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Pronajmou si radary
/Oslavany/ Město Oslavany se v dubnu zúčastnilo akce „Bezpečná
města“. Bylo vybráno jako jedno z několika mála měst, kde bylo zdarma
umístěno měřící zařízení na měření rychlosti. „Po zkušenostech s touto
akcí vnímám výsledky tak, že řidiči po městě nejezdí podle předpisů
a to především v okrajových částech. Na základě této skutečnosti se celou záležitostí zabývala rada města, která vzala v potaz výsledky akce
a nabídku firmy, která provozuje mobilní měřící zařízení. Jednoznačně
bylo rozhodnuto, že v rámci bezpečného provozu v Oslavanech bude
uzavřena rámcová nájemní smlouva na pronájem měřícího radarového
zařízení. Lze předpokládat, že od poloviny měsíce července se bude
pravidelně měřit rychlost. Tento krok přispěje bezesporu k tomu, že
řidiči si budou dávat pozor na rychlost ve městě. Další možností je
umístění informačních tabulí, které informují řidiče o okamžité rychlosti, ale cena těchto digitálních tabulí je poměrně vysoká. Jsou to částky řádově statisícové, tak rada města k tomuto kroku nepřistoupila,“
uvedl starosta města Vít Aldorf. Měření probíhá na mobilním zařízení
a je napojeno WIFI systémem přímo s policistou, který o několik stovek
metrů dál zastavuje automobily. Navíc řidič, který překračuje rychlost,
je okamžitě vyfotografován i s autem a SPZ i detailem obličeje. Tím
bude dokazování jednodušší. K tomu je vystaven příslušný protokol,
který slouží k projednání na místě nebo u správního orgánu.
/jak/

Skořápkovník překonán

/Nahořany/ V malé vesničce Nahořany nacházející se na severu
Čech překonali dosavadní rekord, který drželo město Miroslav. Jejich
skořápkovník - Ciciricus Craslicus měl na svých větvích necelých 3 tisíce vyfouklých a nazdobených vajíček. Tento rekord několikanásobně
trumflo 46 žáků základní a mateřské školy v Nahořanech. „Rekord byl
opravdu v letošním roce překonán. Výpis z české databanky rekordů
agentury Dobrý den zní: Velikonoční strom skořápkovník, nejvíc obarvených vajíček na jednom stromě - Základní škola a Mateřská škola,
Nahořany, kterou navštěvuje dohromady 46 žáků, uspořádala akci,
během níž bylo shromážděno a poté navěšeno na strom stojící v areálu školy 11 133 vyfouknutých velikonočních vajíček. Rekordu bylo dosaženo dne 8. dubna 2006,“ uvedl Miroslav Marek, prezident Agentury
Dobrý den v Pelhřimově. Miroslavským tak hrstka dětí ze severu Čech
posadila pomyslnou laťku hodně vysoko. „Tato akce nás napadla na začátku školního roku a přišly s tím naše učitelky. Proto jsme zavolali do
Pelhřimova a zeptali jsme se na současný rekord a od října jsme začali
sbírat vajíčka. V březnu nám zavolali z agentury Dobrý den s tím, že
Praha jde do toho rekordu také a mají asi 5 tisíc vajíček. To jsme v té
době měli už také a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme a zabrali jsme.
Během asi tří týdnů jsme měli již 11 tisíc vajec. Ta jsme barvili, i když
některá nám nosili rodiče už nabarvená a po 30 jsme je navlékali na
mašle. Kdyby se mašle daly dohromady, byly by dlouhé 1,5 kilometru.
Samotné pověšení nám trvalo dvě hodiny,“ sdělila Magda Michalová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nahořany.
/mask/

Továrna blíže k Miroslavi ?

/Miroslav/ K nečekanému
zvratu došlo v případě závodu na
výrobu bioetanolu, který má stát
na katastrálním území Miroslavi.
Nejen pod velkým tlakem především občanů ze Suchohrdel
u Miroslavi se touto záležitostí
zabývala rada města Miroslavi
a navrhla zastupitelstvu ke zvážení nové místo. To je nyní na
poli mezi čerpací stanicí u státní
silnice a hrází rybníka v Rénách.
Zastupitelstvo tento záměr podpořilo. Nyní je na investorovi,
aby zvážil, zda je umístění v navrženém prostoru pro něj vhodné
a zda budou vlastníci pozemků
ochotni je prodat.
Další záležitostí je také nově
zpracovávaná studie EIA, která
hodnotí vliv stavby na životní
prostředí. K této věci se také na
radnici v Miroslavi sešla pracovní
schůzka, na níž byli zástupci miroslavské a suchohrdelské samosprávy. Podle některých zúčastněných byla debata velmi živá.
Na ní prohlásil starosta Augustin
Forman, že si nepřeje, aby se Jan
Hladík, zastupitel Suchohrdel, zúčastňoval zasedání zastupitelstev
města Miroslavi. „To že si pan
starosta Forman nepřeje, abych
se účastnil veřejných zasedání
zastupitelstva města v Miroslavi,
si můžu vysvětlovat takto: pan
starosta a rada si chce nechat
zastupiteli schválit návrh na
vybudování lihovaru, přičemž

ilustrační foto

zastupitelům nepředloží všechny
potřebné informace. My pak vypadáme jak rozbíječi zasedání,
když zastupitelům dáváme informace týkající se možného rizika
takového rozhodnutí. Jak mohou
zastupitelé zodpovědně o předloženém návrhu rozhodnout, když
o něm dohromady nic neví, ale
zodpovědnost na nich leží,“
komentoval situaci Jan Hladík.
Prohlášení ing. Formana je obsa-

Volby tento víkend

/Region/ V pátek 2. a sobotu 3. června proběhnou v celé republice
volby do Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14
hodin a budou zavřeny ve 22 hodin. Znovu se otevřou v sobotu v 8
hodin a budou definitivně uzavřeny ve 14 hodin. Poté bude probíhat
sčítání hlasů u okrskových volebních komisí. Například počet volebních okrsků v Jihomoravském kraji je 1407 a počet přebíracích míst
Českého statistického úřadu je 62, jsou na všech pověřených obecních úřadech a městských částech města Brna. Počet voličů v kraji je
945 808, počet kandidátů 544, počet kandidujících politických stran,
hnutí a koalic 22. Odvolaní kandidáti jsou dva, oba ze strany Česká
pravice - Tomáš Hasík a Iveta Kuželová. Počet vzdání se kandidatury
- kandidát č. 8 JUDr. Zdeněk Koudelka (ČSSD) a kandidát č.4 Radim
Valenčík (Liberální reformní strana). Hlavní přebírací místo ČSÚ je
v Brně na Jezuitské 2. V době sčítání hlasů od 14 hodin 3. června bude
mít u budovy zvýšenou pohotovost dopravní policie. Po oba dny budou
připraveny 4 výjezdní skupiny, celkem tedy 8 dvojic, které budou provádět ve všech okresech kraje kontrolu průběhu hlasování. V době od
dvou hodin až do ukončení sčítání hlasů bude zabezpečena na krajském
úřadě služba 2 zaměstnanců a další 2 zaměstnanci včetně 1 řidiče budou
mít pohotovost pro případ výjezdu při řešení stížností.
/mask/

ženo i v písemné podobě v zápisu
z tohoto jednání.
„Když jsem byl na posledním
jednání rady města Miroslavi se
zastupiteli Suchohrdel panem starostou Formanem nařčen z ovlivňování občanů Miroslavi při jednáních zastupitelstva, tak se ptám,
proč nás na tato setkání oficiálně
zve, když nám pak nechce dát
slovo a jakýkoliv náš odlišný
názor považuje za projev zbytečné hysterie. Chápu, že pro pana
starostu jsou naše vystoupení na
zastupitelstvech nepříjemná, nechápu však, jak může navrhovat
k odsouhlasení zastupitelstvem
projekt, který výrazně a navždy
ovlivní náš region a nepřipustí
širší veřejnou diskusi. Myslím si,
že zde jen mandát člena zastupitelstva nestačí,“ doplnil Hladík.
V dalším sledu událostí se
záležitostí kolem bioetanolu zabývalo zastupitelstvo obce Suchohrdly u Miroslavi. Na něm
se projednávaly mimo jiné i dvě
možné varianty napojení závodu
na železniční vlečku. V jednání
byla kratší varianta vedená před
pozemky obce Suchohrdly a delší
„smyčka“ přes pozemky miroslavské. Na základě tlaku přítomných občanů zastupitelé neodsouhlasili prodej pozemků pro
napojení vlečky kratší variantou.

Dalším schváleným ujednáním
bylo, že zastupitelstvo nesouhlasí
s výstavbou továrny na bioetanol
v nové lokalitě.
„V Miroslavi jim musí být jasné, že nechceme žádnou továrnu
a to ani na novém místě,“ reagovala
jedna z přítomných žen. „Jste tady,
abyste zastupovali naše zájmy,
tak se podle toho chovejte, my tu
továrnu nechceme vůbec,“ zazněl
další názor. Mnozí se pozastavovali nad vehementností a vytrvalostí,
s jakou vedení miroslavské radnice
prosazuje výstavbu.
Další vývoj se očekává po pátku
26. května, kdy několik studentů
roznášelo letáky do schránek miroslavských občanů. V nich byly
informace o negativním dopadu
továrny na okolí. Podepsáni byli
„Znepokojení občané Miroslavi“.
V závěru byla informace, že pisatelé vyzvou starostu Augustina
Fomana k veřejné diskusi, což se
v pondělí ráno uskutečnilo. Na
podatelnu městského úřadu došla
výzva, která již byla podepsána
konkrétními osobami z řad občanů
města Miroslavi.
/mask/
Poznámka redakce: v minulém čísle
Zrcadla vyšel článek odkazující na
webové stránky o výstavbě lihovaru
v Miroslavi. Bohužel, (ne vinou redakce)
byla uvedena špatná adresa. Adresa je:
http://lihovar.blogspot.com/
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Rekonstruují dětská hřiště Mikroregion Ivančicko do MASky nevstoupí
/Oslavany/ Město Oslavany přistoupilo k záměru oprav dětských
hřišť. V současné době jsou dovybavena tři stávající hřiště a to v lokalitách Na Vyhlídce, v Sídlišti a u městského úřadu. Na základě společenského tlaku občanů bude v současné době na radě města projednán
návrh na další rekonstrukce. Jde o lokality Na Novém Světě a Havírna.
Občané v této části města se cítí odstrčeni, jak je patrné z jejich reakcí
a dopisů. „Mohu všechny ubezpečit, že tomu tak není, protože do Havírny se investuje. Nyní to je autobusová zastávka nebo opravy silnic,
před několika lety tam byl vybudován velký obecní most. Letos v této
lokalitě dojde i na dětské hřiště. Důležité je v tomto dbát na hlediska
bezpečnosti a hygienických předpisů. Je nutné, aby atrakce, které se na
hřištích nacházejí nebo nacházet budou, měly certifikát neboli atest, že
jsou způsobilé ke hře dětí a to i pískoviště. Je také zpracováván dětský
provozní řád. I když je to úsměvné, ale je tam například od kdy do kdy
bude otevřeno. Je to ale jedna z podmínek, aby mohla být hřiště zpřístupněna,“ sdělil starosta města Oslavany Vít Aldorf.
V letošním roce budou mít maminky i jejich děti možnost využívat
několik kvalitních hřišť. Nové hřiště se také začíná budovat v areálu
školy. V tomto případě se ale nejedná o dětské hřiště, ale venkovní
posilovací cvičebnu, kterou budou využívat především děti prvního
stupně ZŠ. Cvičebna je řešena jako finská překážková dráha s různými
palisádami, žebříky a hrazdami, které budou doplněny dopadovými
plochami. Toto hřiště bude používáno především pro výuku a tak se
nepředpokládá, že hřiště bude veřejně přístupné.
/jak/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Kam kráčíš, kulturo?

O městské knihovně v Ivančicích se toho již napsalo dost. To, že
dětí bude pomalu a jistě přibývat, psala shodou okolností i Mladá
fronta dnes před třemi týdny. Na první pohled zdánlivě nesouvisející
informace. S velkou pravděpodobností se však městská knihovna
v ivančické mateřské školce dlouho neohřeje. To, že šlo o neuvážený
a nepromyšlený krok - tedy přestěhovat knihovnu do školky - je dnes
už každému jasné. Za provozu se provádějí stavební úpravy, několikrát
se již odložilo otevření knihovny a to vše jen proto, že se v předstihu
neprovedl řádný stavební průzkum školky včetně kompletní projektové
dokumentace a rozpočtu. Je to jako když začnete stavět bez projektu
dům a po dokončení zjistíte, že je pro vás malý, a že jeho cena by vás
na začátku odradila vůbec něco stavět. Jenže do nového domu jste se
již nastěhovali, bydlíte v něm a tak ho začnete po nastěhování opravovat… To asi není ten nejlepší způsob. Napřed by měl být proveden
projekt se všemi potřebnými náležitostmi, rozpočet a potom se může
stavět. Politickým rozhodnutím městské rady v Ivančicích lze však logické pořadí samozřejmě změnit, bohužel v radě není zastoupena opozice (jako tomu bylo v minulém volebním období), a tak není možné
rozhodnutí rady ovlivnit. Důsledky takovýchto rozhodnutí vidíme již
dnes. Knihovna se opět v plánovaném termínu neotevřela.
Muzeum v Ivančicích je opět samostatná kapitola. Zmíním se jen
o jednom důležitém faktu. Sbírkové předměty v době, kdy muzeum
patřilo tzv. pod město, byly darovány ivančickými občany městskému
muzeu. O tom byl vždy pořízen zápis a tento tzv. nabývací titul byl zanesen do přírůstkové knihy. Do doby, než bylo zřízeno muzeum okresní,
patří drtivá většina sbírkových předmětů předchozímu zřizovateli, tedy
městu Ivančice. Na tuto skutečnost jsem upozornil zastupitelstvo ještě
před nešťastným rozhodnutím o přestěhování muzea z Ivančic. Hlavním
důvodem bylo to, že Ivančice jsou majiteli části sbírkových fondů muzea
- dnes Jihomoravského. Tento požadavek byl zformulován a schválen
v usnesení ivančického zastupitelstva. Bohužel, od oné doby se alespoň
pro identifikaci ivančického muzejního majetku nic podstatného neudělalo. A tak si v souladu s titulkem na začátku článku říkám - kam kráčíš,
kulturo v Ivančicích?
Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva

JAN MUSIL

UHLÍ Z DOLU
BÍLINA, BRIKETY
AUTODOPRAVA VOZEM AVIA
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány v co nejkratším
termínu a za výhodné ceny.

Široká 33a
664 12 Oslavany

tel.: 546 423 505
mobil: 603 581 402

/Ivančice, Oslavany/ V současném období vrcholí přípravy
pro registraci Masky, která začleňuje podnikatele a mikroregiony
z jihovýchodu Moravy. Jedním
ze členů přípravného výboru byl i
místostarosta Oslavan Miloš Musil. Nejen on, ale i ostatní představitelé mikroregionu Ivančicko ze
zúčastňovali koordinačních schůzek. Velkým překvapením je, že
se Ivančicko jako zakládající člen
tohoto sdružení nezúčastní.
Oslavanský místostarosta Miloš
Musil tuto situaci přičítá pasivitě
vedení ivančického mikroregionu,
který neakceptoval termíny jednotlivých kroků. K celé problematice uvedl: „Když jsem byl
osloven mikroregionem Moravskokrumlovsko, tak jsem se prvních jednání v prosinci minulého
roku zúčastnil jen proto, protože
ing. Schneiderová získala pouze
kontakt na mě. O všech dalších
schůzkách jsem Ivančicko informoval s tím, že se schůzek
někteří představitelé zúčastňo-

vali velice sporadicky, ale to
není moje chyba. Dál jsem se
zúčastnil dalších šesti setkání.
Před uzavřením podkladů pro
registraci MASky bylo ještě pět
jednání na moravskokrumlovsku,
kde byla možnost říct zásadní
stanovisko ze strany našeho mikroregionu. To, že někteří bez
znalosti věci mají nějaký názor,
který nekonfrontují s ostatními,
ale jednají podle svých osobních
názorů a nedokáží otevřeně říct
své stanovisko, je přinejmenším
podivné. Navíc některé názory
jsou úplně scestné a neodpovídají skutečnosti. Nevzniká žádný
„superregion“, mikroregionům i
obcím zůstává jejich suverenita,
MASka bude občanským sdružením a není nijak nadřízená mikroregionům. O věcech, které má
MASka spravovat, bude rozhodovat představenstvo a výkonným
orgánem bude skupina 2-3 lidí,
kteří budou kontrolovat, dopracovávat a upravovat projekty a ty
pak bude posuzovat výběrová ko-

/Oslavany/ Na silnici II. třídy,
která tvoří průtah městem Oslavany, se v těchto dnech začínají
budovat podpěrné pilíře nového
mostu. Práce se rozběhly počátkem února letošního roku. V té
době byl z důvodu nízkého stavu
vody v řece proveden překop řeky.
Nyní stavba velmi pokročila a pokračuje podle harmonogramu. Do
chrániček se uložily veškeré sítě a
vybudovala se i nová kanalizace.
V současné době bylo zahájeno
samotné zakládání mostu a zaraženy piloty na spodní levobřežní
stranu řeky, které budou sloužit
k vybudování opěr mostu. Po
zaražení pilotů bude přistoupeno
k samotné betonáži základů opěr
mostu. „Až bude most dokončen
a zprovozněn, dojde k převedení silničního provozu na tento
nový most. K tomuto kroku by
mělo dojít na podzim letošního
roku, takže k Vánocům Oslavany
dostanou nový most. Co se týká
mostu starého, ten bude po dokončení nového mostu demolován.
Nebude odstřelen, ale rozebrán,
protože tento most je opravdu ve
velmi špatném stavu. Proto jej nelze používat ani jako lávku a ne-

bylo by to i ekonomické, protože
most by přešel do majetku města
a náklady na jeho údržbu by byly
velmi vysoké. Přitom na ulici
Padochovskou se chůze protáhne jen o 10 metrů, takže to není
zásadní záležitost. Město si chce
uchovat památku na tento most,
proto se předpokládá, že některé
prvky mostu budou zakomponovány na nové oslavanské náměstí.
Bude se jednat o kamenné kvádry
s pamětní deskou tak, aby vzpomínka zůstala zachována,“ sdělil
Vít Aldorf, starosta města.
Souběžně s touto akcí probíhá
doprojektování komunikace od
autobusového nádraží na křižovatku Novoveskou. Tato akce je

Betonují základy mostu

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

mjr. Nováka 24, Ivančice

W H C therm., s.r.o.

