vzpomínám si, že někteří 
tkali i plátna … Po odpoledních 
modlitbách odcházeli zase každý po 
svých studiích, v nichž setrvávají až 
do večeře. Když je po večeři a když 
skončila zbožná cvičení s podobný-
mi rozmluvami jako byly po obědě, 
předkládají se Bohu asi za hodinu 
potom večerní modlitby. Pak se 
všichni odeberou k pokojnému od-
počinku na lůžku.“

Smutek zavládl nad ivančickým 
sborem 24. listopadu 1571, kdy 
v Moravském Krumlově na zámku 
Pertolda z Lipé zemřel Jan Blaho-
slav. Ani pomoc lékaře Tomáše Jor-
dána z Klauznburku mu nepomohla 
z jeho neustále se zhoršujícího 
zdravotního stavu. I přes předčasný 
odchod takové osobnosti, jakou 
Blahoslav pro Jednotu znamenal, 
to její další činnost neovlivnilo. Zá-
klady, které sboru po svém příchodu 
vtiskl, nesli úspěšně jeho následov-
níci i v dalších letech. Rovněž škola 
se dále rozvíjela a v roce 1576 byla 
rozšířena o studium latiny na tzv. 
Bratrské gymnázium - akademii. 
Jako rektora na školu povolali bratři 
zkušeného profesora wittenberské 
univerzity Esroma Rudingera.

Určitou zajímavostí této školy 
jsou osudy dvou studentů, Karla st. 
z Žerotína a Karla z Lichtenštejna, 
kteří se zde setkali, spřátelili a 
společně nabývali vědomosti do ži-
vota. Zatímco Žerotín se ke svému 
postavení zemského hejtmana pro-
pracoval poctivým a zodpovědným 
jednáním, Lichtenštejn k postupu 
na výsluní volil cestu plnou bezcha-
rakterního jednání. Jeho nechvalná 
činnost započala přestupem na 
katolickou víru. Katolíci v té době, 
ač v menšině, ale podporováni 
Vatikánem, obsazovali svými čle-
ny postupně řídící místa v zemi. 
Toho si byl Lichtenštejn vědom
a jeho náboženský obrat mu otevřel 
dveře k politické kariéře. Brzy za-
pomněl na přátelství s Žerotínem na 
ivančické škole a tvrdě se postavil 
proti němu. V pravém světle se 
Lichtenštejn ukázal po potlačení 
Stavovského povstání. Od císaře 
Ferdinanda II. dostal plnou moc 
nad vyšetřováním a potrestáním 
vzbouřenců. Konfi skací jejich ma-
jetků si velmi pomohl. Rozsudky 
smrti nad 27 českými pány byly 
spojeny právě s jeho jménem. Tím 
se stal Lichtenštejn příkladem 
člověka (dá-li se v tomto případě 
slovo člověk vůbec použít), který 
se v touze po majetku neštítil niče-
ho. A tak se dá říci že na bratrské 
škole v Ivančicích studoval největší 

„převlékač kabátu“ té doby.
Vraťme se však k bratrské tiskár-

ně, která v Ivančicích pracovala až 
do roku 1578. Pod vedením Ondřeje
Štefana, který se stal Blahoslavo-
vým nástupcem, zde bratři připra-
vili tisk překladu bible. Tiskárna 
se však ocitla v ohrožení, neboť ani 
Morava nebyla ušetřena mandátu
o „náboženských novotách“. Z obav
o její prozrazení se na jaře roku 
1578 bratři dohodli a v tichu noci 
převezli tiskárnu do nedalekých 
Kralic, kde na panství ochránce 
Jednoty Jana st. z Žerotína našla 
svůj nový a bezpečný domov. Na 
poslední stránce kancionálu z r. 
1576, snad poslední knihy zde vy-
tištěné, je překrásný znak tří korbe-
lů - jakoby vyzrazeného tajemství 
tiskárny v Ivančicích. Společně 
s tiskárnou odchází z Ivančic i pře-
kladatelé a tiskaři, kteří v následují-
cích letech 1578 - 1593 vytiskli na 
kralické tvrzi slavnou šestidílnou 
bibli, zvanou Kralickou - která se 
stala ozdobou českého jazyka.

I přes odchod mnoha význam-
ných osobností činnost ivančického 
sboru neochabovala a pokračovala 
i v dalších letech. Roku 1604 však 
zasáhla sbor i školu morová epi-

demie, která si vyžádala mnoho 
obětí jak z řad žáků, tak i učitelů. 
Po této tragédii již škola nedosáhla 
takového věhlasu. Defi nitivní zánik 
školy a sboru učinila Bílá hora. 
Čeští bratři s posledním biskupem 
Jiřím Erastem tak opouští Ivančice 
o Velikonocích roku 1623. Jejich 
budovy i pozemky padly bez jaké-
koliv náhrady do rukou katolíků, 
a tím i nové krumlovské vrchnosti 
knížat z Lichtenštejna.