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

především dána finančními možnostmi rozpočtu kraje, investorem je totiž SUS Jihomoravského

kraje, takže by se mohlo pokračovat ve výstavbě dalšího úseku
v příštím roce.
/jak/

STAVEBNINY TRADE
Dvořákova 639, 672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

Firma Jaša

Partner pro Vaši stavbu.
Zajistíme Vám veškerý
potřebný servis pro Vaši stavbu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

POKRÝVAČSKÉ
A IZOLATÉRSKÉ
PRÁCE

TEL.: 605 852 951

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.

) 602 733 688

VODA • TOPENÍ • PLYN

foto: jak

2+kk, 3+kk, vždy s lodžií (55-77 m2)

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

příští valné hromady bude oznámen v nejbližší době. Požádám
předsedu správního výboru, aby
tak bylo učiněno co nejdříve.
Termín bude poté ihned sdělen
obvyklým způsobem. Věřím, že
se budeme věcně bavit o tom, jak
dál spolupracovat. Tyto odpovědi
jsou pouze mým stanoviskem
k dané věci, reaguji tedy pouze
za sebe,“ uvedl Bohumil Smutný.
Za současné situace je možné
předpokládat, že Moravskokrumlovsko se zbývajícími mikroregiony vytvoří společnou MASku
bez mikroregionu Ivančicko,
neboť všechny legislativní kroky
musí proběhnout do konce června, aby byl projekt z EU Leader+
v termínu ukončen. Je tedy málo
pravděpodobné, že i v případě
kladného rozhodnutí ve věci připojení se k MAS, budou možné
změny v organizační struktuře a
ve strategických programech tohoto občanského sdružení. Bude
to rozhodnutí, jak se říká „s křížkem po funuse“.
/jak/

Nové byty v Rosicích

Žaluzie Koblížek

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

mise jmenovaná představenstvem
MAS. Projekty předkládají jak
mikroregiony, tak obce. Financování menagementu bude z grantu
EU,“ upřesnil k věci Miloš Musil.
Ing. Smutný, tajemník mikroregionu Ivančicko, který se
některých jednání o MASce také
zúčastnil, se k celé problematice
vyjádřil slovy: „Zatím nikdo o
ničem bez vědomích ostatních
nerozhodnul. Rozhodovat může
pouze valná hromada. Poslední
se konala 28. února 2006 a zápis
je všem dispozici. Co se týká
náznaků a nevyřešených otázek,
těch jsem já osobně zaznamenal
hned několik z různých stran.
Valná hromada na svém posledním zasedání přijala usnesení
ohledně MAS, ale jmenovitě nepověřila nikoho resp. nevytvořila
přípravný výbor, který by měl za
mikroregion jednat. Mandát tedy
konkrétním osobám udělen nebyl
a bylo nyní na rozhodnutí každého, jakých aktivit a schůzek se
v tomto směru zúčastní. Termín

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

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

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

!!! SUPER JARNÍ CENY !!!

BAZÉNY VALLA - PALACKÉHO 104, MORAVSKÝ KRUMLOV
T/F: 515 324 646 • mobil: 777 123 750 • e-mail: vallak@quick.cz • www.bazeny-valla.cz
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Ivančice neprávem jednaly o dopravě i za Oslavany V Krumlově řádí příušnice
/Oslavany/ Od počátku roku
se v rámci Rosicka-Ivančicka řeší
zavedení integrovaného dopravního systému JM kraje, který by
se regionu měl týkat od 1. července letošního roku.
Zatím se uskutečnila první
schůzka v březnu v Rosicích, kde
Kordis (Koordinátor integrovaného dopravního systému JM kraje)
obecně nastínil, jakým způsobem
bude systém fungovat, jaké budou
tarify, možnosti předplatného, tarifní zóny a jízdní řády. Bylo také
sděleno, že na tomto dopravním
systému se budou města a obce
podílet 50 korunami na každého
občana ročně.

„Vyjádřil jsem přání, aby město
Oslavany bylo přizváno k výběrovému řízení na dopravce, aby
byl k dispozici dostatek informací. K žádnému výběrovému
řízení jsme však přizváni nebyli!
Od té doby komunikace probíhala jen na úrovni jednotlivých
připomínek. Ze strany Kordisu,
respektive JM kraje, informací
opravdu příliš nebylo. Nedávno
proběhlo jednání v Ivančicích, na
kterém bylo přítomným sděleno,
že proběhlo výběrové řízení a je
neměnné. Také byly předloženy
nové jízdní řády k připomínkování. Přiznám se, že mě tento
postup Kordisu překvapil, přesto,

Chyby budou napraveny

/Moravský Krumlov/ Letos v lednu jsem se dozvěděl, že panu
V. Břínkovi byl omylem, někdy v srpnu 2005, vykácen les o ploše
0,07 ha. Nebudu posuzovat, z jakých důvodů uvázla jednání o náhradě
škody na mrtvém bodě. Jisté je, že věci běžely následovně - oznámení
u Policie ČR, dva příspěvky v krajském zpravodajství ČTV a nakonec
společná stížnost majitelů pozemků na Městskými lesy neoprávněně
provedenou těžbu dřeva na ploše 2,44 ha. Společná stížnost se nakonec
ukázala být nejlepší ilustrací celé situace. 38 majitelů pozemků bylo
přesvědčeno panem V. Břínkem, že škoda na pozemcích jim byla způsobena Městskými lesy. Ze šetření však vyplývá, že těžbou Městskými
lesy bylo postiženo pouze 5 majitelů na ploše 0,16 ha!!! Způsobené
škody jim buď již byly uhrazeny, nebo uhrazeny budou. Zdá se, že
mylná těžba není nic zas tak neobvyklého a rozhodně není jen problémem Městských lesů. A je celkem evidentní, že je jednodušší domáhat
se náhrady škody na Městských lesích, než zjišťovat skutečného viníka
a žádat náhradu po něm. Městské lesy své omyly napraví a příště se jich
budou snažit vyvarovat.
Výše uvedené není více než nepříjemnou sice, ale přece jen pouhou
epizodou v činnosti Městských lesů. Městké lesy s.r.o. vykazují dlouhodobě zisk a příspívají do rozpočtu města. Stav lesa se neustále lepší. Pochvalná vyjádření návštěv z obdobných organizací a v neposlední řadě i
stanovisko MŽP, které vysoce hodnotí způsob hospodaření v krumlovském lese, jsou toho jasným dokladem. I provozování honitby je finančním přínosem pro město, který navíc poroste s přílivem zahraničních
hostů. Je také nutno zmínit péči o rezervaci Krumlovsko - rokytenské
slepence a památky na území Městských lesů. Lesy se zkrátka pod vedením současného správce mění k lepšímu. Ptáček, předseda DR MěL

že se jedná o nakládání s veřejnými prostředky. Měli bychom
být přizváni k celému procesu,
protože naše město není zrovna
malé. Nehodláme zpochybňovat
legitimitu řízení.
Zajímavý moment nastal, když
jsem se na jednání dozvěděl, že
Oslavany byly zastupovány městem Ivančice, coby městem třetího typu. Zde je třeba si uvědomit,
že Ivančice sice působí v oblasti
státní správy, ale v žádném případě nemohou zastupovat jakoukoli
jinou obec v oblasti samosprávných rozhodnutí. Někdo by se
měl podívat na zákon o obcích.
Na základě této skutečnosti jsem
jednání opustil. Poté jsem se okamžitě spojil s krajským úřadem
a to vzhledem ke skutečnosti, že
krajský úřad je nositelem IDS
v kraji,“ rozhořčeně informoval
starosta Oslavan Vít Aldorf.
Byla domluvena schůzka
do Oslavan spolu s ředitelem
Kordisu a dalšími odpovědnými
činiteli, přišli i zástupci JM kraje,
aby se celá záležitost vysvětlila.
Na jednání padla z obou stran
omluva, že nebyla brána v úvahu
suverenita města. Poté se řešila

již jen technická stránka věci zavedení systému. Vzhledem k brzkému zavedení systému do praxe
nemají občané dost informací,
proto bylo dohodnuto, že občané do svých domovů dostanou
s předstihem kompletní informační materiály, aby se mohli
se systémem seznámit. O letních
prázdninách bude spuštěn zkušební provoz IDS, aby občané
měli možnost se k různým spojům připomínkovat.
Další technická výtka směřovala na výstup v Brně, který je situován na Mendlovo náměstí. Jde o
nastupování a vystupování, které
není ideálně řešeno. Čeká se, jak
se k této situaci postaví magistrát
Brna a JM kraj. Podle informací
se připravuje úprava náměstí. „To
ale není podle nás ideální řešení. IDS bude fungovat, občané
budou mít informace a mouchy
v nedostatcích se musí vychytat.
Je potřeba si uvědomit, že případné výtky budou padat na hlavu ne
Kordisu nebo kraje, ale na městský úřad. Proto udělám všechno,
aby se to nestalo a oslavanští byli
spokojeni,“ dodal starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

Chtějí mít vlastní vrt

/Miroslavské Knínice/ Obec nacházející se asi tři kilometry severně
od města Miroslavi, bude mít pro občany další příjemnou novinku.
Buduje se tu totiž nový vrt na pitnou vodu. V minulém roce byla v této
obci zprovozněna nová kanalizace s čistírnou odpadních vod. „Obec
Miroslavské Knínice v současné době buduje průzkumný hydrogeologický vrt na pitnou vodu v katastru obce. Vrt by měl být dokončen
v průběhu července. Náklady na vybudování jsou 520 tisíc korun,
hrazené z vlastních zdrojů. Napojení na vodovod bude až tehdy, pokud
dobře dopadnou rozbory vody a hydrodynamická zkouška. Poté bude
zpracován projekt napojení na místní vodovod,“ uvedl starosta Petr
Janda. Podle jeho slov jde především o to, osamostatnit se od současného napojení na pitnou vodu z Miroslavi a docílit tak nižší ceny za vodu
pro obyvatele Miroslavských Knínic.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Na středních školách v Moravském Krumlově se v nebývalé míře objevilo onemocnění příušnicemi. Dva případy
jsou evidovány na Gymnáziu a dvanáct na Středním odborném učilišti.
„Máme strach chodit do školy, protože tuto nemoc můžeme dostat
a vzájemně ji přenášet. Jsme zde samí kluci, máme obavu z trvalých
následků možné neplodnosti,“ uvedl jeden z žáků Středního odborného
učiliště, který nechtěl být jmenován.
Podle některých studentů do minulého pátku onemocnělo 12 mladých
lidí. Z toho jeden byl odvezen s příznaky zápalu mozkových blan do
nemocnice. Jednotlivé případy je objevily také v Miroslavi a Miroslavských Knínicích. „Víme o tom, že příušnice na naší škole jsou, je zatím
nakaženo kolem 10 osob. Tuto situaci jsem konzultoval s praktickými
dětskými lékaři a bylo mi řečeno, že je situace pod kontrolou. Starších ročníků by se to týkat nemělo, pouze v mimořádných případech.
Z učitelského sboru a zaměstnanců školy není nikdo nemocen a to ani
rodinní příslušníci, pokud je mi známo. Každý den situaci monitorujeme,“ uvedl ředitel školy Jiří Psota. „Informace o příušnicích vám
může poskytnout pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník oddělení
epidemiologie KHS-ÚP Znojmo, který je toho času na dovolené. Pouze
můžu sdělit, že jsme tento týden neobdrželi žádné hlášení o výskytu
infekčního onemocnění parotitidou, která se údajně vyskytla na moravskokrumlovsku,“ uvedla na náš dotaz pracovnice oddělení epidemiologie Alena Kapínusová z hygienické stanice Znojmo.
Příušnice jsou infekčním onemocněním. Původcem je virus ze skupiny mixovirů. Zdrojem nákazy je člověk ke konci inkubační doby
v akutním stadiu nemoci a nakažlivost trvá 10-14 dnů od začátku nemoci. Člověk vylučuje virus slinami a močí, v období virémie je virus
i v krvi a při meningitidě v mozkomíšním moku. Přenos se děje vzdušnou cestou přímým stykem s nemocným, vstupní branou jsou cesty
dýchací. Inkubační doba je 18-21 dnů. „Nemoc začne celkovými nejasnými příznaky, horečkou, zánětem horních cest dýchacích a současně
zduří jedna příušní žláza. Zduření deformuje obličej, je na pohmat
měkké těstovité konzistence, mírně bolestivé. Postižením jedné příušní
žlázy může nemoc skončit, nebo za 2-4 dny přestoupí zánět i na další
slinné žlázy. Komplikace jsou časté u dětí. Někdy je nutná hospitalizace na infekčním oddělení. U dospělých se příušnice objevují zřídkakdy,
ale u mužů jsou komplikace časté - jednostranný nebo oboustranný
zánět varlete a nadvarlete. Vzácně postihne děti. Vznikne několik
dnů po zduření slinných žláz a projeví se prudkým vzestupem teplot
až ke 40 stupňům, těžkým celkovým stavem, bolestmi v podbřišku
a ve varleti. Postihne-li zánět obě varlata, může být následkem sterilita.
I v tomto případě je nutná hospitalizace. Prognosa nemoci je dobrá,
k úmrtím nedochází. Po meningoencefalitidě dochází k oslabení sluchu, většinou jednostranné,“ uvedla dětská lékařka Dana Kohoutková.
Léčení trvá asi 14 dní doma v klidu na lůžku, lokálně se přikládají
obklady. Dnes se s příušnicemi setkáváme sporadicky. Před 20 lety
bylo zařazeno do očkovacího kalendáře povinné očkování proti příušnicím a spalničkám pod názvem MOPAVAC. Očkovalo se vždy ve
dvou dávkách. Nyní se očkuje TRIVIVACEM (spalničky, zarděnky,
příušnice), rovněž ve dvou dávkách.
/mask/
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V LÉTĚ NEJLEVNĚJŠÍ UHLÍ !
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU A ZVÝŠENÍ CEN ENERGIÍ !

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Mezírka 1, BRNO

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

GE Money Bank, a.s.

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

Sokolská 39, ZNOJMO

tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699
www.plastovaoknafinstral.cz
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Ještě za sebou nemáme volby do
dolní komory parlamentu ČR a už se
naplno rozjíždí i dělostřelecká příprava na kampaň před volbami komunálními, které budou letos na podzim.
Jak jinak lze pochopit článek ing.
Sládka v minulém vydání Zrcadla,
nazvaný „Kartágo musí být zničeno.“
Z jeho obsahu podle mého názoru
vyplývá, že pisatel ztratil zřejmě poslední zbytky soudnosti. Protože téma
městské knihovny už není aktuální a
není na něm nic senzačního, neboť se
má 19. června otevírat, přichází ing.
Sládek s dalším, ještě pitoresknějším
obviněním. Dozvěděl jsem se, že za
katastrofální zadlužení našeho města
během devadesátých let mohu i já,
protože jsem byl v letech 1990 – 1998
členem zastupitelstva. Ano, byl jsem
členem, ale řadovým a opozičním bez
jakéhokoli reálné možnosti cokoli na
jeho rozhodnutí ovlivnit nebo změnit.
Na téma dluhu města už bylo napsáno
a vysvětleno mnoho. Je to stále dokola podle přísloví „Já nic, já muzikant“,
to taky ti druzí. Nebaví mě ztrácet čas
opakováním známých fakt. Kdo chce,
ten dobře pochopil, o co tu jde.
Samozřejmě, že závažná ekonomická rozhodnutí přísluší zastupitelstvu nebo radě města a starosta sám
podle zákona o obcích není vybaven
těmito pravomocemi, ale jednoznačně
určuje principy svých představ dalšího vývoje. A to prostřednictvím jejich
prosazení v radě a následně v zastupitelstvu. Pan Sládek zřejmě trpí
poruchou paměti, pokud si nevzpomíná, jak v letech 1990 – 1998 vše
probíhalo. Zcela nekompromisně bylo
prosazeno vše, co si vedení usmyslelo.
Opozice nebyla zastoupena v žádném
orgánu města. O všem rozhodovala
většinově, podle pravidel zastupitelské
demokracie, vládnoucí koalice.
Chtěl bych ing. Sládkovi jen připomenout, že 12 roků, kdy byl starostou,
byla jeho éra, nikoli éra zastupitelstva
s veškerou, minimálně politickou,
odpovědností. Tak, jako období od
podzimu roku 2002 je a bude spojováno s mým jménem. A tak to zcela
jistě vnímají i naši spoluobčané, kteří
to dali jasně najevo v posledních komunálních volbách. A jestli mám odpovědnost za ekonomické problémy a
dluh města, který vznikl v devadesátých letech, protože jsem prý hlasoval
pro některá rozhodnutí? Tak to zcela
zásadně odmítám. Kdyby si totiž ing.

Sládek prostudoval zápisy z jednání
tehdejších zastupitelstev, zjistil by ke
svému údivu, že na zasedání 28.6.95,
kdy se schvaloval úvěr na školský
areál a 3.10.95 /penzion/, jsem vůbec
nebyl přítomen a nemohl jsem tedy
hlasovat pro!
To, že já nebo jiný zastupitel
souhlasí s některými investičními
a ekonomickými záměry, naprosto
neznamená, že jsem taky zodpovědný
za jejich realizaci a konečné důsledky
pro hospodaření města. Nikdy jsem
nepopíral to, že se ve městě v tomto
období mnohé vybudovalo. Peněz
bylo relativně hodně, bylo co privatizovat /rozuměj rozprodat/ a zdroje
se zdály být téměř neomezené. Byl to
čas rozvoje a velkého utrácení, které
mělo vést ke zlepšení života občanů
a v některých případech tomu tak
skutečně bylo. Tento čas hojnosti však
velmi rychle vypršel, zdroje vyschly
a zákonitě přišly velké potíže. Poměrně dobrodružně se investovalo, ale rovněž hazardovalo s čerpáním státních
dotací. Nikoli tedy obecně primární
souhlas se záměrem v zastupitelstvu,
ale vše další, co následovalo, způsobilo
problémy. Ano, vybudovalo se.
Zásadní otázkou je, zda hodnota
děl odpovídá skutečně vynaloženým
prostředkům. Nebudu rozebírat možné důvody pro jednotlivá uvedená
hlasování. Pro ilustraci se zmíním jen
o dvou, a to o 18 milionech na plynofikaci a 25 milionech na překlenovací
úvěr na dostavbu školského areálu. Co
je špatného na plynofikaci obce, to mě
skutečně uniká. Souhlas s touto akcí
byl jasný. S tím, že provedením akce
město vybudovalo jednu z nejdražších staveb tohoto druhu v republice a
navíc bez zapravení povrchů místních
komunikací ovšem už nemám nic
společného. V druhém případě řešilo
zastupitelstvo překlenovacím úvěrem
daleko větší problém - pochybné
čerpání státní dotace a investice do
cizího majetku. Muselo se zvolit
menší zlo, protože při jiném řešení by
město dopadlo daleko hůře. Je velmi
zajímavé, že se ing. Sládek vůbec nezmiňuje o naprostém fiasku výstavby
bytového domu na starém sídlišti,
které stojí město dodnes dalších 25
milionů korun. Asi má pro to důvod.
Celé období se snažíme dohodnout
s ministerstvem financí alespoň
umazání části odvodu. Podle názoru
samotného ministra a příslušných

orgánů však v tomto případě došlo
k tak závažnému a bezprecedentnímu
porušení všech zásad čerpání státní
dotace ze strany města, že je to velmi
obtížné. A další a další.
Co vynucený prodej akcií Jihomoravské plynárenské společnosti
koncem devadesátých let hluboko
pod cenou a s velkou ztrátou, aby
se mohlo finančně zajistit fungování
města? A co z morálního hlediska
mandátní smlouvy s vyplácením
tučných provizí některým subjektům
za činnosti, které v žádném případě
nebyly splnitelné, včetně osobního
automobilu Škoda Octavia a vykácení nejlukrativnější dřevní hmoty na
Réně? Je toto normální? Zmiňovaný
splátkový kalendář beze zbytku dodržujeme, co taky jiného můžeme
dělat. Současně však byla přijata zásadní úsporná opatření v hospodaření
města, která umožňují vygenerovat
z rozpočtu mezi 15 – 20 miliony
tzv. volných investičních prostředků,
které slouží k zajištění servisu města,
ale v žádném případě neumožňují
větší investiční akce. Město sice neproinvestuje z objektivních důvodů
všechny prostředky na daný kalendářní rok, ale ty se pochopitelně nikam
neztrácejí, nejdou na žádné splátky či
provize a jsou použity pro daný účel
v roce následujícím. Včetně zastupitelstvem schváleného investičního
návrhu. Co dnes vlastně představuje
milion korun, to ví každý stavebník.
Podle ing. Sládka je však peněz více
než dost. Vskutku zvláštní představa.
Možná v soukromém byznysu, ale
nikoli v rozpočtu našeho města.
Vážení čtenáři, s blížícími se komunálnímu volbami není zmiňovaný
článek zcela jistě posledním útokem
na stávající radnici. Objeví se další a
jejich cílem bude snaha jakýmkoli způsobem očernit konkrétní lidi. Protože
chybí skutečná témata, bude snaha je
za každou cenu vymyslet. Po švejkovsku by se dalo říci „To chce klid“.
A na závěr mě dovolte, abych přidal několik slov o Kartágu, které musí
být zničeno, jak vyzýval Kato. Možná, že výklad této myšlenky může
být různý. Jestli se ing. Sládek svou
velikostí přirovnává ke zmiňovanému
městu, tak tedy klobouk dolů před
jeho sebevědomím. Nicméně je třeba
říci, že ať to bylo tenkrát tak či onak,
Kartágo skutečně zničeno bylo.
MUDr. Vojtěch Adam

Česká pojišťovna a.s., agentura Znojmo
oznamuje občanům otevření nového
jednatelství na adrese

Miroslav, Brněnská 27
(budova bývalých skláren)
Pracovní doba:
po, st 8.00 - 17.00 hod.
út, čt, pá 8.00 - 16.00 hod.
tel.: 515 221 539

Jednatelství nabízí:
životní pojištění • majetkové pojištění
cestovní pojištění • úrazové pojištění
povinné ručení • havarijní pojištění
pojištění odpovědnosti
Zajišťujeme kompletní servis:
změny v pojistné smlouvě
hlášení pojistné události
tiskopisy ohlášení úrazu

přijme pracovníka na pozici

POJIŠŤOVACÍ
PORADCE
Požadujeme:
středoškolské vzdělání • vlastní automobil
samostatnost • příjemné vystupování
Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
„POJIŠŤOVNA ROKU 2005“
možnost profesního růstu
a dobrého výdělku
práci v dobrém kolektivu
volnou pracovní dobu
Kontakt:
tel.: 515 221 539, 603 809 196
e-mail: ljanickova@servis.cpoj.cz

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

Kombinovaná spotřeba emise CO2 vozů
Roomster: 5,1-7,0/100 km, 135-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
LIBOR SUCHÝ, AUTOPRODEJNA
Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo
tel.: 515 227 940, fax: 515 227 940
e-mail: skoda@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz

Jsme držitelem certifikátu
kvality ISO 9001 v oblasti
prodeje, servisu, ochrany
životního prostředí
a bezpečnosti práce.

LIBOR SUCHÝ, AUTOPRODEJNA
Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo
tel.: 515 227 940, fax: 515 227 940,
e-mail: skoda@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU
v novém voze Škoda Roomster
otevřeno: pondělí - pátek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00
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To byl rozhovor, pane Bláho!
Ten, ke kterému jste se propůjčil
v posledním čtrnáctideníku Zrcadlo, spadá do oblasti nevkusných
spekulací, mezi nekonečné svárlivé debaty a planý verbalismus.
Celý obsah se dá shrnout do
hořekování nad tím, jak podlým
a zavilým jednáním způsobuji
škodu a zmar obyvatelům Suchohrdel a Miroslavi. Bok po boku
s výzvou „Znepokojených občanů
Miroslavi“ jste se zařadil k těm,
kteří své malé jistoty opírají o
klam, který je vždy největší brzdou
rozvoje. Kdo sám nemá odvahu
k progresivnímu vývoji, neměl by
mu alespoň bránit.
Ale teď k věci. V současnosti
probíhá jednání o územním plánu
města Miroslavi, přičemž se také
uvažuje o plochách, které jsou
v rámci katastrálního území vytypovávány jako nabídka průmyslových zón. V této fázi se tedy
zatím hovoří o plochách, nikoliv
o činnostech na těchto zónách.
Jedna z těchto ploch byla uvažována v blízkosti železniční stanice
Miroslav a v areálu Zenzy a.s. Zastupitelstvo města přijalo na svém
zasedání usnesení o záměru, že
v případě splnění všech zákonných
podmínek, nabídne zónu investorovi, který projevil zájem vybudovat v blízkosti železniční vlečky
lihovar na bioetanol. Z následné
besedy s občany nedalekých Suchohrdel vzešel jednoznačný požadavek přesunout eventuální
výstavbu do lokality, která bude
stejně vzdálená jak od obcí Suchohrdly a Kašence, tak i od města
Miroslavi. Touto dohodou se změnily podmínky a projednávání EIA
studie na původní lokalitu bylo
staženo s tím, že bude třeba vypracovat novou. Na vysvětlenou: EIA

studie zvažuje maximální dopad na
životní prostředí v daném území a
zůstává na zpracovateli projektové
dokumentace, aby eliminoval dopady technickým a organizačním
řešením. Výstavba nemůže být povolena, pokud by normy bezpečného
provozu byly překročeny. Již z toho
důvodu nemohlo být na zastupitelstvu jednáno o výstavbě, ale jak
jsem již uvedl, zvažovali jsme záměr.
Další polopravdy jste se pane
Bláho dopustil nařčením, že jsem
„z vlastní iniciativy“ jednal s vlastníky pozemků o jejich vykoupení.
Pravda je taková, že jsem na
základě úkolu z rady byl pověřen
předběžně jednat s vlastníky pozemků, které právně zastupuje Dr.
Chobolová pro případ, že by došlo
k situaci, při které by vlastníci
požadovali směnu svých pozemků
za pozemky, které vlastní město.
Kdyby mělo dojít k odkupu pozemků, tak by se cena za m2 pohybovala
mezi 100 - 150 Kč a ne jak uvádíte
Vy 1.000 - 2.500 Kč. Ještě doplním,
že jednat o vykoupení pozemků
s jejich majiteli - jak jste mě nařkl
- jsem nemohl, nejsem oprávněn
zastupovat případného investora.
Rozhovor, který jste poskytl
redaktorovi Zrcadla je vskutku
obdivuhodně sugestivní. Je známo, že ošálit můžeme jenom toho,
kdo nám chce věřit, a to tím snáze,
čím originálněji jej balamutíme.
Zdá se, že veškerá politika skupiny, která si vzala za svatý úkol
zpochybnit fungování vedení
města, průhlednost jeho správy a
znehodnotit jeho úsilí, které vyvíjí
ve prospěch všech zvýznamněním
celé oblasti a umožněním budoucího rozvoje, je založena na základě
pomluv a osočování. Tato strategie
svědčí o trvající chorobné atmo-

Ivančice

AUTOBAZAR

sféře, v níž se teď i Vy pohybujete.
K Vašim poučkám o demokracii
netřeba mít nijak zvlášť vyvinutý
bystrozrak, abych v nich neviděl
souvislost s vaším negativním
postojem k hospodářskému a komunálně politickému dění na Miroslavsku. Jednání zastupitelstva
v Miroslavi vykazuje běžné demokratické prvky. Sám jste mohl být
svědkem toho, že při hlasování o
možné výstavbě lihovaru se jeho
čtyři členové hlasování zdrželi.
Jestli se na tomto jednání jevilo
něco jako nestandardní, tak to bylo
svévolné a nevyžádané odebírání
písemností ze stolu městského zastupitele občanem obce Suchohrdly.
Ve svém předlouhém povídání
se též květnatě zmiňujete o hrůzách, které v případě realizace
projektu postihnou obyvatelstvo,
vodstvo a celou přírodu. Každá
rozsáhlá investice má vedle pozitiv
i negativní prvky. Ujišťuji Vás, že
jsem natolik patriotem Miroslavska, že zavrhnu jakoukoliv investici, která by negativy převážila.
U Vás se však obávám jedné věci.
I kdybychom zajistili výrobu, která by produkovala vůni a přírodní
zeleň, najdete v ní jiná strašidla
pro občany.
Vážený pane, nevím z jakého
nenávistného zdroje čerpáte své
vědomosti, ale pokud mi chcete
podsouvat takové nesmysly, jako
je ten, že jsem před pěti lety neudělal nic pro nabízený vznik 250
pracovních míst, že nepodporuji
drobné podnikatele a že jsem hrůzným likvidátorem miroslavské
Fruty, tak jste trapně vedle. Těch
údajných 250 pracovních míst, tak
to je další lest a podfuk, který zřejmě souvisí s tím, jak za mnou před
těmi pěti lety přišla paní Arndt,
která se zajímala o to, kdo je vlastníkem zrušené Fruty Miroslav. Vy-

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

světlil jsem jí, že jediným vlastníkem objektu není město Miroslav,
ale firma Hamé Babice. Dále mohu
pouze konstatovat, že jsme byli
přítomni všem třem dražbám továrny, ale paní Arndt ani žádný její
zástupce se jich nikdy neúčastnili.
A pokud jevíte dojemnou soustrast s osudem samotného závodu
Fruta Miroslav, tak Vás asi krutě
zklamu informací, že jsem se jejího pohřbu neúčastnil, ani jsem
nemohl. Se svou funkcí ředitele miroslavské Fruty jsem skončil v roce
1992. V provozu byla až do roku
1997. Když padla ve víru privatizace, nebyl jsem ani v managementu
závodu, ani jsem ještě nepracoval
v městském zastupitelstvu. Kolem
likvidace Fruty defilovali jiní lidé.
K vaší připomínce, že nespolupracujeme s agenturou Czech-Invest Vám sděluji, že jsme v pravidelném kontaktu. Problémem je
ale skutečnost, že v kompetenci
Czech - Investu je podpora průmyslových zón nad 10 ha. Bohužel
jsme zatím investora, který by
požadoval takovou podnikatelskou
plochu nenašli. A drobní podnikatelé Miroslavi? Zeptejte se raději
jich. Jedno byste ale uznat mohl.
Město svou rozsáhlou výstavbou
dává práci desítkám pracovníků
různých firem. Tito lidé se zde
stravují, nakupují zde, nechávají se
ošetřovat lékaři ap. I tak se běžně
podporuje podnikání.
Ve svém slavném rozhovoru jste
se do mě napřel celou silou svých
dezinformací, na které se zde pro
jejich mnohost ani nedá vyčerpávajícím způsobem reagovat. Kdo
Vás nezná, musel nabýt dojmu, že
mě sledujete odmalička. Zatímco
jste se do Suchohrdel - nedlouho
tomu - přistěhoval. Podle mých
informací oficiálně ani nejste jejich občanem a působíte tam jako

chalupář. O to víc si osobujete
právo hodnotit konání rady města,
jehož problémy neznáte. Nestoudně
znevažujete naši nelehkou práci.
Nařkl jste mě z podlosti, a přitom
jste sám zlobou posedlý, asi proto,
že se Vám zdá, že svět se nevyvíjí
podle Vašich představ.
Jsme malé město. Pracovat
v oblasti komunální politiky je činnost transparentní, tak, jako byste
se pohyboval ve výkladní skříni.
Nikdo nám nic nedá zadarmo, o
všechno se musíme urputně rvát.
Za dobu sedmi a půl roku, co jsem
ve vedení města jsem nesledoval
osobní zájem a spolu s radními a
zastupiteli jsme se snažili pracovat

ve prospěch města. Naší ambicí
bylo a je obstát před soudem jeho
občanů. Nechte tedy na nich všech,
jak oni zhodnotí naši činnost. Mají
svůj rozum. Dokážou smýšlet
zdravě, sami poznají, co je správné a co se nemá raději stát a taky
vědí, že planým řečněním a samo
od sebe se nic neudělá. Nestojí o
manipulace, kterými se je snažíte
svými novinovými rozhovory
ovlivnit. Nepodceňujte je!
Augustin Forman,
starosta města Miroslavi
PS: Další písemnou polemiku
s Vámi, ani Vašimi přáteli více
nepovedu. Mám na práci mnohem
důležitější úkoly.

Otevřený dopis panu ing. J. Bláhovi
Vážený pane, od chvíle, kdy jsem si přečetla rozhovor, který jste poskytl
redaktoru Zrcadla v č. 10, přemýšlím nad otázkou , kde se v lidech bere tak
hluboká nenávist, která pak za jistých podmínek vyústí v agresivitu proti
jinému člověku. Možná, že se to stává lidem nešťastným. Nebo snad někdo
jiný Vaší touhy po sebezviditelnění účelově zneužil a Vy jste se k osočování
mého manžela, kterého ani pořádně neznáte, propůjčil? Třeba Vám v životě bylo ublíženo a teď není ve Vašich silách s křivdou se vyrovnat jiným
způsobem. V tom případě Vás upřímně lituji a všechna Vaše křivá nařčení,
kterými si kompenzujete své utrpěné rány, omlouvám. Je mi celkem jedno,
kdo Vás tak nepravdivě informuje o činnosti mého muže. Já Vás mohu
jenom ujistit, že své práci ve prospěch města a v zájmu jeho dlouhodobého
rozvoje a spokojenosti jeho obyvatel, ke které patří i možnost profesního
sebeuplatnění, věnuje mnoho úsilí. Nactiutrhání, kterým jste jej svým dlouhým traktátem poctil, je velmi nespravedlivou odplatou.
Považuji za trapné reagovat na Vaše jednotlivé spekulace o tom, jak se
pokouší uškodit městu a obyvatelům obce Suchohrdly. Stejně jako na odrhovačku o tom, že stál za likvidací nejvýznamnějšího a nejstaršího podniku
na zpracování ovoce a zeleniny ve městě. Občané Miroslavi sami vědí, jak
k ní došlo. Nemíním se zde ani rozepisovat na téma o kladech a záporech
lihovaru, který zde jednou bude nebo nebude. Z Vašich vyjádření občané
jistě sami poznali, že tohle téma je pouze záminkou k nenávistným výlevům, za kterými ční jako středobod Vašeho vesmíru snaha znevážit konání
člověka, který velmi tvrdě, bez ohledu na čas a vlastní zdraví pracuje.
Mohu Vás ujistit, že přes všechnu špínu, kterou jste na něj svými vyjádřeními nanesl, bude pokračovat dál. Ve volbách dostal důvěru většiny
obyvatel města a tu kvůli pomluvám nezklame. A ještě bych Vás na závěr
chtěla ubezpečit, že by si můj muž rozhodně nepřál, aby jej kdokoliv pro
nevděk několika nepřátelsky naladěných lidí litoval. Lítost vzbuzujete
- alespoň ve mně - právě Vy. Ano, jste asi hodně nešťastný člověk.
Zdraví Vás Marie Formanová, v Miroslavi 24.5 2006.