Bratřím tak zůstalo jediné - vy-
hnanství ze země. Takto smutně 
končí nejslavnější kapitola dějin 
Ivančic, spojená s působením Jed-
noty bratrské. Poslední ivančický 
biskup Jiří Erastus umírá v polském 
Lešně 8. května 1643. Zajímavé je, 
že také Jan Amos Komenský se na-
zýval biskupem ivančickým

A co nám v Ivančicích po Čes-
kých bratrech zbylo? Projdeme-li 
se ulicí s příznačným názvem Ve 
Sboru, spatříme pomník Jana Bla-
hoslava, který mu zde byl slavnost-
ně odhalen 21. června 1931. Z bra-
trských budov se zde dochovala 
věž modlitebny s částmi zdí, neboť 
modlitebna v roce 1756 vyhořela. 
Památkou na působení bratří ve 
městě je i dům zvaný Nová hospoda 
na Krumlovské ulici, kde za svého 
působení v Ivančicích pobýval 
rektor akademie Esrom Rudinger. 
Stal se i domovem posledního 
ivančického biskupa Jiřího Erasta. 
Na kamenném portálu se dochoval 
nápis, jehož překlad zní: „Země je 

vyhnanství, smrt je brána, vlast je 
nebe. Vše pomine kromě Boha. Léta 
Páně 1615.“ Bývalý kněžský dům 
v sousedství původní modlitebny 
byl v roce 1910 zcela přestavěn a 
ztratil tak na umělecké a historické 
hodnotě. Dále zde můžeme vidět 
i novodobé pískovcové desky se 
znaky sedmi ivančických biskupů, 
které byly zasazeny do opěrné zdi 
při stavebních úpravách bratrského
areálu v roce 1957. Emblémy zho-
tovil akad. sochař František Hořava.

Ještě jeden dům bývá spojován 
s činností Jednoty bratrské a sice 
dům Ve Sboru č. 15 (dříve VDP, 
dnes majetek rodiny Říhánků). V ro-
ce 1600 darovala Kateřina Hrub-
čická z Čechtína, rozená z Náchoda
tento dům bratřím ze sboru. Bohu-
žel nevíme k jakému účelu a zda 
vůbec bratři dům užívali, ale po 
pěti letech dům vrátili.

Vzpomínkou na České bratry je 
pro nás i patnáctý obraz Slovanské 
epopeje, kde malíř Alfons Mucha 
ztvárnil práci bratří v Ivančicích. 
Také jedna z polních tratí v katastru 
města nese dodnes název „ Na bra-
trských“. Jméno Jana Blahoslava 
má ve svém názvu ivančické gym-
názium a stejně tak i jedna z ulic.

Co bychom však zde marně hle-
dali, je hřbitov. Svůj vlastní bratři 
neměli a své nejbližší pochovávali 
společně s ostatními u kaple Nej-
světější Trojice, kde býval hřbitov 
od roku 1560. Bezvýsledně také 
skončilo hledání hrobu Jana Blaho-
slava, při archeologických výzku-
mech v letech 1953-59 , 1967, nebo 
1980. S největší pravděpodobností 
i on našel svůj věčný odpočinek
u kaple Nejsvětější Trojice.

Dřívější areál bratrského sboru 
byl ohraničen na západní straně 
cestou k Moravskému Krumlovu, 
jižní hranice byl náhon k Malova-
nému mlýnu, severní hranice byl 
potok protékající ulicí Na Potůčku. 
Východní stranu nezjistíme, byla to 
zeď domu nějakého řezníka. Dří-
vější areál byl postupně zastavován 
různými budovami. Dnes je na 
ploše českobratrského sboru strojí-
renský závod, velkoplošné sklady a 
místo lihovaru byla postavena pro-
dejna PLUS. To málo, co zbylo, by 
si zasloužilo daleko větší péči. Zá-
jemci a turisté, kteří přicházejí do 
Sboru, jsou udiveni neupraveným 
okolím a nezájmem o historickou 
památku, jakou se může pochlubit 
jen málokteré město v republice.

Vladimír Voborný

Použitá literatura :
Vaněk - Šebela: Hromadný nález ze stud-
ny v areálu bývalého Bratrského sboru 
Vávra Ivan: Kronika sboru Evančického 
- Ivančický zpravodaj č. 6 a 7/1997 
Foto: archiv autora
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Jednota bratrská v Ivančicích