Alfa Romeo 147

Audi A3 1,9 TDI 81 kW

BMW 330 D

Ford Escort combi 1,8 TD

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

r.v. 2002, cena 250.000 Kč
klima, 6x airbag, ASR, ABS, orig.
rádio, el. okna, posil., počítač,
centrál dálk., vyhř. el. zrcátka

Ford Galaxy 1,9 TDI

Ford Mondeo combi 2,0 TD

Mercedes-Benz CLK 270 CDI

Mercedes-Benz SL 320

Opel Tigra 1,4i

Opel Vectra 2.0 TD

Peugeot 306 1,6i

Peugeot 406 2,2 HDi (N1)

Renault R25 2,9 V6

Škoda Fabia 1,2 HTP

Škoda Felicia 1,3i

Škoda Octavia 1,8 L&K

Škoda Octavia 1,9 TDI

Š Octavia combi 1,6 SLXi

Škoda Octavia combi 4x4

Toyota Avensis 2.0 D4D

Toyota Camry 2,4i

Toyota Corolla 2.0 diesel

Toyota MR2 1,8 VVTI kabrio

VW Bora 1,9 TDI

VW Golf variant 1,9 TDI

VW Passat 1,9 TDI

VW Passat variant 1,9 TDI

VW Passat variant 1,9 TDI

Volvo XC70 2,5 T AWD

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD

Toyota L. Cruiser 120 3,0D

Citroen Berlingo 1,9 D

Škoda Felicia Pick-Up

VW LT 35 2,5 TDI

VW Transporter 1,9 TD

VW Transporter 2,4 D

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

r.v. 2000, cena 235.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, orig.
rádio, imobil., alarm, el. okna, alu
kola, počít., vyhř. sed., temp.

r.v. 1990, cena 29.000 Kč
po výměně oleje, filtrů, destiček,
zadních tlumičů, klima, orig. rádio,
centrál, el. okna a sedadla, počít.

r.v. 2002, cena 399.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD,
el. okna a vyhř. zrc., počítač, alu
kola, centrál dálk., obložení dřevo

r.v. 2002, cena 549.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
kůže, CD, pohon 4x4, el. okna a zrc.,
vyhř. sed., počít., multif. volant

r.v. 2001, cena 229.000 Kč
klima, 8x airbag, ABS, orig. rádio,
posil, tažné, centrál dálk., el. zrc.
střešní nosič, tón. skla

r.v. 2006, cena 249.000 Kč
nové vozidlo, airbag řidiče, centrál,
imobil., posil, tón skla, otáčkoměr, mlhovky, plná záruka

r.v. 1998, cena 115.000 Kč
ABS, rádio, alarm, el. okna,
posil., centrál dálk., otáčkoměr,
stav dobrý, po rozvodech

r.v. 1999, cena 225.000 Kč
2x airbag, centrál, el. okna, posil.,
pohon 4x4, střešní nosič, tažné,
tón. skla, el. zrc., otáčkoměr

r.v. 2003, cena 750.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, CD,
ESP, ABS, el. př. okna, počítač,
multif. volant, alu kola, centrál

r.v. 2001, cena 109.000 Kč
rádio, centrál, imobil., střešní okno,
zámek řad. páky, nehavarované,
stav dobrý

r.v. 2000, cena 315.000 Kč
klima, 2x airbag, CD, el. okna, pevná
a schrn. střecha, alu kola, centrál
dálk., vyhř. el zrc., tón. skla

r.v. 2003, cena 849.000 Kč
aut. klima a převod., 6x airbag, ABS,
el. okna, počít. pohon 4x4, alu kola,
centrál dálk., CD měnič, temp.

r.v. 1996, cena 449.000 Kč
aut. klima a převod., 2x airbag, ABS,
kůže, CD, alarm, el. okna a zrc., alu
kola, centrál dálk., pevná á shrn. stř.

r.v. 2000, cena 199.000 Kč
aut. klima a převod., 4x airbag,
ABS, kůže, orig. rádio, el. okna
a zrc., počít., temp., el. šíbr

r.v. 2000, cena 229.000 Kč
aut. klima a převod., 2x airbag,
xenony, ABS, alarm, el. okna a zrc.,
alu kola, zámek páky, el. vyhř. zrc.

r.v. 2001, cena 110.000 Kč
nafta, dobrý stav, cena bez DPH

r.v. 1995, cena 70.000 Kč
el. přední okna, el. střešní šíbr, alu
kola, tón skla, zámek řad. páky,
otáčkoměr, dobrý stav

r.v. 1999, cena 159.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imobilizér, posil., počítač, el. zrc., tón.
skla, otáčk., zámek řad. páky

r.v. 2001, cena 199.000 Kč
klima, ABS, orig. rádio, centrál,
imobil., el. okna, posil., střešní
nosič, alu kola, tón. skla, el. zrc.

r.v. 1997, cena 55.000 Kč
motor 1,9 D, 47kW, cena bez
DPH, dobrý stav

r.v. 2000, cena 286.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, ESP, ABS,
CD, centrál, el. př. okna, počítač,
alu kola, vyhř. al. zrc., zámek páky

r.v. 1994, cena 162.000 Kč
airbag řidiče, orig. rádio, střešní
man. šíbr, alu kola, centrál dálk.,
mlhovky, otáčkoměr, dobrý stav

r.v. 2000, cena 170.000 Kč
klima, airbag řidiče, orig. rádio,
posil., počít., tažné, centrál dálk.,
tón. skla, vyhř. zrc., zámek páky

r.v. 1998, cena 189.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, xenony, ABS,
CD, alarm. el. okna, počít., alu kola,
tažné, centrál dálk., el. vyhř. zrc.

r.v. 2000, cena 219.000 Kč
cena bez DPH, užitkové, rádio,
imobil., posil., zámek řazení, motor
80 kW, dobrý stav

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

r.v. 1996, cena 75.000 Kč
airbag řidiče, orig. rádio, el. okna,
el. střešní šíbr, posil., alu kola,
centrál dálk., otáčkoměr

r.v. 2002, cena 369.000 Kč
aut. klima, 4x airbag,, xenony, ESP,
ABS, CD, el. okna a zrc., počít.,
pohon 4x4, centrál dálk., temp.

r.v. 2001, cena 310.000 Kč
kombi, klima, orig. rádio, imobil.,
el. okna a vyhř. zrc., střešní nosič,
centrál dálk., po rozvodech

r.v. 1994, cena 135.000 Kč
minibus, 9 míst s sezení, dobrý
stav, 4 dv., rádio, centrál, posil.,
alu kola, tažné, tón. skla

r.v. 1997, cena 79.000 Kč
orig. rádio, centrál, el. př. okna,
střešní okno, posil., alu kola, el.
zrc., tažné zař., střešní nosič

r.v. 2004, cena 280.000 Kč
N1 - odpočet DPH, cena bez DPH,
aut. klima, 4x airbag, ABS, kůže, CD,
centrál, alarm, poč., el. zrc. a okna

r.v. 2000, cena 189.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, posil., alu
kola, centrál dálk., otáčkoměr,
combi,

r.v. 2000, cena 229.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS, el.
okna a zrc., el. šíbr, počít., tažné,
vyhř. sed., centrál dálk., temp.

r.v. 1995, cena 139.000 Kč
minibus, 9 míst s sezení, dobrý
stav, 4 dv., rádio, posil, tažné,
otáčkoměr
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Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

V KATALOGU NALEZNETE
Abecední seznam firem • Oborový seznam firem
Plošné prezentace firem • Úplné kontakty vč. e-mailů a www
Provozní a pracovní doby • Činnosti jednotlivých firem
Barevné vizitky s kalendářem • Slevové kupony na zboží a služby
Důležitá telefonní čísla • Celoroční kalendář na rok 2006
Diář na rok 2006 včetně jmenin a svátků

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

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

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

Cena: 3,98 mil. Kč

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

Pěkný dvoupodlaž. RD ve středu
města Oslavany, vhodný k bydlení
i podnikání, v přízemí prostory
pro podnikání cca 137 m2, v 1.NP
- byt 4+kk - 125 m2, veškeré IS
Cena: 2,8 mil. Kč

Svěřte nám
k prodeji Vaši
nemovitost a my
Vám prodej rychle
a bezstarostně
zrealizujeme k Vaší
spokojenosti.
Informace na tel.:
608 870 890

NABÍDNĚTE
k prodeji byt
v OV i DB
1+1, 2+1, 3+1
v Ivančicích
a okolí !!!

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

Zahrada s ovocnými stromy v obci
Padochov o výměře 7.950 m2,
pozemek je vhodný jako užitkový
i k rekreaci, na pozemku lze postavit chatku o ZP cca 16 m2.
Cena: 320 tis.Kč

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ
2+KK a 3+KK
V OSLAVANECH !!!

PRO NAŠE
KLIENTY HLEDÁME
RD se zahradou i bez,
s dvorkem, garáží.
Počet místností
nerozhoduje.
I menší domky
nebo k rekonkstrukci
jsou vítány.

Bytové jednotky o velikosti 1+kk
- 3+kk v IVANČICÍCH, s terasou
nebo balkonem, sklepní kóje.
Dokončení výstavby - 3/2007.
Bezplatné zajištění hypotéky !
Neplatíte provizi RK !
Cena již od 1.001.070 Kč vč. 5% DPH

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

Pěkná sam. stojící chata 3+kk+
veranda v krásném prostředí Vysočiny. V přízemí krytá veranda, kuch.
kout, jídelna a WC. V podkroví
2 ložnice, část. podsklep., ve výborném stavu, IS: voda, el., odpad
řešen septikem. Vytápěni TP.
Cena: 520 tis. Kč

Nabízíme nové cihlové byty
v Oslavanech.Výhodné ceny,
právní služby a kompletní
hypoteční servis. Dobrá
dopravní dostupnost - 25 km
od Brna. Ve městě Oslavany je
kompletní síť obchodů, škola,
školka, zdravotní středisko.
Ceny bytů již od 1.021.380 Kč

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

CENA: 35,- Kč

KATALOG
FIREM

KATALOG FIREM VE VOLNÉM PRODEJI
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Za dovolenou
dnes neplaťte !
K vyřízení stačí jen dva doklady totožnosti.
Volejte pro více informací, nebo nás navštivte.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.

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

KUCHYŇSKÉ
LINKY,
KTERÉ MAJÍ
JISKRU

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

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov

směr Znojmo

směr
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Osudy rešických občanů Demokracie po krumlovsku, aneb Bouře ve sklenici vody
/Moravský Krumlov/ Velkého úspěchu dosáhla studentka moravskokrumlovského gymnázia Jana Chvátalová v celostátní soutěži vyhlášené
ministerstvem školství. „Moje žákyně Jana Chvátalová se zúčastnila
soutěže Daniel již v loňském roce, kde získala druhé místo v literární
kategorii. V letošním roce dá se říci, že z mého popudu se zúčastnila podobné soutěže, která se jmenovala „Návraty domů“, ve které velice dobře
zpracovala téma osudů rešických občanů i jejich rodinnými příslušníky.
Téma bylo dané a tak, jak ho Jana zpracovala, bylo výtečné, proto jsme
její dílo poslali do soutěže Návraty domů o holocaustu. Práce se líbila
a obsadila opět druhé místo. Jsem tomu velice ráda,“ uvedla Jana Rádlová, profesorka českého jazyka Gymnázia v Moravském Krumlově.
„Materiály pro mou práci jsem sháněla různě, jednak ze vzpomínek
starších rešických občanů, kronik i knižních publikací. Můj strýc byl
za války nasazený a mnohé o osudech lidí z Rešic v období druhé světové války jsem se dozvěděla z jeho vyprávění. Hotové dílo jsem poslala do Prahy na Ministerstvo školství, které soutěž vyhlásilo. Umístila
jsem se na druhém místě. K slavnostnímu vyhlášení vítězů jsem jela do
Terezína, kde nám ministryně školství Petra Buzková předala diplomy.
Návštěva byla spojená s prohlídkou pevnosti a návštěvou židovského
muzea,“ sdělila oceněná sedmnáctiletá Jana Chvátalová, která navštěvuje 2.A krumlovského gymnázia.
/mask/

V Křepicích slavili 810 let
od první písemné zmínky
/Křepice/ Obec Křepice žila
v sobotu velkou oslavou. Dali si
tu dostavení rodáci a hosté, aby tu
společně otevřeli požární zbrojnici a oslavili výročí obce.
„V letošním roce se obecní
zastupitelstvo rozhodlo vzhledem
ke kulatému výročí první písemné zmínky o zdejší obci uspořádat
oslavu. Spolu s dobrovolnými hasiči jsme přichystali program. Ten
začal ráno svatou mší před zdejší
kaplí Marie Lourdské, která se
tu nesloužila minimálně 40 let.
Poté jsme slavnostně otevřeli
novou požární zbrojnici, která se
kompletně renovovala. Pozvali
jsme rodáky a představitele krajského úřadu. Odpoledne nás čeká
slavnostní průvod obcí a závody
v požárním sportu, odehraje se
též fotbalové utkání SK Bayern
Křepice. Počasí se umoudřilo, návštěvnost je také obrovská, takže
se vše podařilo,“ sdělil Zdeněk
Brandl, starosta Křepic.
„Myslím si, že dnešní akce se
povedla, rodáků se sjelo hodně.
Mají zájem o návštěvu obecního
úřadu, který je v budově bývalé
školy, do které většina z nich chodila. Líbí se mi kronika, i mnozí
další jsou z ní nadšeni. Ranní mše
byla hodně dojemná. Atmosféra
je určitě přátelská, líbí se tu určitě
všem. Všichni se rádi vidíme se
svými dávnými spolužáky, je to
dnes opravdu zdařilá oslava,“
uvedla jedna z místních obyvatelek, Jana Šálková.

Otevřená radnice s kronikou
společně s areálem u rybníka
s kolotoči pro děti přilákal hodně
návštěvníků. O závěr se postarala
taneční zábava. „Já jsem dnes
přijel na pozvání pana starosty
Zdeňka Brandla a pana Libora
Kosoura, který je tady členem
dobrovolných hasičů a zároveň
můj kolega ze zastupitelstva JM
kraje. Kraj také poskytl malou
dotaci na dokončení hasičské
zbrojnice a já mohu dnes na vlastní oči vidět, jak je to krásně udělaná stavba. Jsem dojat tím, kolik
rodáků se sešlo a myslím si, že to
v této době pro Křepice důležité,
aby měla zastání i u starší generace. Je to obec maličká a já bych jí
přál, aby tu byli mladí lidé, aby se
tu rodily děti a obec se rozvíjela.
Jinak je tu nádherně,“ uvedl Igor
Poledňák, náměstek hejtmana a
člen rady JM kraje.
„Název SK Bayern Křepice
vznikl někdy v sedmdesátých
letech, kdy školní mládež hrála
kopanou a jeden z chalupářů jim
udělal dresy Bayernu, a tak si děti
hrály na tento tým. Po vzniku TJ si
mnozí vzpomněli na tento název
a dali fotbalovému mužstvu název SK Bayern Křepice. Dokonce
jsme napsali dopis do Mnichova
a vedení klubu odepsalo s tím,
že přispějí do tomboly plesu,
který pořádají fotbalisté. K širším
kontaktům zatím nedošlo,“ uvedl
krajský zastupitel a bývalý starosta této obce Libor Kosour. /mask/