Renesanční dům zvaný „Nová hospoda“

Věž motlitebny v bratrském areálu

Karel st. ze Žerotína Karel z Lichtenštejna

Jan Blahoslav Pomník Jana Blahoslava
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Auto - moto
koupím
•• Š Forman do 7.000 Kč. Stav ne-
rozhoduje, papíry musí být OK. Tel.:
608 509 176.
•• starší Teru/Vari i samostatnou, 
spěchá. Tel.: 607 531 331.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i ne-
kompl. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• jednosedadlového Pionýra 550 i 
jiné staré moto a Velorex hadrák. Tel.:
603 771 853.
•• levněji Š 120 v dobrém tech. stavu 
s platnými papíry a STK. Tel.: 720 
571 092.
•• kdo levně prodá nebo přenechá 
obytný přívěs za os. automobil i ne-
funkční nebo odhlášený. Možné také 
maringotku. Tel.: 777 769 807.
prodám
•• Seat Ibiza GLXI, 1300 ccm, r.v. 95, 
centrál, el. okna, 3 dvéř., 52.000 Kč, do-
hoda možná. Tel.: 515 271 655 po 19 h.
•• Peugeot 309, 1,3i, r.v. 87, 5 dveří, 
naj. 130 tis. km, STK 5/08, modrá 
metal., garážované, dobrý stav, cena 
dohodou. Tel.: 603 310 194.
•• Peugeot 309, 1.9 D, r.v. 87, rádio, 
zimní pneu, taž. zař., STK  3/07, 
20.000 Kč. Tel.: 607 254 643.
•• Fiat Panda 1,0, r.v. 91, červená, 
spolehlivá, zachovalá, cena dohodou. 
Tel.: 775 618 029. 
•• VW Golf 3, benzín, 1,8, červený, 
r.v. 92, STK 5/08, servo, centrál, za-
myk. zpátečky, taž. zař., autorádio, 
4x repro, el. okna, 70.000 Kč. Tel.:
777 209 173.
•• Š Favorit, r.v. 89, bílý, stř.okno, 
taž.zařízení + přívěs.vozík. Oslavany. 
Tel.:546 425 258.                                
•• Ford Mondeo 1,8 TD, r.v. 94, bílý, 
STK 08, 50.000 Kč. Tel.: 724 588 174.
•• Š Favorit 135L po komplet. rekon-
strukci, navíc 4x zimní pneu, 8.000 
Kč. Tel.: 606 580 773.
•• Š Favorit, r.v. 90, autorádio, stř. 
okno, cena doh. Tel.: 604 110 417.
•• malotraktor PF62 v zachovalém 
stavu s přísluš., cena dohodou. Tel.:
515 334 244, po 18 hod.
•• skútr Peugeot speedfight 2, r.v. 
4/05, 50 ccm, vodník, 2x kotouč, čirá 
optika, litá kola, serviska, naj. 300 
km, 55.000 Kč. Tel.: 604 904 547.
•• motocykl  JAWA 20, pojízdný s TP 
+ ND, 2.000 Kč. Tel.: 775 058 735 
po 16 hod.
•• Jawa 250, 590 sport, r.1970, 8.000 
Kč. Tel.: 721 130 508.
•• Suzuki GS 500e, r.v.93, černá, 
super stav v tp 20kw, jinak otevřená, 
cena dohodou. Tel.:608 622 664.
•• Avii 21 F, mont. voz., 3 a 6 sedadel, 
r.v. 93, STK 6/06, 18.000 Kč. Tel.: 
602 501 114. 
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70 
R14, vzorek 3-4 mm. 400 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodov-
ka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x 
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500 
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• motor ze Š 120 funkční, 1.300 Kč. 
Tel.: 720 571 092.
•• čerpadlo Zetor, vstřik., hydraul. 
čerpadlo a hadice, díly na Velorex a 
pérák, polystyren 10 cm, elektrody 
EK 103. Tel.: 721 557 918.
•• rozmetadlo a secí stroj, cena doho-
dou. Tel.: 515 273 234.
•• 4 ks pneu s disky 165/R13, 2 ks 6 
mm, 2 ks 4 mm, cena kompletu 1.000 
Kč. Tel.: 604 449 934.
•• autorádio Sony CDX Plod, 4x50W, 
přehrává CD R-RW, dobře načítá CD, 
odnímatelný panel, 1.majitel, stáří 1 
r., předvedu, dohoda, 1.899 Kč. Tel.:
777 045 273.

Byty - nemovitosti
koupím
•• starší dům v MK k rekonstrukci 
nebo 3+1. Tel.: 723 734 468.
•• RD 3+1, 4+1 ihned k bydlení, 
menší úpravy nevadí, s garáží, dvo-
rem v MK, Ivančicích a okolí. Tel.:
774 949 550.
•• RD k bydlení i rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 777 791 609.
•• garáž v Ivančicích, nabídněte. Tel.:
605 776 380.
prodám
•• 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.
•• nadstandardní byt 1+kk v OV na 
nám. Svobody v Miroslavi s možností 
rozšíření na 3+kk. Tel.: 602 341 250.
•• RD 2+1 ve Vémyslicích po rekon-
str., nové ÚT plyn, plast. okna, garáž, 
zahrada. Tel.: 739 179 728.
•• DB 3+1 s garáží v H. Kounicích, 
cena dohodou. Tel.: 731 711 837.
•• pozemek v Padochově 3447 m2, 
100 Kč/m2. Tel.: 777 791 609.
•• 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, spla-
chovací 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.
•• zařízený moderní byt 5+1 o rozlo-
ze 200 m2 v centru Miroslavi. Volný 
od 1.6.2006, 7.500 Kč + inkaso. Tel.:
777 762 521.
•• zděný byt 3+1 v MK. Tel.: 605 
787 507.

•• NOVA CAMP Rouchovany na-
bízí volnou kapacitu ubytování na 
červenec a srpen 2006. Vhodné pro 
rodiny s dětmi. Týden 2.600 Kč.
Tel: 603 415 723.
hledám pronájem
•• garsonky nebo 1+1 v Miroslavi 
nebo Moravském Krumlově. Ihned. 
Tel.:777 769 807.
•• garsonky nebo 1+1 v Ivančicích, 
nezařízené. Tel.: 605 809 115.
•• 1+1 nebo 1+kk v Ivančicích a oko-
lí. Tel.: 728 325 331.

Stavba - zahrada
prodám
•• levně hliníková střešní okna s ter-
moizol. skly vč. žaluzií, nutno vidět. 
Tel.: 605 169 135.
•• nové zárubně dveří L80 a P80, š.  
15 cm, levně; ventilátor do dílny RNE 
250, 550W, 50Hz, 380-220V, levně . 
Tel.: 607 836 217.
•• masívní pákové nůžky na plech 
do max. 8 mm, 1.500 Kč. Tel.: 605 
759 125.
•• střešní krytinu bobrovku, asi 1.000 
ks, velmi dobrý stav, 80% nových, 3 
Kč/ks. Tel.: 723 429 376.
•• potřebuji se zbavit staveb. kamene 
v Biskoupkách. Tel.: 775 273 611.
•• cca 100 ks sazenic paprik, 4 Kč/ks, 
ke konci května. Tel.: 732 615 485.
•• cihly duté; pařeništní okna; vnitřní 
dveře 60 a 80; el. kabel Cyky. Tel.:
603 258 479.
•• plech. boudu (kurník), 20x150x170 
cm za symbol. cenu a odvoz. Tel.: 723 
332 839.
•• lit. kamna na koks se slídovým 
okénkem Premier; kotel Brutar na 
ohřev vody; íčka 140/6m; plech. vra-
ta, jekly. Tel.: 721 557 918.

•• keramické žlabové vložky, 3 ks á 
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• beton. žlaby na vodu ve tvaru otevře-
ného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• 2 bílé skříně levně, vh. do haly nebo 
na chalupu; el. sporák Mora, 4 plotny, 
plně funkční. Tel.: 515 322 334, po-pá 
po 18 hod.