Nedávno vzrušilo rakšické rodiče dětí předškolního věku poslední
z veřejných projednávání návrhu
koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském
Krumlově, které proběhlo na tamním detašovaném pracovišti Mateřské školy Moravský Krumlov,
Husova. Toto jednání bylo, na
rozdíl od všech předcházejících
(ZŠ Klášterní, ZŠ Ivančická, MŠ
Husova, MŠ Palackého), kde
přišlo po několika zájemcích,
hojně navštíveno. Jako na jediné
z těchto jednání byl pozván i tisk.
Nezávislý novinář pan Sklenář
z tohoto jednání vytěžil článek na
třičtvrtě první strany v 10. čísle
Zrcadla s názvem „Boj o školku
skončil hádkou“.
Jelikož jsem v článku přímo
jmenován, uvádím věc na pravou
míru. Zpracování koncepce předškolního a základního vzdělávání
bylo uloženo Radou města Moravský Krumlov Odboru školství
a kultury MěÚ tamtéž již 10.1.
2005. Různá další jednání na toto
téma probíhala na úrovni RM
a Komise pro výchovu a vzdělávání, s využitím dotazníkové akce
pro rodičovskou veřejnost. Konečný návrh koncepce byl předložen
Zastupitelstvu města Moravský
Krumlov jako materiál k projednání na 34. zasedání, které proběhlo
dne 12.4.2006, tedy za 15 měsíců!
Po rušné diskuzi bylo beze změny přijato tříbodové usnesení, které již v důvodové zprávě k tomuto
bodu navrhl předkladatel pan starosta Pitlach, pouze s doplněným
termínem uzávěrky připomínek:
1. Zastupitelstvo města bere
na vědomí Návrh Koncepce
předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově
v pracovní verzi.
2. Zastupitelstvo města schvaluje, aby do Návrhu Koncepce
předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově
byly zapracovány připomínky
členů ZM v písemné formě podané do 30. dubna 2006.
3. Zastupitelstvo města pověřuje odbor školství a kultury
k tomu, aby po projednání Návrhu Koncepce předškolního a
základního vzdělávání v Moravském Krumlově s pedagogickou
a rodičovskou veřejností a ve
školských radách při základních
školách byl Návrh Koncepce předškolního a základního vzdělávání v Moravském Krumlově předložen Zastupitelstvu města ke
konečnému schválení tohoto ma-

teriálu včetně schválení opatření
navržených variantním způsobem.
Na základě tohoto usnesení jsem
zpracoval fundovanou připomínku
k celému návrhu a přes podatelnu
MěÚ jsem ji doručil k zapracování do Návrhu Koncepce. Součástí
této připomínky byly i ekonomické výpočty, které vedly k úvaze o
možném uzavření školky Rakšice
místo její dvoumiliónové rekonstrukce, samozřejmě po projednání s rodiči, a to z důvodů hospodárnosti vynaložených prostředků
(2,5 - 4,3 krát vyšší náklady na
jedno místo v Rakšicích ve srovnání s pracovišti MŠ Palackého či
Husova). Další věcné připomínky,
o nichž vím z doslechu, měli Ing.
arch. Kudrová (neúnosná finanční
náročnost Návrhu Koncepce pro
město - cca 42 mil. Kč do roku
2010) a Mgr. Vašíček (ponechání
obou základních škol jako samostatných subjektů a Domu dětí
a mládeže na původním místě).
Připomínky měly být podle
bodu 2 usnesení zapracovány do
Návrhu, avšak nebyly. Místo toho

pravovaný scénář dehonestace a
skandalizace jednoho zastupitele
města. Na otázku pana Sklenáře,
kdo návrh podal, prohlásil pan starosta Pitlach, že „sedí mezi námi
a on doufá, že se přizná“. Nato
jsem v klidu všem přítomným
vysvětlil celou svoji připomínku
a ekonomické stanovisko, které
vycházelo z předložených podkladů a ekonomického názoru
strany, kterou zastupuji. Všem je
přece dostatečně známo, že levice
vždy a zejména před volbami populisticky utrácí ve stylu „po nás
potopa, však to naše děti zaplatí“,
zatímco pravice musí myslet na
budoucnost a po svém případném
vítězství to složitě napravovat.
Podklady Odboru školství přítomná paní Machová označila za
zastaralé, prý existují nové, vyšší
propočty povinné plochy na jedno
dítě ve školce, které snižují stávající kapacitu. Ale pokud skutečně
existují nové normy, měl to vědět
zpracovatel podkladů! Navíc vyhláška č. 14/2004 Sb. změkčuje
proti minulosti limity počtů dětí ve

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
zahájili pan starosta Pitlach a Mgr.
Vašíček separátní jednání se všemi
dotčenými subjekty, i když výše
uvedené usnesení bylo přijato
téměř jednomyslně a tak významný materiál se tím stal věcí všech
zastupitelů napříč politickým
spektrem. O termínech jednání
samozřejmě nebyli ostatní (nebo
spíše opoziční) zastupitelé informováni, aniž by byli k jednání
přizváni. Na těchto jednáních byl
představován pouze původní Návrh Koncepce bez připomínek,
čímž byl porušen bod 2 usnesení
ZM. Z radnice (kam jsem podával
své připomínky přes podatelnu)
byla navíc vypuštěna do éteru
osamocená informace o jednom
z bodů mojí připomínky, určené
k zapracování do Návrhu Koncepce, která vyzněla jako „Mokrý
chce zrušit školku v Rakšicích“.
Termín jednání v Rakšicích se
naštěstí neudržel v tajnosti, a tak
jsme se tedy, ač opět nepozváni,
pozvali sami do kotle jednání, scénářem ne nepodobného
stejnojmenným pořadům paní
Jílkové, inscenovaným procesům
padesátých let nebo inkvizičním
čarodějnickým procesům středověku. Pěti opozičním zastupitelům
a několika sympatizantům se
tak podařilo narušit pečlivě při-

třídách MŠ a její novela, vyhláška
č. 43/2006 Sb., se „metry na dítě“
vůbec nezabývá, řeší pouze režimy a úplaty za školku. Celkové
počty dětí rovněž pokulhávaly.
Přítomní rodiče argumentovali
jejich zvyšujícím se počtem, ale
reálná čísla hovoří jinou řečí.
V celém Moravském Krumlově je
dnes školkových dětí (3-6 let) 183
a předškolkových dětí (0-3 roky)
156, tedy o 27 méně! Mateřskou
školu navštěvují rovněž některé
děti mladší tří let, s nimiž však
systém předškolního vzdělávání
obecně nepočítá (i když to snad
nevylučuje), a také děti starší
šesti let, které nenastoupily do
základní školy. Ze všech těchto
dětí navštěvovalo MŠ ve školním
roce 2004/2005 157 dětí, údaje
za aktuální školní rok v Návrhu
Koncepce chybějí. Počty dětí mají
zatím klesající tendenci. A nové
děti ve školkovém věku budou
nejdříve za tři roky z těch, co se
dnes narodí! Snižující se čísla
naplnění základních škol celkem
tento trend potvrzují. Zmínka
o odmítnutých dětech, která také
padla, se netýkala prostorových,
ale personálních kapacit, daných
normovaným počtem dětí na jednu pedagogickou pracovnici, což
souvisí s prostředky na platy.

Demografický vývoj, který se
neřídí žádnými poučkami a plány,
však může nabrat jiný směr a nejen
zvyšování kapacit MŠ, ale i možností péče o děti 0-3 leté se ukáže
jako nezbytné. Je ale nesmyslné nyní dělat generální závěry o školství, když nemáme celkovou dlouhodobou generální koncepci města Moravského Krumlova. Budou-li k nám v nejbližší budoucnosti
úspěšně lákáni investoři místo jejich odpuzování, budeme k novým
pracovním místům potřebovat
také nové obyvatele. Těm ovšem
musíme zajistit možnost postavit
si rodinné domky na obcí vykoupených a zasíťovaných parcelách.
Rozšíří-li se nám obchodní síť o
nezbytné diskonty a vůbec, stane-li se naše město místo ospalého
zapadákova lákavým centrem mikroregionu, budeme se dnešní žabomyší válce jenom smát. Ale tím
větší pozor musíme dát na to, co
přijmeme jako velmi krátkodobou
koncepci – raději bych to nazval
„krátkodobý výhled“ - školství.
A že jsme se v Rakšicích hádali?
Chyba lávky. Šlo jenom o běžnou
výměnu názorů, zda bylo lepší
rušit nové a fungující předškolní
zařízení kvůli megalomanskému
projektu pro který jsme sháněli
obyvatele po celé republice a platit
za to nyní nákladnou rekonstrukcí
objektu v havarijním stavu, stavět
předražené „sociální byty“, kde už
máme neplatiče, zadlužovat město
kvůli problematickým zemním
úpravám a svazovat si tím ruce do
budoucna nebo rychle, menšími
kroky a relativně levně sloužit
většině občanů.
Ortodoxní část radniční koalice
si tedy tímto separátním jednáním
sama naběhla na své vidle. Na
veřejnost to sice mělo působit jako
předčasná volební kampaň před
komunálními volbami („zachránci
školky“), ale výsledek může být
opačný. Na frak totiž nedostal
Mokrý, na frak dostala demokracie. Odlišný názor, který měl být
prezentován s Návrhem Koncepce, byl skandalizován. Tak se to
dělalo (a dodnes dělá) v totalitě
(pardon, v „lidové demokracii“).
V demokracii skutečné má každý
názor právo na to, aby zazněl. Je-li
zastupitelským sborem přehlasován, dobře mu tak. Nesmí být však
umlčován, a to ani davem! Ne
nadarmo platí: Demokracie je tou
nejsložitější formou vládnutí.
Jsme pro ni všichni dost zralí?
Ing. Jaroslav Mokrý, zastupitel
za ODS, Moravský Krumlov
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Edisono- Asi nejvýznamnější malíř evropské secese Alfons Mucha se narodil
vo jméno 24. července 1860 v Ivančicích. Začátky jeho tvorby jsou spjaty s vídeňskou malířskou dílnou divadelních dekorací Kautsky-Brioschi-Burg
hardt. V letech 1881-85 působí u hraběte Khuena, pro něhož (1. díl
tajenky) na zámku v Hrušovanech. V letech 1885-87 studuje (2. díl
tajenky), poté odjíždí do Francie, kde v Paříži studuje na Akademii
Julian. Od roku 1888 působí v Paříži ve svobodném povolání, pracuje
především jako ilustrátor pro mnohá pařížská nakladatelství a časopisy.
Zároveň v Paříži, v ulici Grande Chaumiére, vede vlastní výtvarnou
školu. V roce 1900 se Mucha účastní příprav světové výstavy v Paříži,
v roce 1904 odjíždí do Spojených států amerických, kde působí nejen
jako výtvarník, ale i jako učitel. V roce 1910 se Mucha natrvalo vrací
do Čech, kdy začíná pracovat na dvacetidílném malířském cyklu,
nazvaném „Slovanská epopej“. Mucha také spolupracuje na výzdobě
Primátorského sálu pražského Obecního domu. Alfons Mucha umírá
24. července roku 1939 v Praze na zápal plic.
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Ivančické rekordy

/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice uspořádalo v neděli
21. května od 15:00 hodin pro malé i velké diváky prezentační akci
s názvem Ivančické rekordy. Na 500 účastníků zavítalo v průběhu
odpoledne na Palackého náměstí, aby zhlédlo zápolení dětí ve čtyřech
soutěžních disciplínách, ve kterých bylo hlavní rekvizitou brčko. I
když počasí zrovna nepřálo, jednotlivé disciplíny se rychle zaplnily
zájemci také proto, že se závodilo o lákavé ceny.
V první soutěži měly děti za úkol přemístit co nejrychleji 10 lentilek
pomocí brčka z jedné skleničky do druhé. Soutěž vyhrála Kristýna
Markusová. Druhou disciplínou bylo přenášení vody ze sklenice do
sklenice - rovněž pomocí brčka. Zvítězil Marek Krejčík. Oba vítězové
získali hodnotný dárkový balíček. Ve třetí disciplíně bylo úkolem slepit
co nejdelší brčko na čas. Vyhrál Aram Madojan a odnesl si poukaz na
pobyt v Chorvatsku. V poslední soutěži děti přemisťovaly míček po
trase foukáním brčkem. Anita Severová byla nejlepší a získala poukaz
na tábor pro náctileté do Otrokovic.
Výsledky jednotlivých soutěží jsme zaznamenali a v příštím roce se
je budeme snažit překonat. Programem provázel moderátor Jan Dvořák
a v průběhu akce ředitelka SVČ Jana Heřmanová informovala přítomné
o činnosti SVČ, připravovaných akcích a letních táborech. Součástí odpoledne byla i vystoupení zájmových útvarů SVČ Ivančice. Předvedli
se členové kroužku aerobiku, mažoretek, orientálních tanců, kytary a
flétny. Ostatní kroužky jako tvořivá dílna, šachy, Dračí doupě, keramika
a klub mládeže Medúza se prezentovaly formou výstavy z činnosti.
V průběhu odpoledne měli všichni přítomní možnost zapojit se do
ankety, kterou SVČ Ivančice zorganizovalo proto, aby zjistilo, jak
jsou obyvatelé Ivančic a okolí informováni o činnosti střediska, jak
se do této činnosti zapojují a jaké nové aktivity by případně přivítali.
Anketa probíhala již v rámci Chřestových slavností v pátek a v sobotu,
kdy se návštěvníci slavností mohli na stánku SVČ na náměstí informovat o činnosti střediska a děti si mohly zahrát některé z osmi her,
zaměřených na chřest, které pro ně pracovníci střediska připravili. Do
ankety se zapojilo asi 180 tazatelů a její výsledky budou zpracovány
a vyhodnoceny. Pět účastníků ankety bylo v neděli vylosováno a odneslo si drobné dárky. Ceny do soutěží i ankety kromě SVČ Ivančice
věnoval také Alexander Hampel z cestovní kanceláře PYROS TOUR
a GE MONEY BANK Moravský Krumlov, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Dagmar Šacherová
ZŠ a MŠ v Dukovanech zve všechny příznivce
turistiky na 1. ročník turistického pochodu

„CESTIČKY KOLEM DUKOVAN“

který se koná v sobotu 3. 6. 2006.
Na start pochodu dlouhého 10 km vedoucího do oblasti „Havránku“ a
„Fioly“ se můžete vydat mezi 9.00 a 10.00 hod. ze starého fotbalového
hřiště v Dukovanech. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocen
bude nejmladší a nejstarší účastník. Pro děti je zajištěno občerstvení.
Děti do 12 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov hledá nové

EXTERNÍ PRACOVNÍKY

Pro vedení zájmových kroužků ve školním roce 2006/7. Zájemci se
mohou informovat osobně v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.
Autoklub Mor. Krumlov ve spolupráci s MěKS pořádá ve čtvrtek
15.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.

IVANČICKÝ PĚVECKÝ SBOR

připravuje společný koncert se „Sušilem“ sborem z Rousínova na
neděli 11. června 2006 v 18.00 hodin. Zveme Vás do Besedního
domu v Ivančicích za dobrovolné vstupné.
Peklo Rouchovany pořádá v sobotu 10. června od 20. hodin

HEAVY METALOVOU TANCOVAČKU
Hrají: Hellfire z Jihlavy, Atheon z Pelhřimova a Kaiman
z Jihomoravských bažin. Vstupné: 60 Kč.

TJ Oslavany pořádá od 1.7.-14.7.2006

LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ

Pro děti 8-16 let, cena 3.100 Kč. Strava 5x denně, ubytování ve
stanech i chatkách, soc.zařízení. Pro děti od 13 let i cykloturistika.
Podrobnější info na tel.: 603 962 727, Černý Martin.

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
Futsalová asociace Brno-venkov příjme zájemce o placeného rozhodčího futsalu pro ročník 2006-2007 do 31.7.2006. Praxe z velkého fotbalu
nebo futsalu vítána, není však podmínkou. Oblast náboru okr. Brno-venkov i sousedící okresy. Začátečníky proškolíme. Bližšší info a přihlášky
u vedoucího rozhodčích p. Křípala, tel.: 607 891 417.
TJ DELFÍN OLEKSOVICE, ODDÍL VODNÍHO LYŽOVÁNÍ pořádá

MORAVIA CUP 2006

21. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ZÁVODU
VE VODNÍM LYŽOVÁNÍ ZA MOTOROVÝM ČLUNEM
sobota 10. 6. 2006 - rozjížďky slalom, rozjížďky skoky,
finále skoky, rozjížďky figurální jízdy
neděle 11. 6. 2006 - finále slalom, rozjížďky figurální jízdy,
finále figurální jízdy, závěrečný ceremoniál
Do závodu je přihlášeno 58 závodníků ze 6 zemí - ČR, Slovenska,
Polska, Běloruska, Německa a Maďarska.
Zveme Vás srdečně k návštěvě tohoto mezinárodního závodu!

Kulturní programy
5. - 18. 6. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 10.6. - 25.6. v 17.00 hod. - Egyptské záhady - výstava výtvarného oboru ZUŠ
Ivančice, Památník A. Muchy. Vernisáž 9.6. v 17.00 hod.
• 13.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival CONCENTUS MORAVIAE 2006. Wieland Kuijken - viola da gamba, Piet Kuijken - cembalo, J. S. Bach,
C. Ph. E. Bach. Slavné duo otce a syna představuje díla slavné skladatelské dvojice otce a syna. Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné: 120, 60 Kč.
• 17.6. - Celodenní poznávací zájezd - hrad Helfštýn, Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radh., Pustevny. Odjezd v 7.00 hod. od Bes. domu, doprava: 310 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• červen - Výstava - práce studentů SOŠ a SOU M. Krumlov, MěÚ, nám.
Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• 5.6. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy fotografie Marcely Chvátalové a práce
Tamary Valešové, galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 6.6. v 19.30 hod. - Koncert - Ensemble Inégal, mezinárodní hudební festival
13 měst CONCENTUS MORAVIAE, Adam Viktora - umělecký vedoucí, kostel
sv. Bartoloměje M. Krumlov, předprodej vstupenek na IC.
• 7.6. v 17.00 hod. - II. Absolventský koncert ZUŠ MK, galerie Knížecí dům MK.
• 9.6. od 13.00 hod. - Malování na náměstí - pro děti všech věkových kategorií,
náměstí TGM M. Krumlov.
• 12.6. v 17.00 hod. - Závěrečný koncert tanečního oddělení ZUŠ MK, zámek M. Krumlov - Slovanská epopej
• 14.6. v 10.00 hod. - Předávání cen, školní literárně-výtvarná soutěž, sál
MěKS M. Krumlov, Břízová 254.
• 15.6. v 18.00 hod. - Silniční provoz a novela zákona, sál MěKS, Břízová 254.
• Připravujeme: • 19.6. v 19.30 hod. - Stadler Trio, mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE, Erich Hoeprich - umělecký vedoucí,
zámek MK - Slovanská epopej, předprodej vstupenek na IC.

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 - Integrovaný záchranný systém,
kulturní vystoupení dětí a spousta soutěžních stanovišť pro malé i velké ve
Vrabčím hájku. Zve DDM a Mě Policie.
• Připravujeme: • 23.6 od 17.00 hod. - Diskotéka na DDM. Rozloučení se
školním rokem ve víru hudby, tance a soutěží. Poplatek 20 Kč. • 25.6. od 14.00
hod. - Odpoledne deskových her - Osadníci z Katanu, Carcassone, Mage
Knight a další společenské hry, na Domečku. Poplatek 25 Kč. • 26.6. od 10.00
hod. - Putování za veverkou Zrzečkou, v parku budou nejmenší děti získávat
veverčiny oříšky a nakonec je vymění za sladkou odměnu.
• Letní tábory 2006 při DDM MK: • Sportovní LT Nesměř 2. - 8.7. 2006, RS
Nesměř poblíž Vel. Meziříčí, ubytování v chatkách, strava 5 x denně, cena 1 850
Kč. Sport, turistika a dobrodružství pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí: E. Strnadová. Poslední volná místa! • Letní Aerobic Camp 7. - 16.7. 2006, RS Šárka
poblíž Vev. Bítýšky, ubytování v chatkách, strava 5 x denně, cena: děti do 12-ti
let 2 700 Kč, děti nad 12 let 2 900 Kč. Aerobic, netradiční sporty a výtvarné
aktivity. Pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí: Y. Žáková. Poslední volná místa! •
Týden oděvního návrhářství 10. - 14.7. 2006, příměstský tábor, výroba oděvů
a doplňků na DDM Mor. Krumlov. Pro chlapce i děvčata od 7 - 15 let. Je možné
se přihlásit i na jednotlivé dny. Hlavní vedoucí: M. Novotná. Po: batikovaný
pirátský šátek, soutěže a hry, cena 90 Kč. Út: vosková batika na trička, sandálky, soutěže a hry, cena 70 Kč. Stř: vojenská móda, soutěže a hry, cena 60 Kč.
Čt: decoupage na klobouk, pásek z korálků, soutěže a hry, cena 60 Kč. Pá: pletení z pedigu, pláštěnka, soutěže a hry, cena 70 Kč.

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
• 10.6. v 10.00 hod. - JUJU pohár, jezdecké soutěže, v Ivančicích, statek Padochovka, poplatek: 20 Kč/osoba.
• 10.6. od 15.00 hod. - Country bál, Střibský mlýn - Penzion pro odhozené pány,
poplatek: 10 Kč/děti; 30 Kč/dospělí, ve spolupráci s o.s. Motýl Řeznovice.
• 10.6. ve 20.00 hod. - Noční stezka odvahy, park Réna, poplatek: 15 Kč.
• 13.6. v 16.00 hod. - Dowera - nabídka dětského oblečení pro volný čas,
v SVČ Ivančice, Komenského nám.7.
• 15.6. v 17.00 hod. - Originální trička, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7
poplatek: 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 16.6. v 15.00 hod. - Turnaj v minikopané, v Ivančicích, hřiště na Réně před
mostem, poplatek: 20 Kč/osoba.
• Připravujeme: • 23.6. v 18.00 hod. - Oslava letního slunovratu tradičními
rituály - ohněm, tancem, zpěvem, v Ivančicích, amfiteátr na Réně, poplatek: 95 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 18.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč 2006, v areálu letního kina, (v KD).
• 18.6. v 9.00 hod. - oslava svátku „Těla a Krve Páně“, v kostele sv. Petra
a Pavla. Po skončení mše půjde procesí k oltáři před Dům s pečovatelskou službou, kde bude slavnost Božího Těla ukončena.

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
• 9.6. v 18.00 - Zdravý životní styl - Irisdiagnostika - odezírání z očí. Přednáška v malém sále /č. 3/ v Dělnickém domě. Voda před jídlem, Alfa a beta
glukanové přípravky, Mapa na cestu za zdravím. Pro zájemce je možné po přednášce provést vyšetření pomocí oční diagnostiky. Cena vyšetření 300,- Kč.
• 17.6. ve 20.00 - Letní noc s Pepou „Gulliverem“ Novotným, taneční večer
na Sokolovně Padochov. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 18.6. - Hudební odpoledne na zámku. Oslavy 60. výročí založení ZUŠ Oslavany. V 15.00 hod. - Koncert v Zeleném salonku, 16.00 hod. - Koncert v kapli,
17.00 hod. - Koncert na zámeckém nádvoří. Pořádá ZUŠ Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 7.6. - Exkurze v Brně. Sraz v 15.00 hod. v Pisáreckém parku před pavilonem
ATROPOS. Návštěva znovu otevřeného pavilonu po náročné rekonstrukci.
Jedeme vlakem ve 13.11 hod. z Ivančic, vede J. Flíček.
• 17.6.- Po modré turistické značce z Oslavan do Zbýšova na výborný řízek
a výtečnou zmrzlinu, poté podél Neslovického potoka kolem Rybičkové skály
do Ivančic. Chůze asi 12 km. Odjezd vlakem v 8.36 hod. do Oslavan, návrat
odpoledne. Nenechte si ujít! Vede J. Flíček.
• Připravujeme: 25.6. - Kuroslepy - k památníkům posádky zříceného
britského vrtulníku. Odjezd vlakem v 7.08 hod. z Ivančic do Střelic (7.41
přestup), ze Střelic pak v 7.54 do Kralic nad Oslavou (příjezd v 8.33). Z Brna
odjíždí vlak do Kralic v 7.35 (v Tetčicích je v 8.03). Chůze asi 12 km (Kralice
nad Oslavou - Březník - Kuroslepy - Senorady). Návrat autobusem ve 14.30
ze Senorad. Vede J. Flíček.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 7.6. v 18.00

• so 10.6. ve 20.00
• ne 11.6. v 18.00
• stř 14.6. v 18.00
• so 17.6. ve 20.00
• ne 18.6. v 18.00

BAMBI 2
Animovaný dětský film
PRVNÍ PO BOHU
Válečný film Ruska, titulky
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Rodinná komedie ČR.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Černá komedie VB, titulky

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 4.6. v 17.00

• stř 7. 6. ve 20.00
• ne 11.6. v 17.00
• stř 14.6. ve 20.00
• ne 18.6. ve 20.00

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Rodinná komedie ČR.
PRIME
Komedie USA,
FIMFÁRUM 2
Série pohádek dle J. Wericha
HOSTEL
Film USA, ČR,
PRVNÍ PO BOHU
Válečný film Ruska, titulky

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 10.6. v 19.00

• ne 11.6. v 17.00
• ne 11.6. v 19.00
• so 17.6. v 19.00
• ne 18.6. v 19.00

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Rodinná komedie ČR
FIMFÁRUM 2
Série pohádek dle J. Wericha.
STRINGS
Dánská loutková lovestory, titulky
MISSION IMPOSIBLE III
Film USA, titulky
DĚSNEJ DOJÁK
Filmová parodie USA, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• so 10.6. ve 21.30
• ne 11.6. ve 21.30
• ne 18.6. ve 14.00

SYRIANA
Špionážní thriller USA, titulky
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Rodinná komedie ČR
MIROSLAVSKÝ KLÍČ
(festival dechovek v areálu LK)
Rodinná komedie ČR
Pořádá ZUŠ, MKIC a Město Miroslav

Změna programů vyhrazena.

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.
• Bohaté občerstvení • Na akci se sponzorsky podílí: s.d. Jednota
Moravský Krumlov, Modrá pyramida - pí. Bechová.

V neděli 18. června 2006 ve 14.00 hodin proběhne
II. ročník přehlídky dechových hudeb

„Miroslavský klíč 2006“

Tímto setkáním se pořadatelé pokoušejí navázat na tradici soutěží
amatérských zpěváků, která se pod stejným názvem v minulosti
úspěšně pořádala. V areálu letního kina vystoupí soubory: Amatéři,
Dubňanka, Hornobojani, Moravská sedma a Polanka. Odpolednem
provází Pavel Jech. Akci pod záštitou starosty města ing. Formana
pořádá ZUŠ Miroslav, město Miroslav a MKIC Miroslav. Vstupenky
budou slosovatelné. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého
počasí se festival uskuteční v kulturním domě. Srdečně zveme přátele dobré dechovky.

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.

LETNÍ ČINNOST SVČ IVANČICE:

• Letní tábor s anglickým jazykem - 15.7.-22.7.2006, Újezd u Rosic, 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.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Němčicích
„Uhlídali ponočny /čili hlásny/
oheň v městě, jest povinnen troubou rohovou znamení dáti, ajak
richle možno stražnim zvoncem
na radnici na poplach zvoniti, čili
šturmovati“. Uveden jeden z příkazů z „Pravidla pro ohně wartu“
z roku 1864
V červnu loňského roku si
hasiči i veřejnost v Němčicích a
okolí připomněli 80. let od založení hasičského sboru. Neškodí
připomenout, jaké byly začátky
hasičského sboru.
Dne 14. června 1925 byli občané Němčic (tehdy samostatná
politická obec) za přítomnosti
dobrovolných hasičů z Ivančic,
Oslavan, Nové Vsi a Padochova
seznámeni se záměrem založení
hasičského sboru v obci. Starosta
obce p. František Komárek přivítal bratra Františka Prukla, který
zastupoval hasičskou župu č. 16 a

u kaple, polní mši svatou celebroval d.p. Karel Švéda, oba byli
z farnosti Ivančické. Odpoledne
se konalo poplachové cvičení
za přítomnosti 22 místních hasičů
a čtyř sester., dále bylo přítomno
sedm bratrských sborů z Ivančic,
Oslavan, Letkovic, Řeznovic,
Nové Vsi, Padochova a Hlíny. U
pomníku padlých v 1. sv. válce
promluvil br. Růžička ze Zastávky, na návsi pak uvítal přítomné
br. starosta František Komárek
jménem obce i sboru a stroj
předal. Kmotři stříkačky byli
manželé Václav a Terezie Šnédarovi, kteří předali dar ve výši
2.000 Kč., dále bylo ze slavnosti
získáno 7.794 Kč. Pak bylo provedeno poplachové cvičení, po
něm taneční zábava. Fotografie
připomínající svěcení stříkačky
byla pořízena 6. září 1926 před
domem p. Fr. Jelínka - č.p. 33.

Svěcení stříkačky 6. září 1926

br. Janíčka, okrskového vzdělavatele z Padochova, který předal pět
výtisků sborových stanov. Předsedou ustavujícího výboru byl zvolen
František Komárek, členové výboru byli další občané Němčic. Současně byli občané Němčic pozváni
na ustavující valnou hromadu.
Ta se konala 21. června 1925
za účasti 25 přítomných. Byl zvolen 13-ti členný výbor od starosty sboru Františka Komárka (byl
zároveň starostou obce) až po
trubače Josefa Vognara. V kronice sboru jsou uvedeni všichni
zakládající členové sboru - 30
mužů a dvě sestry - Marie Drahovzalová a Terezie Feitová. Mimo
to bylo šest členů přispívajících.
Sbor nebyl sborem začátečníků.
V jeho řadách bylo 8 členů, kteří
měli zkušenosti z činnosti sboru
v Ivančicích. Stanovy sboru byly
schváleny Zemským úřadem dne
1. října 1925
Sbor byl založen, ale chyběly
peníze k jeho vybavení. Dobrovolné peněžní sbírky v červenci
1925 zajistily finance pro zakoupení čtyř signálních trubek od
brněnské firmy Lidl. Uspořádání
prvních hasičských hodů v září
1925 vyneslo 2.228 Kč., sbírka
v Ivančicích 1.274 Kč., dar spořitelny byl 50 Kč.
V příštím roce pořídil sbor 25
pracovních oděvů. Dne 3. května
1926 bylo zřízeno provizorní
skladiště v obecním domě (Němčice č. 27) a 15. května obdržel
sbor ruční čtyřkolovou stříkačku
s veškerým příslušenstvím od
firmy R.A. Smékal, Čechy u Prostějova za 27.540 Kč. Při zkoušce
dne 3. června nebyla shledána
žádná závada.
Stříkačka byla slavnostně posvěcena dne 29. srpna 1926 d.p.
děkanem Fr. Dundáčkem na návsi

Základní vybavení a základní
výcvik umožnilo zapojit se při hašení požárů. Kronika uvádí v roce
1926 sedm zásahů, z toho tři v
Němčicích, další v okolních místech. Činnost sboru pokračovala.
Kronikářem od roku 1930 byl br.
Jan Čepera, díky jehož pečlivě
vedené kronice je dispozici značné množství informací. Mimo
činnosti při hašení požárů, různých cvičení a soutěží, vykonával
sbor v té době i žňové hlídky.
Vzácné bylo setkání s prezidentem republiky T. G. Masarykem,
který se při cestě Jižní Moravou
dne 13. června 1928 v Němčicích
krátce zastavil.
Při výroční valné hromadě
v roce 1930 bylo navrženo postavení hasičské zbrojnice. Protože
sbor musel ještě splatit dluh obci
5.000 Kč, byla stavba zatím odsunuta, ale jak bylo zvykem, ihned
začaly sbírky pro tento účel. První
vklad uložený pro tento účel u
Občanské záložny v Ivančicích
byl 433,90 Kč. Činnost sboru byla
v tomto roce pestrá. Zúčastnil se
jen jednoho požáru v Polánce, ale
9x vystoupil veřejně při různých
hasičských podnicích, cvičení se
stříkačkou bylo 8x, pochodová
cvičení 4x a 10x byly přednášky
a školení s besídkami.
Dne 1. srpna 1933 byl schválen
stavební plán vypracovaný ing.
Fiegrem pro stavbu hasičské
zbrojnice, v příštím roce se začalo s přípravou základů, ale až
dne 30. srpna 1936 byla předána
zbrojnice k používání.
Byla to slavnost nejen pro
Němčice. Z okolních měst a vesnic přijely hasičské sbory a četní
hosté. Slavnostní průvod vyšel
v 9,15 hod. od kaple a zamířil
nejprve k Ivančicím. U nádraží se
setkal s farníky z Ivančic a opět

se vrátil do Němčic. V němčické
kapli byla sloužena, za účasti
P. Adolfa Tesaře a katechety P.
Karla Švédy polní mše. Po skončení mše odešli všichni účastníci
kolem pomníku padlých v 1. v.
válce k hasičské zbrojnici, jež
byla v 11 hod. p. farářem Ad.
Tesařem vysvěcena.
Odpoledne přijely další hasičské sbory z okolních obcí a
v 15 hodin se všichni v průvodu
dostavili k pomníku padlých. Po
proslovu starosty obce V. Šnédara
byl u pomníku položen věnec
a průvod se vrátil ke zbrojnici.
Uvítací projev měl starosta sboru
František Komárek a po něm měl
hlavní proslov župní starosta Al.
Kleckner. Starosta obce V. Šnédar
pak předal klíče od zbrojnice
náčelníkovi Janu Kouřilovi. Následovala prohlídka zbrojnice.
Slavnostní den byl zakončen zábavou v hostinci. Čistý zisk toho
dne byl 2.027 Kč
Po oslavách nastaly hasičskému sboru všední dny, mimo jiné
bylo v roce 1936 ustanoveno
složení družstva pro Civilní protiletecké obranu. Významné bylo
okrskové cvičení v Němčicích za
účasti devíti hasičských sborů.
Němčický sbor cvičil s ruční
stříkačkou a 60 metry hadic.
Současně bylo provedeno samaritní cvičení a ukázka asanační
služby sboru ivančického. Mimo
slavnostních projevů zaznívaly
též v projevech úkoly v případě
leteckého náletu, činnost protiletecké ochrany apod. Slavnostní
den byl zakončen na zahradě
hostince zábavou. Do poklady
opět přibyl solidní obnos.
Přesto bylo nejvíce starostí při
zajišťování financí pro obnovu
výstroje a další nutné náklady.
Dosud měl sbor jen ruční stříkačku na čtyřkolovém vozíku. Až
dne 15. dubna 1938 byl opět slavnostní den, kdy zakoupil sbor za
10.000 Kč od alexovické textilky
osobní vůz osmiválec zn. Gräff
a Stift - Vídeň, o síle 75 HP, vhodný pro potřebu sboru.
Další slavnostní dny již nebyly.
V předtuše blížící se války byl
kladen zvýšený důraz na cvičení
Civilní protiletecké ochrany, nácvik činnosti při náletech apod.
Za několik měsíců proběhla mobilizace, následovala ztráta pohraničních území, přičemž hranice
s Říší byly pouze 1 km od Němčic. Dne 15. března 1939 byl zbytek republiky okupován německou armádou a byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Po
vyhlášení protektorátu byla činnost Dobrovolných hasičských
sborů omezena, ale sbory byly
jedinými ze spolků z dřívější
republiky, které byly trpěny. Němečtí okupanti si byli vědomi,
že činnosti hasičských sborů
je nenahraditelná. Přesto došlo
z rozhodnutí okupační moci
k nejrůznějším změnám. Všechny znaky připomínající republiku
musely být odstraněny. Opět se
kladl zvýšený důraz na Civilní
protileteckou ochranu, hlídkovou
činnost, žňové hlídky, kontrolu
zatemnění oken apod. Veškeré
vybavení Sboru a jeho údržba
byla zajišťována obcemi, což v
podstatě dělali dřívější příslušníci
Sboru. Aby byla taková činnost
legalizována, byly takovým organizacím povoleny tzv. pracovní
schůze. Během války se hasiči
scházeli alespoň na společen-