Vybavení domácnosti
prodám
•• levně jídelní stůl, lamino, hnědý 
dub, nepoškoz., vh. do kuchyně nebo 
na chalupu, MK. Tel.: 605 169 135. 
•• větší šatní skříň z bílého lamina zn. 
Ikea, velký ÚP, police, šatní tyč, zrca-
dlo, 1.000 Kč. Tel.: 737 975 277.
•• plyn. sporák, jako nový, 1.000 Kč. 
Tel.: 546 423 058.
•• zachovalou obýv. stěnu, dýhovaná, 
leštěný ořech, sekretář, knihovna, skříň, 
1.000 Kč, Oslavany. Tel.: 723 004 891.
•• obýv. stěnu asi 3 r. stará, nepoškoz., 
mahagon, část. prosklená, foto mohu 
poslat e-mailem. Tel.: 604 650 192.
•• sedací soupravu 3+1+1, rozkládací 
pohovka, pohodlná velká křesla, 1.500 
Kč, Ivančice. Tel.: 728 237 055.
•• 1 ks válenda s čelem, bílé dřevo, tm. 
potah, ÚP, 800 Kč. Tel.: 724 825 887.
•• kuch. rohovou lavici v kožence + 
stůl a židle; zánovní vysavač Eta, 500 
Kč; psací stroj Consul; starší vysavač 
Eta, 280 Kč; BTV Tesla 51 cm. Tel.:
605 776 380.
•• nerozkl. sed. soupr. 3+1+1, pěkná, 
zachov., 3.000 Kč. Tel.: 737 942 452.
•• starší čalouněné dvojlůžko s ÚP, 
látkový potah medové barvy, spod-
ní část lůžka hnědá koženka, 550 Kč. 
Tel.: 546 423 641.
•• 2 ks starších polohovatel. dětských 
otočných židlí, 100 Kč/ks; nový zaví-
rač dveří (Brano), 350 Kč; porcelán. 
umyvadlo, bledě modré, 150 Kč. Tel.: 
606 507 088.
daruji
•• za odvoz křeslo žluté barvy + po-
tah chlupatina, nepoškoz. Tel.: 605 
169 135.

Elektro a elektronika
koupím
•• starší funkční ledničku 100 l s mra-
záčkem. Tel.: 737 884 165.
prodám
•• MT Siemens M55, barevný displej, 
polyfonní vyzvánění atd., 1.000 Kč. 
Tel.: 604 443 019.
•• MT Siemens A60, barevný displej, 
nová baterie, nabíječka za 1.200 Kč. 
Tel.: 732 615 485.
•• MT Samsung SGHA 800, lehké 
modré V, nový kryt, nabíječka, 1.200 
Kč. Tel.: 732 615 485.
•• MT Sony Ericsson K 700i, starý 3 
týdny, rádio, sluchátka, MP3 přehr., ne-
poškozen, 3.800 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• baterii z Nokie 3200, vh. i na jiné typy
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-
play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• videokameru Sony Hi8, levně. 
Tel.: 777 045 367.
•• tape deck, receiver a repro Sony, 
super stav a kvalita, cena dohodou.. 
Tel.: 731 945 491. 
•• klasický monitor AOC 19“, výbor-
ný stav, 2.500 Kč. Tel.: 731 575 034.
•• novou ledničku Calex 250 l, mra-
zák 38 l, v záruce. Tel.: 724 962 625.
•• el. vařič se sklokeram. deskou, hor-
kovzduš. troubou a grilem, 600 Kč. 
Tel.: 777 346 453.
•• el. odšťavňovač na ovoce a zeleni-
nu, 200 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombi-
novaná, horkovzdušná, zn. Siemens, 
s digitálem, 57x38x46, dovoz Něm., 

2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3), 
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• automat. pračku Ardo s před. pl-
něním na 5 kg prádla, 1000 ot., plně 
funkční, dobrý stav, 2.500 Kč. Tel.:
737 713 696.
•• el. sporák Mora, 3 r. používaný, vh. 
i na chatu. Tel.: 732 465 773.

Vše pro děti
koupím
•• zachovalý psací stůl + otočnou 
židli, levně. Tel.: 731 945 491.
•• trojkolku pro 3-leté dítě. Tel.: 724 
825 887.
•• el. chůvičku, upřednostňuji zn.Phi-
lips, elektrický sterilizátor kojenec-
kých lahví. Vše jen v dobrém stavu. 
Tel.: 605 945 352.
•• dětskou židličku v dobrém stavu. 
Tel.: 604 682 408.
prodám
•• oblečení na chlapečka vel.:74-86. 
Tel.: 608 842 730, 777 209 174.
•• červené kolo pro dítě do 6-ti let 
Atack 16 s podpůrnými kolečky,700 
Kč. Tel.: 732 542 768. 
•• kočár Comfort, 4-kombinace, tm. 
fialová kostka, velice dobrý stav, 
2.000 Kč. Tel.: 775 337 523.
•• chlapecké horské kolo, velmi za-
chovalé, málo používané, 1.000 Kč. 
Tel.: 607 680 167. 
•• dívčí horské kolo, málo používané,  
do 14 let, převody Shimano, nutno 
vidět. Tel.: 604 191 420.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• motorku SX Biemme Sprint na el. 
pohon + akumulátor, červené barvy, 
pro děti 3-6 let, jako nová, 4.000 Kč. 
Tel.: 732 229 010, po 19 hod.
•• autosedačku 9-18 kg Chicco, 
polohovací, starší typ, 400 Kč. Tel.:
608 665 531.
•• 2 ks autosedaček 0-25 kg, výborný 
stav, 900 Kč/ks, za obě 1.700 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 602 179 408, večer.

Zvířata
koupím
•• krátkosrstou, hladkosrstou je-
zevčici. Tel.: 732 698 429.
•• 1/2 prasete (asi 45 kg). Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. h.
prodám
•• barevnou kozu k chovu. Tel.: 603 
168 609.
•• loňský samec páva modrého, 1.200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• štěně Westíka, fenka, očkov., odběr 
ihned, cena doh. Tel.: 776 709 858.
•• chovné králíky. Tel.: 732 562 498.
•• 2 l. hřebce s PP, vysoký hnědák 
s lysinou a podkolenkou, 15.000 Kč; 
zadám hřebečka nar. 3.3.06 odběr 
v srpnu, 15.000 Kč; zadám hřebečka 
hafling nar. 12.4.06 odběr v září, 
15.000 Kč. Info na tel.: 777 877 631.
•• štěňata bígla, trikolor, bez PP, 
očkov., odčerv., odběr začátek června,  
3.000 Kč. Tel.: 724 347 243.
•• kobylku hafling, 14 měs., obou-
stranný původ, cena dohodou. Tel.:
737 117 666.
•• prase na zabití 150 kg, 28 Kč/kg. 
Tel.: 737 117 666.

Služby
•• Hypoteční úvěry, hotovostní úvě-
ry, americká hypotéka, podnikatel-
ské úvěry, nebankovní sektor bez 
potvrzení příjmů, doba schválení 
10 min. a jinam již nemusíte! Tel.: 
721 164 790.

•• Úvěry - roční úrok do 5%, splat-
nost 10-13 let. Ručení pořizovanou 
nemovitostí. Tel.: 604 573 299, 
731 558 441 - na tento pouze SMS.

•• Včelařům nabízím ranné oddělky 
a matky. Odběr od konce května. 
Matky F1 od ins. Cena: oddělky 
350 Kč, matky 150 Kč. Zdarma 
zašlu informace. Objednávky: Vče-
lařství 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 la-
minátové podlahy, garážová vrata. 
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel.: 568 
865 321, 602 719 156. 

•• Koření - voňavý krámek, Vás sr-
dečně zve k nákupu kvalitního ko-
ření a kořenících směsí, olivových 
olejů, mramorových hmoždířů a 
jiných kuchyňských doplňků. No-
vinka! KVALITNÍ SYPANÉ ČAJE. 
Růžová ul. 39, nádvoří Knížecího 
domu, Moravský Krumlov.

•• Finanční půjčky přístupné také 
pro žadatele v evidenci Úřadu práce, 
ženy na mateřské dovolené, péče
o osobu blízkou. Přeúvěrování stá-
vajících úvěrů. Auto úvěr a další 
typy úvěrů. Tel.: 777 044 033

Různé
koupím
•• maringotku i bez čísla, ale schop-
nou přemístění. Tel 724 246 387
•• štípač na dřevo. Tel.: 515 320 578.
prodám
•• drtič na ovoce, motorek, pomele 
280-300 kg/hod.; dvoják dřevěný 
s 6-ti příčkami; skládací dětské kolo. 
Tel.: 515 336 601.
•• sklo 100x170x0,4 cm, 50 ks, cena 
doh. Tel.: 515 322 465 po 19.00 hod.
•• svářečku WTU 315-31. Tel.: 774 
990 330.
•• plechový kanystr 20 l, 100 Kč. Tel.:
604 449 934.
•• trakař a váhu decimálku, vh. 
k dekoraci zahrady, 200 Kč/ks. Tel.:
723 429 376.
•• konzumní brambory. Tel.: 732 
562 498.
•• naftový hořák tlak., plnoautomat. 
Destila Bantam B2 s automatikou 
Elesta, 2.000 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• starší kolo Favorit; dámské kolo; 2 
ks PB lahví 33 kg; starší automat. prač-
ku Tatramat 511. Tel.: 603 258 479.

Hobby
koupím
•• koupím stepper, nastavení odporu, 
počítač, zadání cíl. hodnot apod. Jen 
v perfekt. stavu, Nabídněte, jen SMS 
na tel.: 723 033 622.
prodám
•• komplet hokejovou brankářskou 
výzbroj zn. Baue, zánovní, 25.000 
Kč. Tel.: 608 509 176.
•• el. kytaru Ibanezex Series, 6.500 
Kč. Tel.: 604 580 871.
•• starší zachov. 2-místný uzavřený 
kajak, barva červená, žlutá, 3.200 Kč; 
akordeon pro začáteč., barva perleť, 
32 basů, 1.900 Kč. Tel.: 606 507 088.
vyměním
•• bankovky nejlépe za stejnou hod-
notu: 500 Kčs/1973, 1.000 Kčs/1985, 
10,20,50 Kčs z let 86-88. Tel.: 732 
542 768.

Seznámení
•• Svobodný mladík 25 let hledá 
dívku od 20-25 let z MK a okolí. Tel.: 
739 946 476.
•• 37 let, svobodný nekuřák, hledá 
ženu štíhlé postavy s malým dítětem 
k seznámení. Jestli je vám samotným 

smutno, budu se těšit na odpověď. 
Tel.: 728 732 934.
•• 35/175/83 nekuřák hledá osamělou 
ženu do 40 let, MK a okolí. Tel.: 605 
064 740.
•• Hledám přítele, domácího kutila 
kolem 55 let. Tel.: 605 145 789.
•• Vdova, doufám že pohledná, hledá 
přítele 60-70 let, kterého také tíží 
samota. Volat ve večerních hod. Tel.: 
546 437 476.