ských večírcích.
Po osvobození Ivančic 18.
dubna 1945 zůstaly Němčice za
řekou Jihlavou v zemi nikoho. Do
obce přijížděly kozácké hlídky,
trvalá posádka zde nebyla a docházelo k častým dělostřeleckým
přestřelkám. I v takové době byli
příslušníci hasičského sboru zařazování do obecních hlídek spolu
s dalšími civilisty. Dne 3. května
1945 v 21,15 dopadla mina před
školu v době, kdy byla přítomna
obecní hlídka. Při výbuchu byl
zraněn hasič Jan Lohmer a dva
členové z hlídky.
Po válce byla činnost Sboru
dobrovolných hasičů obnovena,
ale šestiletá okupace se projevila
negativně. Především chyběla
soustavná výchova mladých a
příprava k práci ve Sboru, současně se projevoval i generační
problém - zakládající členové postupně odcházeli. Později, v roce
1953 byl Sbor dobrovolných
hasičů přejmenován na Místní
jednotu Československého svazu
požární ochrany, jejím členům
se začalo říkat „požárník“ a také
jeho činnost se zpolitizovala.
V roce 1956 na 1. sjezdu ČSPO
bylo konstatováno, že jednotky se
přestaly považovat za nepolitické
organizace a začaly se chovat
jako jedna složka Národní fronty.
Dřívější pojmenování členů - bratr a sestra bylo nahrazeno oslovením soudruhu, soudružko. Jak se
tyto změny promítly v Němčicích
bohužel není v kronice uvedeno.
Akceschopnost sboru byla
vážně ohrožena v roce 1959 vyřazením vozidla pro technickou
nezpůsobilost. Na 33. výroční
schůzi v prosinci 1960 přišlo jen
16 členů. Jejich vydané prohlášení jasně dokládá tehdejší postoj:
„Jsme přesvědčeni, že až dostaneme to, co nutně potřebujeme,
znovu naše jednota vzroste“. Po
tříletém čekání se podařilo zís-
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kdo může, kdo musí být volen na
okresní konference apod. V jiných směrnicích nechyběly ani
pokyny k zakládání kompostů
pro zemědělství. Jak je zřejmé,
tato činnost už byla na hony vzdálená od dřívější dobrovolnosti.
Neustálý nedostatek financí se
sbor snaží řešit každoročním sběrem železného šrotu. Na příklad
zápis v roce 1979 uvádí: „Závazků
bylo mnoho a odpracováno 400
hodin. Preventivní prohlídky vykonány ve 350 domech. Členská
základna má 34 členů“. Škoda, že
od 1982 se kronika nevedla, až
v roce 1995 ji stručně dopisoval
podle výročních zpráv tehdejší
starosta němčických hasičů Roman Jelínek.
V roce 1990 se nástupnickou
organizací Svazu požární ochrany stalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Z němčických požárníků se stali opět hasiči ve Sboru dobrovolných hasičů,
schází se na valných hromadách,
v čele stojí starosta a sbor je doplňkem profesionálního hasičského sboru v Ivančicích.
S rozvojem průmyslových
závodů Ivančicích a okolí, s vybavením domácností i používáním nových materiálů včetně
plastických hmot bylo třeba
vybavit jednotku moderním zařízením umožňující hasební zásahy
v podmínkách tak odlišných od
doby založení sboru. Dnes už má
sbor několik dýchacích přístrojů,
agregát, dvě vozidla (jedno z nich
je autocisterna), takže základní
vybavení je k dispozici. Městský
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kat vozidlo po zrušené jednotce
v Alexovicích a činnost jednotky
se znovu obnovuje
Mimo výcviku členů jednoty
a likvidace požárů byl od roku
1962 kladen důraz na prevenci
např. při každoročních prohlídkách komínů v domácnostech.
Do činnosti spadaly i brigádnické
hodiny např. při opravách zbrojnice, požární techniky a výstroje,
ale také činnost mimo zbrojnici
- údržba a úklid autobusové
zastávky. V tomto období jsou
požárnické sbory každý týden
„bombardovány“ pokyny a směrnicemi z okresu. Tak se 15. října
1962 (6 stránek) dovídáme jak
koho volit na valných hromadách,

úřad uhrazuje náklady na vodu,
teplo a naftu. Pro opravy techniky
si zajišťuje prostředky sbor sám.
Současná činnost sboru, to
nejsou jen zásahy při požárech
nebo povodních. K tomu je třeba
řádného výcviku a zdokonalení
spolupráce profesionálních a
dobrovolných sborů. Mimo to se
veřejnosti němčický sbor prezentuje účastí v různých soutěžích.
Řada pohárů a diplomů svědčí
o úspěších v soutěžích v okolí.
Přitom jsou to soutěže rozličného
charakteru, ale vždy související
s hasičskou všestranností. Počet
příslušníků sboru je dostatečný,
často jsou do soutěží postavena
i dvě družstva.

Od založení sboru v roce 1925
byly vždy ve sboru i sestry - ženy
vedené jako samaritánky pro případné poskytnutí první pomoci
při zraněních. V roce 1950 přecházejí samaritánky pod Český
červený kříž, po dvou letech došlo ke zrušení názvu samaritánka
a zavedení názvu dobrovolný
zdravotník. Poprvé v historii Sboru dobrovolných hasičů v Němčicích bylo v roce 1999 založeno
družstvo žen, které se umísťuje
na čelných místech námětových
cvičení. Nesmí se zapomenout
na výchovu nastupující generace.
I družstva dorostu úspěšně soutěží v řadě závodů.
Pro dokreslení činnosti hasičského sboru uvádíme z kroniky
údaje z roku 1999, kdy měl sbor
18 zásahů. U požárů to bylo 11x,
3x čerpal vodu ze zatopených
sklepů a bytů, 1x poskytoval
technickou činnost a 3x bylo námětové cvičení ke zdokonalení
spolupráce profesionálních a dobrovolných sborů. Zápis z Valné
hromady roku 2003 uvádí počet
členů 83, 720 brigádnických hodin a přes 42 000 Kč příjmů z různých akcí. Důležitá byla účast při
námětovém cvičení požáru šestipatrové budovy ivančické nemocnice dne 30. března 2005, nebo
pomoc při jarních povodních
kolem 1. dubna letošního roku.
Z činnosti pro veřejnost lze
uvést pořádání kulturních akcí.
Vždyť hasičské hody v Němčicích - to už je pojem známý po
okolí. Také táboráky k jistým
výročím jsou pořádány pro
členy sboru i pro veřejnost. V
únoru bývá maškarní merenda
samostatně pro děti a dospělé, v
průběhu roku jsou další zábavy.
Pro děti je pořádán stanový tábor
s účastí kolem 25 dětí, drakiáda
a každoročně chodí po obci Mikuláš, anděl a čerti. Nezapomíná
se ani na kopanou. Hasič cup
s účastí přes deset mužstev je již
také po okolí známý. Záslužný
čin pro obec bývá údržba pomníku padlých. Nelze opomenout ani
zalévání chřestovny, fotbalového
hřiště a veřejné zeleně a čištění
ulic po přívalových deštích.
Nesmí se zapomenout na stovky dobrovolných hasičů, kteří
ve sboru pracovali od jejího založení až do současnosti i na další
příznivce. Těm, kteří již nežijí,
patří poděkování a vzpomínka.
Co popřát hasičskému sboru
v Němčicích do dalších let činnosti? Jako nutnost se jeví vystavění garáže pro autocisternu.
Vždyť poškození nebo nedávné
vypuštění pneumatik může mít
v důsledku značné škody. Hodně
výcviku, hodně prevence, ale
málo požárů a jiných neštěstí.
Udržení zájmu němčické mládeže i veřejnosti o tuto činnost, větší
podporu organizací a za necelých
20. let, při stoletém výročí založení sboru, velkou slávu.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kronika Sboru dobrovolných hasičů
v Němčicích
Ivančický zpravodaj č. 6/2005
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného nábytku. Autolux, Krumlovská 30,
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• jednosedadlového pionýra - pařez
550, i jiné staré moto a velorex - hadrák. Tel.: 603 771 853.
•• na Š Felicia (první verze) sedadlo
řidiče. Tel.: 777 338 257.
•• přívěsný vozík za os. auto na velkých kolech. Tel.: 607 687 555
•• přední blatníky nové, zadní lemy
nové na pravou i levou stranu na Š
Felicii, r.v.95. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• VW Polo 1,2i Hatchback, 2/03,
5dveř., el. okna i zrc., výšk. nastav.
volant i sedadla, rádio, centrál, uzamyk.
zpátečka, žluté, naj. 40.000 km, 189.000
Kč. Kontakt: nabytek.rb@seznam.cz
•• Citroen Xsara Pallast 2,0HDi, 5DV,
rv. 02, 69 tis. km, klima, ABS, 4xAB,
PC, centrál na DO, Alu kola, zimní
sada, multif. volant, orig. rádio s CD,
4x el. okna, el. zrc., imitace dřeva,
dešť. senzor, 4x kotouč. brzdy, servo,
stavit. volant, zad. stěrač, stříbrná, garáž, tón. skla, imob, perfekt., 255 tis.
Kč, dohoda. Tel.: 724 690 424.
•• Peugeot 309 1.9 D, r.v. 87, STK do
3/07, taž. zařízení, zimní pneu, rádio,
cena dohodou.Tel: 607 254 643.
•• Opel Ascona C, benzín, 1600 ccm,
r.v. 86, málo jetý, elektron. kola 195/
50 R15, stř. okno, taž. zař., autorádio,
sport. úprava, cena doh. - cca 11.000
Kč. Tel.-zázn.: 546 424 001, 543 245
603, mobil: 602 200 313.
•• Fiat Regata 100S, zachovalý stav.
cena dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• Toyota Carina, r.v. 95, v provozu 96,
1,6, 16V, 125 tis. km, servis. knížka, vše
v el., nové letní pneu, rádio s CD + nové
repro, příprava pro klimatizaci, perfekt.
stav, 80.000 Kč. Tel.: 774 647 920.
•• Fiat 650 E 126 P, tm. modrý, r.v.
87, naj. 11.900 km, nové brzdy, dobíjení vzadu, nové zimní pneu, 12.000
Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Fiat Uno, r.v. 88, STK do r. 08,
koroze, pojízdné, oprava nutná, cena
dohodou. Tel.: 776 224 300.
•• Renault Laguna 1,9Dti, r.v. 98,
mod. metal., el. výbava, ABS, ikon.,
centr. zam., orig. rádio, 2 airbagy, loket. opěrky, klima, atd. cena dohodou,
spěchá. Tel.: 737 202 116.
•• Š Favorit, r.v. 89, komplet vyvařené, nový lak, 18.000 Kč, dohoda
možná. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, levně, veškeré ND. Tel.:
736 164 970.
•• Š 120L, STK 12/06, tažné, zahrádka. Pojízdná, motorově v pořádku,
koroze. Spěchá. Tel.: 737 481 635.
•• Š 120L, r.v. 86, dobrý stav,
STK do 6/06, cena dohodou. Tel.:
515 323 575, 728 524 924.
•• Š 120L, STK 08/07, po výměně zadních poloos, taž. zař., zahrádka, dobré
obutí, 10.500 Kč. Tel.: 777 679 381.
•• motocykl 125/170, čtyřtakt, cena
doh. Tel.: 515 333 339, 776 626 586.
•• moped Mozik Gismo - 2T/4T, cena
dohodou. Tel.: 515 333 339.
•• ČZ 175/477/01, 1969, kompletní,
doklady, ručení, SPZ, déle mimo provoz, 4.800 Kč. Tel.: 602 550 471.
•• JAWA 20, zelená 1977, komplet.
doklady, ručení, SPZ, 2.000 Kč. Tel.:
602 550 471.
•• pěknou Jawu 350, 15.000 Kč. Tel.:
731 047 102.
•• malotraktor dom. výr., 4x4, dělené
brzdy, hydraulika, nutno vidět, cena
dohodou. Tel.: 732 374 421.
•• ND na Š Forman - funkční plechy,
tažné zař., TP, jednotlivě i komplet.
Cena dohodou. Tel.: 605 766 313.
•• na polský Fiat 126/P 650 levý +
pravý přední blatník, př. masku, víko
kufru, nové, levně. Tel.: 732 542 760

•• 4 pneu 18 5 65 14 Barum brilantin,
zánovní, 1.000 Kč. Tel.: 728 563 251.
•• 4 ks komplet. kol na Ford Eskort
175/7013, vzorek 70 %, 3.000 Kč.
Tel.: 728 095 937.
•• díly na Fiat Uno 1,5i, dveře bez
koroze, levně. Tel.: 602 150 656.
•• autorádio Grundig 1400 VD, kazet.
přehrávač, RDS, český návod + 2 repro MTC, 500 Kč. Tel.: 775 058 735.

Byty - nemovitosti

•• NÁVŠTĚVNÍ DEN výstavby nových bytů v Oslavanech v sobotu 3.
června 2006 od 12 do 16 hodin. Prodej bytů 2+kk (54 m2) a 3+kk (67 m2)
do osobního vlastnictví. Cena: 17.400
Kč/m2 + DPH. Možnost hypotéky.
Vlastní kotel, sklep, balkon. Individuální prohlídky v jiném termínu
dle tel. dohody. Tel.: 608 730 397.
koupím
•• starší domek k rekonstr. (DB 3+1),
v MK. Tel.: 723 734 468.
•• byt 2+1, 3+1 v OS, nebo RD v Oslavanech, do 1 mil. Tel.: 776 080 480.
•• byt 1+1, nebo 2+1 v MK, seriózní
jednání. Tel.: 515 323 912.
•• byt 2+1 nebo větší 1+1 v MK. Tel.
: 606 553 572, 606 713 228.
•• garáž v Ivančicích. Tel.: 605 776 380.
•• stavební pozemek s IS v MK. Tel.:
724 829 543.
prodám

•• Nabízíme k prodeji RD 5+1 Nové
Bránice, po rekonstrukci, vjezd,
dvůr, zahrada. Cena: 2,2 mil. Kč.
Bližší info na tel: 602 721 797 - RK.
•• dům 1+1 ve Vémyslicích, vh. na
chalupu i k trval. byd., podsklep., suché
WC, studna, plyn, uzavřený dvůr s vjezdem, 235.000 Kč. Tel.: 603 841 167.
•• velký RD 3+1 u Olbramovic. Koupelna, WC, UT na tuhá paliva, mnohostran.
využití, velký dvůr, zahrada, hosp. budovy, poz. 2000 m2. Tel.: 604 795 874.
•• byt 3+1 v Ivančicích v OS, zděný,
po komplet. rekonstr. vč. podlah,
termoventily, nové stupačky, balkón,
moc pěkný, 1,2 mil. Kč, k jednání.
Tel.: 777 200 557.
Pronajmu
•• NOVA CAMP Rouchovany nabízí volnou kapacitu ubytování na
červenec a srpen 2006. Vhodné pro
rodiny s dětmi. Týden 2.600 Kč.
Tel: 603 415 723.
•• byt v Brně, místnost za 3.500 Kč
pro 2 osoby. Studentům, pracujícím.
Tel.: 602 439 920.
•• zařízený moderní byt 5+1 (200 m2)
v centru Miroslavi (20 min. od ZN nebo
30 min. od Brna). Volný ihned, Cena
7.500 + inkaso, tel. 777 762 521.
•• garáž v MK u Lacrumu. Tel.: 602
129 214.
hledám pronájem
•• mladá rodina, 1+1 v Ivančicích,
nezařízen, od 1.10., inkaso nastaveno
na 3.500 Kč, nájem max. 1.500 Kč.
Tel.: 721 408 388.
•• garsonky nebo 1+1 v Ivančicích.
Tel.: 605 809 115.
•• malého bytu nebo pokoje v RD
v MK případně okolí, vypomohu.
Tel.: 724 246 387
•• 1+1, 1+kk nebo garsonky v Ivančicích. Tel.: 607 707 179.
•• byt 2+1 nebo části RD pro dvě
dospělé osoby od 8/06 v Miroslavi.
Nabídky prosím na tel. 724 580 209.

Stavba - zahrada

koupím
•• střešní krytinu bobrovku v dobrém
stavu. Tel.: 731 071 906.
•• ocel. dvoukřídlá vrata se zárubní ke
garáži. Tel.: 546 451 305, 732 542 768.
prodám
•• křidlice, použ., francouzská, dvoufalc.,
1800 ks za 4.000 Kč. Tel.: 515 322 596.
•• 6 m plast. odpad. rour, průměr 150,
500 Kč, 60 ks; luxver použité, nepoškozené 19x 19, tloušťka 9.5, 2.000

Kč. Tel.: 736 756 780.
•• radiátor plech. dvoudesk. š. 80,v.
60, 2 r. v provozu, 500 Kč; 2 křesla,
nový potah, 800 Kč za obě, Ivančice.
Tel.: 605 759 125.
•• pěkné kov. schodiště, rovné, zinkov.
se zábradlím na výšku, poschodí d. 3,7
m, váha 120 kg, vh. na stavbu či zahradu, 12.000 Kč. Tel.: 515 322 596.
•• podlážky na haki lešení; palivové
dřevo. Tel.: 608 820 921.
•• komín. beton. tvárnice a komín. vložky o prům. 20 cm pro komplet jednoprůduch. komín, výr. Keramika Letovice,
vč. sopouchu 45°, 2 vložek pro dvířka,
2 pozink. dvířek a žáruvzdorného tmelu.
Vše nové, nepoužité. Cena dohodou
+ vlastní odvoz. Tel.: 608 252 541.
•• balkón. dveře se zárubní a žaluziemi, 80x220 cm; „íčko“ traverzu, š. 14
cm, d. 3,6 m. L+P. Tel.: 604 710 758.
•• starší dvoukřídlé vchodové dveře
2x70 cm. Tel.: 724 611 162.
•• nový zahradní krb nepoužitý, složený, reklamní výrobek, nutno rozebrat,
cena 3.500 Kč. Tel.: 774 812 125.
•• elektrickou sekačku na trávu se
sběrným košem, stáří 3 r., zn. Orion
900W. Tel.: 604 710 758.
•• levně přebytky skalniček z vlastní
zahrádky, Ivančice. Tel.: 546 451 132.