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

•• Přijmeme kuchaře/ku s praxí 
v Ivančicích, nástup ihned. Tel.: 605 
401 887.
•• Futsalová asociace Brno-venkov 
příjme zájemce o placeného rozhod-
čího futsalu pro ročník 2006-2007 do 
31.7.2006. Praxe z velkého fotbalu 
nebo futsalu vítána, není však pod-
mínkou. Oblast náboru okr. Brno-
-venkov i sousedící okresy. Začáteč-
níky proškolíme. Bližšší informace a 
přihlášky u vedoucího rozhodčích, p. 
Křípal, tel.: 607 891 417.
•• fy. Malý s.r.o. hledá řidiče na vozi-
dla Tatra a Liaz s rukou. Požadavky:
ŘP sk. C+E + strojnický průkaz na 
rypadlo UDS. Nástup ihned, okolí 
Miroslavska, MK a Znojemsko. Tel.:
602 568 384.
•• Hledám jakoukoli brigádu ve všed-
ní den i o víkendu od června do září. 
Tel.: 732 465 773.
•• Stavební firma v Ivančicích přijme 
zedníky. Tel.: 546 452 417 (7-15 
hod.), 602 536 382, 606 717 888.
•• Hledám zámečníka - svářeče CO2 
na ŽL i brigádně. Mzda dle výkonu 
(normohodiny). Nástup od 1.6.2006. 
Tel.: 728 083 124, 18-20 hod.
•• Fotbalový klub FC Ivančice hledá 
správce stadionu na Malovansku. Info 
na tel.: 774 252 070.
•• Ženy a dívky se zájmem o fotomode-
ling ozvěte se uměleckému fotografovi. 
V případě dohody a zájmu možná trva-
lá spolupráce i profesionál. charakteru. 
Pro více info SMS na tel.: 728 298 596.
•• Výrobní družstvo IKVA v Ivan-
čicích nabízí možnost zaměstnání 
pro pracovníky profese svařeč, zá-
mečník. Zájemci musí být vyučení v 
uvedených nebo příbuzných oborech. 
Nabízíme dobré ohodnocení kvalitní 
práce a jednosměnný provoz. Info na 
tel.: 546 451 426.

•• Pro zvyšující se objem výroby 
do zahraničí firma TC MACH, 
s.r.o. vyhlašuje konkurz na pozici 
OBCHODNÍK. Požadavky: pří-
jemné vystupování, práce na PC 
(MS Word, MS Excel), pozitivní 
přístup, hodně cestování. Nabízíme 
výkonové ohodnocení, další vzdělá-
vání. Strukturovaný životopis zasí-
lejte na adresu: TC MACH, s.r.o., 
U Mostu 590, 672 01 Mor. Krumlov, 
faxem 515 321 014 nebo mailem 
tcmach@tcmach.cz  Termín uzá-
věrky je 30. 5. 2006.

•• Pro zvyšující se objem výroby 
do zahraničí firma TC MACH, 
s.r.o. vyhlašuje konkurz na pozici 
TECHNIK. Požadavky: svařovací 
průkaz, zkušenosti se zámečnickou 
prací, samostatnost, ochota učit se, 
pozitivní přístup. Nabízíme výko-
nové ohodnocení, perspektivní za-
městnání. Strukturovaný životopis 
zasílejte na adresu: TC MACH, 
s.r.o., U Mostu 590, 672 01 Mor. 
Krumlov, faxem 515 321 014 nebo 
mailem tcmach@tcmach.cz  Ter-
mín uzávěrky je 30. 5. 2006.
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/Miroslav/ Minulá sobota pa-
třila v Miroslavi svátku létání. 
Konal se tu totiž Memoriál Petra 
Tučka, což je soutěž ultralehkých 
letadel v navigaci a přesném lé-
tání. Tento podnik je zařazen do 
celostátní soutěže v tomto sportu.

„Pořádáme dnes navigační sou-
těž letadel, letí se po známé trati 
na které jsou vytýčeny znaky, a 
podle fotografi e soutěžící posád-
ka tyto znaky hledá. Kdo najde 
co nejvyšší počet znaků, tak 
dostává body a posádka s nej-
vyšším počtem bodů vítězí. Le-
tadla mají přístroje GPS, které 
nemohou ovlivnit a ty jim mapují 
proletěnou trať i s časem. Další 
částí soutěže je přesnost přistání 
v prostoru tzv. deku. Pilot, který 
dosedne koly přesně na nulu, tak 
má nejvyšší počet bodů a odčítají 
se trestné body za přejetí nuly a to 
se počítá i do navigační soutěže. 
Do soutěže se přihlásilo 9 posá-
dek. Jsou to všechno ultralehká 
letadla typu Racek, Sova, Kora a 
další. Porota je dvoučlenná s na-
ším organizačním týmem,“ objas-
nil organizátor Jaroslav Tušar.

„Pro tento závod jsem navrho-
val trať, která je dlouhá 95 kilo-

metrů. Tento závod spadá do pěti 
celoročních soutěží v republice. 
Pro každého soutěžícího se tři 
nejlepší výsledky sčítají a na kon-
ci roku vyhodnocují. Je to soutěž 
v přesném létání. Boduje se přes-
nost přistání a let po známé trati. 
Trať je vytýčena na mapě, na 
zemi jsou vytýčeny znaky, které 
pilot musí najít a přeletět nad 
nimi. Na palubě má i 12 fotogra-
fi í, podle kterých je může poznat, 
a zakreslit do mapy s přesností 
na 400 metrů. Navíc mají piloti 
zapisovače, které zaznamenávají 
výšku, rychlost a čas letu. Po 
přistání se zapisovač vyhodnotí. 
Pilot ho nemůže ovlivnit, je dru-
žicově řízen. Na otočných bodech 
jsou písmena. Každý soutěžící si 
zvolí rychlost, kterou poletí a tou 
rychlostí se musí stále letět, pro-
tože někde na trati jsou dvě tajné 
časové brány a on je musí proletět 
v deklarované rychlosti. Soutěž 
nezačíná startem, ale jsou tzv. vý-
chozí a koncový bod, od kterého 
se začíná měřit čas,“ upřesnil roz-
hodčí Jiří Prokop z Třebíče.

„Se svým kolegou Ladislavem 
Pitelkou létáme na Racku. Náš 
domovský klub je v Nymburce. 

Dnes se letělo celkem dobře, 
nicméně trochu víc foukalo, ale 
nebylo problematické udržet leta-
dlo na nějaké primární rychlosti. 
Dalo by se říci, že povětrnostní 
podmínky byly na hraně. Trať 
byla postavená dobře, body a fot-
ky byly dobře viditelné. I zázemí 
hostujícího oddílu bylo vynikají-
cí,“ sdělil první Bruna Antonín.

„S Ondrou Pokorným létáme 
v Benešově v klubu F Air. Pořa-

datelsky byla trať dobrá a poctivě 
udělaná. Pro nás to byl první zá-
vod po zimě a protože jsme dlou-
ho nelétali, tak se nám nedařilo 
úplně vše najít, nejsme spokojeni. 
Soutěž ale splnila svůj účel rozlé-
tat se a bylo to v pohodě,“ uvedl 
pilot druhého týmu Jiří Hlom.

Kromě závodů, které byly pro 
diváky velmi zajímavé, byla k vi-
dění kopie německého stíhacího 
letadla Messerschmitt.       /mask/

V sobotu 13.5. jsme mohli být 
svědky prvního ročníku freesty-
lových závodů na kolech BMX 
a MTB v nově vybudovaném are-
álu v Ivančicích. Tuto akci spon-
zorovalo město Ivančice a fi rma 
Ramp-Šulc vyrábějící překážky.

Od rána měli závodníci čas na 
trénink a v 13.00 hodin zahájil 
starosta Ivančic samotné závody. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 
kdy z první postoupilo deset nej-
lepších a z druhé kategorie všech 
osm přihlášených. Do soutěže 
bylo věnováno dvacet tisíc ko-
run, které hráči po tisícikorunách 
mohli získat v jednotlivých jíz-
dách. Samozřejmě byly připra-

veny i hodnotné věcné ceny pro 
jezdce, kteří neuspěli.

Akce byla provázena zábavným
 a znalým komentátorem. Počasí 
sice chvíli nepřálo, ale nic tím 
neubralo na dobré náladě všech 
zúčastněných. Občerstvení bylo 
kvalitně zajištěno a tak nic ne-
bránilo zůstat celý den. Večer si 
mohli všichni vychutnat koncert 
hip-hopových skupin Disgrafi x
a Indy & Wich. Po nich následo-
vala rocková kapela Ready Kir-
ken a lokální skupina Arcus. Cel-
kový úspěch této akce napovídá, 
že freestyle aktivity budoucnost 
v našem regionu rozhodně mají.
Barbora Bačová, foto: Miloslav Řehoř

Branný závod prověřil děti

/Moravský Krumlov/ Minulý pátek se v lokalitě Na střelnici a ces-
tách kolem Rokytné uskutečnil již čtvrtý ročník tradičního branného
závodu Střelnice Cross. Z původního březnového termínu vinou zá-
plav sešlo a velký časový posun se nakonec negativně odrazil na menší 
účasti. Slunečné počasí ale vše vynahradilo. Do soutěže pro děti ze 
základních škol se přihlásilo na 50 sportovních nadšenců z 5 krumlov-
ských i mimokrumlovských škol. „Při vlastní soutěži rozhodoval nejen 
čas a vytrvalost, ale také vědomosti z oblasti přírodovědy, ekologie, 
zeměpisu a zdravovědy. Děti se musely také poprat se šplhem na laně, 
lukostřelbou, hodem na cíl, střelbou ze vzduchovky a s lanovými pře-
kážkami. Rozděleny byly podle věku do 3 kategorií,“ sdělila jedna z or-
ganizátorek Lenka Šviřáková z DDM Moravský Krumlov. První katego-
rii určenou pro 2.-4. třídu vyhrály Simona Slugeňová, Lenka Kroutilová 
a Veronika Tauvinklová ze ZŠ Klášterní. Ve II. kategorii pro 5.-6. třídu 
zvítězili Jakub Kudrna, Karel Hrůza a Martin Slavík z GMK. Nejstarší 
kategorii pro 7.-9. třídu vyhráli Kryštof Novotný, Dominik Dobeš a 
Vojtěch Horník také z GMK. „Chodím do základní školy Klášterní 
náměstí a přišel jsem si zazávodit a něco vyhrát i prověřit své znalosti. 
Soutěžím v týmu s ještě dvěma spolužáky. Závod se dal zvládnout,“ 
udýchaně v cíli sdělil jeden ze soutěžících, Radek Laviček.       /mask/

Cena osvobození ve střelbě
Český střelecký svaz – Sportovně střelecký klub 0581 Miroslav 

uspořádal za fi nanční podpory MěÚ Miroslav 24. ročník „Ceny osvo-
bození“ v Miroslavi v těchto disciplínách: Náborová soutěž mládeže 
od 10 let: malorážka 30 ran vleže - 1. Zajacová Klára, Šumná: 247 b.,
2. Lálka Martin, Šumná: 240 b., Svozil Roman, Šumná: 220 b. Puška 60 
ran vleže: 1.Tvarůžek Josef, Prosiměřice: 553 b., 2.Zajacová Klára 463 
b., Lálka Martin 472 b. Libovolná pistole 60 ran/50 m: Tvarůžek Josef: 
463 b., 2. Stejskal Petr, Znojmo: 442 b., 3.Bartoš Pavel, Miroslav: 435 
b. Věcné ceny: broušené sklo, věnovalo oblastní sdružení ODS.

Další závody pro širokou veřejnost jsou v termínu 6. 8. 2006 (letní 
cena SSK, 7. ročník) a 28.9. (Putovní pohár SSK Miroslav) v disciplí-
nách 30 ran vleže mládež - nábor LM/SM 60 malorážka 3x20 na 50 m, 
LP 60/50m.           Za ČSS SSK Miroslav, předseda klubu Pavel Bartoš

Letci soutěžili v navigaci

Freestyle v Ivančicích synonymem velkolepé podívané

O uplynulých víkendech se 
jezdci MOTO SPORT TEAMU 
NESLOVICE zúčastnili několika 
závodů. Prvním byla účast v MX 
VYSOČINA CUP, který se jel 
v Poličce.

Erik Schneider se rychle 
aklimatizuje ve třídě 65 ccm
a dokázal zde vybojovat v obou 
jízdách druhá místa. Tomáš 
Hrabal byl v první jízdě třídy 80 
ccm klasifi kován na 12. pozici. 
Ve druhé jízdě musel z důvodu 
zadření motoru odstoupit. 
Dominik Schneider pro zranění 
na školním turnaji nestartoval. 

V sobotu 13. 5.2006 se konal 
v Paskově u Ostravy Přebor 
Moravy. Zde se Erik předvedl 
v nejlepším světle a vybojoval 

celkové vítězství /dvě druhá 
místa/. Dominik skončil na 
celkově čtvrtém místě /dvě třetí 
místa/.

Hned druhý den se jezdci 
objevili na startu mistrovství 
Slovenské republiky v Žilině.

Ve velké konkurenci zejména 
domácích jezdců se nejlépe 
předvedl Dominik, který vybojo-
val vítězství a Erik podtrhl třetím 
místem svůj velmi vydařený 
závodní víkend.

Tomáš Hrabal na těchto 
podnicích z technických důvodů 
nestartoval .

„Rád bych poděkoval fi rmě
MKZ a všem jejím zaměstnan-
cům, kteří se podíleli na přestavbě 
našeho přepravního vozu. Moje 

díky patří také všem ostatním 
sponzorům, jenž nás podporují,“ 

řekl Martin Schneider, manager 
teamu.                 /Ctibor ADAM/

Další věnce do Neslovic

Dále od 14. hodin vystoupí: mažoretky ZŠ Dolní Dubňany, s folklórními tanci soubor 
Podhoráček, country taneční skupina ZŠ Vémyslice. Od 20 hodin. taneční zábava,

hraje skupina DREAMS. Za sponzorské podpory KDU-ČSL Vémyslice.

Foto: Květoslav ADAM                                            Erik Schneider v akci

I. DOBŘÍNSKÝ DECHFEST
Sobota 3.června 2006 od 16.00 hodin v areálu KD Dobřínsko.

Mezinárodní festival dechových hudeb. Vystoupí: Dubňanka, 
Vinočanka, Moravská sedma, Horenka, sourozenci Baťkovi 
s cimbálovou muzikou, Lácaranka, krojovaná chasa z Omic, 
mažoretky ZŠ D.Dubňany a další. Programem bude provázet lidový 
vypravěč, zpěvák a imitátor Franta Uher z Lanžhota. Hosty festivalu 
budou herci Měst. divadla Brno Zdeněk Junák a Jana Musilová. 
Přijďte se pobavit a odreagovat při dvanáctihodinovém maratónu 
tance, písniček a dobré zábavy.

Obecní úřad v Dolních Dubňanech, Český zahrádkářský svaz a 
dechová hudba Dubňanka Vás srdečně zvou na

20. ROČNÍK FESTIVALU DECHOVÝCH 
HUDEB V DOLNÍCH DUBŇANECH

4. června 2006, areál fotbalového hřiště, začátek ve 13.00 hodin
Letošní jubilejní festival je v pořadí již dvacátý. Každý z dosud 
pořádaných ročníků měl příznivý ohlas u veřejnosti, která má 
dechovou hudbu ráda. Určitě tomu tak bude i v roce letošním. 
Mimo kvalitní hudby, dobrého jídla a pití se Vám představí i 
mažoretky ze ZŠ Dolní Dubňany. PROGRAM: VINOČANKA 
(Nizozemí), BUDĚJOVANKA (M.Budějovice), POLANKA (Polánka), 
HORNOBOJANI (H.Bojanovice), DUBŇANKA (D.Dubňany), 
MISTŘÍŇANKA (Svatobořice-Mistřín), TÚFARANKA(Šakvice). 
Programem Vás bude provázet Pavel Jech. Vstupné 100 Kč, 
vstupenky jsou slosovatelné. Generální partner - Skupina ČEZ

TJT a KČT Náměšť nad 
Oslavou pořádá v sobotu

27. května 2006 

TURISTICKÝ 
POCHOD

nejen Praha - Prčice také
NÁMĚŠŤ - ČUČICE

Trasy na 5, 10, 20, 25, 30,
35, 40 a 50 km start i cíl 
v Sokolovně v Náměšti n/O.
Odměnou je diplom zhoto-
vený speciálně k tomuto pocho-
du, pěkné zážitky z pochodu 
a setkání s přáteli turistiky. 
Pro sběratele možnost zakou-
pení výroční turistické známky
(joker, 25 Kč). Pochod se
uskuteční za každého poča-
sí. Pochod není závod, nejde
se na čas, zvítězí každý, kdo
dojde do cíle po svých. 
Na shledanou v Náměšti nad 
Oslavou a Čučicích se těší 
pořadatelé.

LENIVĚT
ZNAMENÁ REZIVĚT.

foto: mask foto: mask