Vybavení domácnosti

prodám
•• kulatý stůl, prům. 90 cm, kouřové
sklo, na třech bílých kovových nožkách, 1.000 Kč, možná sleva, Ivančice. Tel.: 723 332 973, 728 846 083.
•• 3-dílnou skříň se zatahov. dveřmi
s nadstavcem, 2.000 Kč; 2 válendy
s ÚP, 800 Kč/ks. Tel.: 776 646 907.
•• variabilní roh. obýv. stěnu, světlý
mahagon, d. cca 5m, 7.500 Kč; bílé
zasouvací skříně š. 1m, 1,5m ks/1.500
Kč; 2 noční stolky, 300 Kč/kus. Vše
pěkné, nutno vidět. Tel.: 723 968 335.
•• čalouněná křesla, velmi zachovalá,
zelený potah, ohýbaná opěradla, 2 ks,
100 Kč/ks. Tel.: 546 452 684.
•• čalouněná křesla, červený potah, zachovalá, 100 Kč/ks. Tel.: 546 452 684.
•• stolek konferenční, zachovalý,
dub. dýha, 120x60 cm, 100 Kč/ks.
Tel.: 546 452 684.
•• kožešinové potahy (silon) sněhově bílé
(prací), velmi zachovalé, 2 ks 140x60
cm, 1 ks 180x140 cm (křesla + divan), 3
ks za 200 Kč. Tel.: 546 452 684.
•• jídelní stůl rozkl. (dýha ořech), složený
85x85 cm, 200 Kč. Tel.: 546 452 684.
•• dřevenou poschoďovou postel
s matracemi, koupená v Ikei. Cena
dohodou. Tel.: 775 671 996.
•• ložnici, komb. bílá-mahagon, cena
doh. Tel.: 723 257 787, 515 322 323.
•• 2 stoly s nerez. povrchem, v. 90, š.
1350, hl. 85 cm, dvě malé zásuvky, dvě
přihrádky, vh. např. do cukrářské výrobny, 1.800 Kč/ks. Tel.: 776 152 027.

Elektro a elektronika

koupím
•• stereozesilovač, 50 - 100 W, 4 Ω,
za rozumnou cenu. Tel.: 724 157 030.
prodám
•• Sony playstation 1, jako nový, nepoužívaný, 2 orig. ovladače vibrační,
paměť. karta, 3 orig. hry, bez čipu,
1.900 Kč. Tel.: 728 117 809.
•• nový nepoužívaný DVD přehrávač
Sencor SDV-7155, nevh. dar, 1.200
Kč. Tel.: 737 481 635.
•• soupravu šesti TV antén i se stožárem, 1.500 Kč. Možno i jednotlivě.
Tel.: 728 402 943.
•• pračku Mini Romo a ždímačku
prádla, vše zachovalé a funkční, 1.500
Kč. Tel.: 724 720 814.
•• lednice Calex 175 l, starší, 500 Kč.
Tel.: 776 152 027.
•• lednice Calex 200 l, s mrazákem 50
l, 2.000 Kč. Tel.: 728 402 943.
•• lednice Liebherr 500 l, v. 1515, š.
755, hl. 715 cm, výborný stav, v provozu 4 r., PC 21.000, nyní dle dohody.
Tel.: 776 152 027.

•• vysavač Eta, 2 r. použ., 500 Kč;
psací stroj Consul; ruční vysavač Eta,
280 Kč; kuch. roh. lavici, koženka +
stůl + 2 židle, dobrý stav; starožitný cibul. stůl; děts. trojkolku se šlapadly na
před.kole, používána; novou BTV, uhl.
13 cm, nevh. dar. Tel.: 605 776 380.
•• mrazák pultový, š. 106, v. 85, hl.
60 cm, 3.000 Kč, dohoda jistá, MK.
Tel.: 608 865 065, 515 324 271.
•• automat. pračku Ardo s před. plněním na 5 kg prádla, 1.000 ot., plně
funkční, v dobrém stavu, 2.500 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• automat. pračku Tatramat mini
plně funkční, dobrý stav, 1.000 Kč
nebo dohodou. Tel.: 737 868 770.
•• automat. pračku Gorenje, drobná
oprava, jinak plně funkční, boční plnění,
za odvoz + 500 Kč. Tel.: 776 750 274.
•• elektrický drtič na ovoce, kapacita
280-300 kg/hod.; březové koště, d.
2m. Tel.: 515 336 601.

Vše pro děti

koupím
•• za rozumnou cenu autodráhu Koh-i-noor i části. Tel.: 739 070 483.
•• elektrický sterilizátor kojeneckých
lahví. Tel.: 605 945 352.
prodám
•• oblečení na chlapce 74-86, podzim-zima; botky do kočáru, kabátek, čepičky,
flauš. soupr., rifle, věci na doma, 20
- 50 Kč/ks, dle výběru, Ivančice. Tel.:
608 843 730, 777 209 174.
•• nastáv. mamince knížky: Výchova
batolete, Vaříme dětem, Dvojčata. Ivančice. Tel.: 608 842 730, 777 209 174.
•• těhotenské oblečení, kalhoty, halenky, šaty na v. 175 cm, levně; hl.
kočár po 2 dětech, 3-komb., 500 Kč.
Miroslav. Tel.: 605 724 881.
•• dětské jízdní kolo CTB, žluté, pro
3-5 leté dítě + přídavná kolečka. Dobrý stav, 800 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• hluboký kočár s proutěnou košinou
v komb. s modrou kostkou. Velmi zachovalý, 2.000 Kč. Tel.: 724 724 814.
•• hluboký kočár zn. Patron Bohemia,
velmi dobrý stav, nafukovací kola,
2.500 Kč. Tel.: 732 146 070.
•• autosedačku 0-10 kg, snímat. stříška, potah pratelný modro-červený,
polohov., velmi málo používána, 800
Kč. Tel.: 737 302 091.

Zvířata

koupím
•• štěně - fenku hladkosrst. jezevčíka,
černé barvy s hnědým pálením bez
PP. Nabídněte. Tel.: 568 642 386
•• andulky, korely, kanáry a ostatní
exot. ptactvo; velké papoušky z budky na dokrmení. Platí stále. Platba
hotově. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• psa a fenku shiba inu, bez PP. Tel.:
731 417 475.
•• štěně NKO s PP. Tel.: 724 368 846.
•• chovné králíky. Tel.: 732 562 498.
•• doma vykrmené prase, možno i
půlku. Tel.: 724 956 454.
•• prase na zabití, váha 150 kg, 30
Kč/kg. Tel.: 737 117 666.
•• dvě chovné husy a housera, 300
Kč/ks. Tel.: 737 117 666.
•• prasata, živá váha 110 - 120 kg, 33
Kč/kg, možno i v půlkách, 49 Kč/kg.
Tel.: 603 863 470.
•• kůzlata, 500 Kč/ks. Tel: 606 279 602.
•• nabízím ke krytí psa fr. buldočka.
Tel.: 728 921 466.
daruji
•• bílé kotě. Tel.: 732 605 525, po 14 h.
•• koťata. Tel.: 723 464 040.
•• 3 koťata, kocourky, zrzavý, černý
a mourovatý, Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• do dobrých rukou štěňata kříž. jezevčíka, 4 fenky; 4 č.b. koťátka, odběr
koncem června. Tel.: 724 792 392.
•• černého krátkosrst. srnčího jezevčíka, 1 r. starý. Tel.: 608 523 714

Služby

•• provádím lisování sena a slámy.
Tel.: 515 336 929.

•• Získejte až 5000 Kč měsíčně bez
práce! Pokud máte automobil, či jinou plochu (nemovitost, balkón,...)
nechte je vydělávat za Vás. Více
informací na tel.: 724 759 058.
•• 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: Včelařství B. Gruna, Petrovice 46, 672
01 M. Krumlov, tel.: 515 320 787.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří, sítě
proti hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, Dukovany
221. Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• Finanční půjčky přístupné také
pro žadatele v evidenci Úřadu práce,
ženy na mateřské dovolené, péče
o osobu blízkou. Přeúvěrování stávajících úvěrů. Auto úvěr a další
typy úvěrů. Tel.: 777 044 033.
•• Hypoteční úvěry, hotovostní úvěry, americká hypotéka, podnikatelské úvěry, nebankovní sektor bez
potvrzení příjmů, doba schválení
10 min. a jinam již nemusíte! Tel.:
721 164 790.

Různé

•• Kdo odebírá časopis Game 4u,
sháním některé hry. SMS na tel.:
739 070 483.
•• 3 volná místa na dojíždění autem
z MK (6.30) přes Ivančice do Brna a
zpět (16.30), Po-Pá. Tel.: 602 129 214.
prodám
•• harmoniku zn. Melodia s kufrem,
20 basů. Tel.: 604 575 152.
•• baskytaru s obalem, popruhem a
kabelem, 1.000 Kč; kytar. efekty Boost
Driver, 600 Kč; Flanging Chorus, 600
Kč, sleva možná. Tel.: 724 157 030.
•• rozkl. kolo. Tel.: 515 33 66 01.
•• dámské kolo zn. Liberta s přehazovačkou v krásném stavu. Cena
1.200 Kč. Tel.: 515 323 084.
•• silniční kolo Author, téměř nejeté,
cca 50 km, PC 13.000 Kč. Přísl. za
1.000 Kč zdarma. Cena 6.000 Kč.
Tel.: 606 268 287 po 17. hod.
•• 4-litrové láhve, cena dohodou. Tel.:
607 562 307.
•• montérky pro svářeče 2-dílné, vel.
182 impregnov., nehořlavý materiál.
Tel.: 604 710 758.
•• dámský dubeňák; skříň. šicí stroj
Lada + el. motorek; pračku Mini Romo,
velmi zachovalá; dětský nafuk. člun a
dvě vesla; různé bavlnky na pletení,
časopisy a vzory. Tel.: 732 153 409.
•• komplet. vydání Káji Maříka, 200
Kč; zarámované plakáty A. Muchy
50x30, 13 ks, 50 Kč/ks, i jednotlivě;
porcelán. umyvadlo (lavor, prům. 36
cm), cena doh. Tel.: 728 402 943.
•• 3-fázový elektromotor 1420 ot., 3
kw, 1 fázový, jednoúčelový, 14000
ot., 200 w proudový chránič F1 63 A,
citlivost 0,1 A. Tel.: 605 471 368.
•• Středa laser pero pro dom. použ.
(akné, strie, opary, metličky, vyrážky
aj.), 2.000 Kč. Tel.: 602 942 849.
•• králíkárnu s 9 kotci, 1.500 Kč,
velká, pěkná. Tel.: 606 305 423.
•• bryčku na loukotových kolech, po
renovaci, 15.000 Kč. Tel.: 604 454 483.
•• řezačku na jetel nebo kopřivy, sečkovnici. Tel.: 728 921 466.
•• krmnou řepu, metrák za 80 Kč.
Tel.: 724 294 516.
•• konzum. brambory. Tel.: 732 562 498.
•• lisované seno vojtěšku. 122 ks balíků po 25 Kč. Tel.: 515 336 929.

Seznámení

•• 33 letý svobodný nekuřák a abstinent hledá dívku pro společný život a
hezké chvíle. Tel.: 606 305 423.
•• svobod. nekuř. 33/166/73 hledá ženu

pro trv. vztah. Mám rád přírodu, cestuji
a jezdím na kole. Tel.: 604 465 194.
•• Jsem 182/66/90 finančně zajištěn,
nekuřák, abstinent. Hledám štíhlejší
pohlednou ženu, která by chtěla bydlet
v novém klidném penzionu v Bohuticích od 1.7.06. Jen vážně. Tel.: 737
884 165, 721 954 317.
•• Muž 32 let, 190 cm silné postavy,
nesmělý, stydlivý, žijící na venkově
hledá ženu za účelem seznámení.
Znojemsko. Tel.: 728 719 640.
•• 31/170 prý pohledná mamina, 2 děti 3
a 7 let hledají prima kamaráda do 40 let
z Ivančic a okolí. Tel.: 608 039 341.
•• Hledám přítele kolem 60-ti let,
který chodí rád do přírody, jezdí na
výlety. Jsem osamělá vdova. Jestli jsi
také sám, ozvi se. Tel.: 604 262 026.
•• Hledám přítele domácího kutila,
47 až 52 let, kterého tíží také samota.
Tel.: 737 344 552.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Sháním přivýdělek k MD, úklidy
starším lidem nebo dle nabídky, Ivančice. Tel.: 608 842 730, 777 209 174.
•• studentka, 17 let hledá brigádu na
červen (jen so, ne), červenec, srpen.
Tel.: 721 356 286.
•• Hledám práci na 4, 6, 8, hod., možnost rekvalifikace, jsem po MD. Tel.:
724 770 605.
•• Hledám jakoukoli brigádu, každý
všední den od 3 hod. Tel.: 776 037 176.
•• Ráda se předvádíš? Fotograf hledá
ženy a dívky k fotograf. Finanč. vypomohu, vh. pro studentky. Přijď sama
nebo s kamarádkou. Možná dlouhodobá spolupráce. Tel.: 732 180 721.
•• HALYDEX, s. r. o., U cihelny 757/6,
Ivančice, výrobce lehkých ocel. konstrukcí pro keram. pece příjme do trvalého prac. poměru zámečníka - svářeče.
Požadavky: vzdělání a praxe v oboru,
dokonalá orientace ve výrobní dokumentaci, pracovní flexibilita a dobré
pracovní nasazení. Nabízíme: dobré plat.
podmínky, možnost plat. růstu, dobrý
prac. kolektiv, možnost montáží v zahraničí. Info na tel.: 546 438 108, 602 504
773 nebo osobně na adrese firmy.
•• Staňte se i vy Avon Lady a získáte
slevu na výrobky až 30%, žádný
vstupní poplatek, katalog zdarma,
možnost vyzkoušení výrobků, doručení zboží zdarma domů, splatnost
faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: avon.kontakt@seznam.cz
•• Účetní s praxí vč. mezd hledá práci
na VPP příp. ŽL, zodpovědný přístup.
Tel. 777 710 965, 546 434 112 večer.
•• Hledám dobrého zedníka na práci
hlavně o víkend., přes prázdniny i všední dny. Dohoda jistá. Tel. 724 246 387.
•• Studentka 21let hledá jakoukoli
brigádu na červenec a srpen. Tel.:
732 319 141.
•• Hledám brigádu na letní prázdniny.
Je mi 15 let. Tel.: 723 375 482.
•• Elektromont. fa přijme elektrikáře, vyhl. 50, řidič. průkaz sk. B, praxe.
Tel.: 732 842 837.
•• Firma SKB přijme pracovníky na
pozice PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK,
OBSLUHA LOGISTICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PROVOZNÍ ÚČETNÍ
pro pracoviště v Brně-Chrlice. Tel:
545 559 158, e-mail: brno.personalista@smurfitkappa.cz

Poděkování

•• Vážený Pane starosto! Přijměte tímto
poděkování, nás občanů Na Pekárce, za
finanční výpomoc města při znovuobnovení posezení v zákoutí pod „Kaštanovou alejí“. Žádné fráze a projevy, jsme
spokojeni s dílem, prostě DĚKUJEME!
Za spoluobčany ulice K Pekárce Pavel
Brunek, Ivančice-Alexovice.
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Motokrosový areál nebude Janiš suverénem v Brně
/Dolní Kounice/ Na tom se dohodlo zastupitelstvo Dolních Kounic
na veřejném zasedání konaném dne 10. května letošního roku. Návrh
změny územního plánu města Dolní Kounice měl z plochy trvalých
porostů v lokalitě Kobylky vyjmout plochy pro motokrosový areál.
Podnět k záměru vybudovat motokrosový areál podal Marek Řezáč.
„Občanům nesouhlasícím s tímto záměrem vadil hlavně hluk a exhalace po zkušenostech s nepovoleným užíváním těchto pozemků vlastníkem k motokrosovým tréninkům. Dalším subjektem, který kategoricky odmítal tuto aktivitu, bylo Myslivecké sdružení Rosa Coeli Dolní
Kounice a to v souvislosti s negativním vlivem na životní prostředí
a život zvěře,“ sdělil starosta města Karel Zalaba.
Jak dále dodal: „Žadatel si podal zcela legitimní žádost o změnu
územního plánu z plochy trvalých porostů v lokalitě Kobylky na
motokrosový areál. Při prvním projednávání v zastupitelstvu koncem
loňského roku a veřejném projednávání studie vlivu na životní prostředí se jevila situace jasně vyrovnaná. Proto se zastupitelstvo usneslo
na uspořádání místního referenda, které by v tomto případě rozhodlo.
Občané dostali poprvé v historii města možnost rozhodnou sami. Výsledek referenda byl bohužel neplatný a to vzhledem k nízké účasti.
Nicméně z celkového počtu 600 platných hlasů bylo pro motokros 254
a proti motokrosu 348. Tento výsledek se mohl stát i jistým vodítkem
pro nerozhodnuté zastupitele,“ doplnil Karel Zalaba.
Lokalita se nachází cca 500 m od obydlené části severozápadně
od města. Parcely určené k záměru jsou v těsné blízkosti vinic, ovocných sadů a zahrad s chatami. Území pro záměr motokrosu je začleněno
do viničních tratí a dnes není zemědělsky využíváno.
/jak/

V Oleksovicích se střílelo

foto: mask

/Oleksovice/ O tomto víkendu proběhl druhý ročník střeleckých
závodů z brokových zbraní Velká cena Oleksovic. I přes propršenou
neděli byla úroveň závodu velká. „Dnešní akcí je závod v loveckém
kompaktparkuru, kdy se střílí na sto terčů na čtyřech střelištích po
25 terčích. Střeliště jsou vyznačeny po celé ploše střelnice. Terče se
vypouští v úhlech 45 až 90 stupňů a zároveň se pohybují po zemi.
Závodníci nejsou limitováni věkem, střílí všichni v jedné skupině. Na
konci se udělá součet ze všech čtyř střelišť. Dalším závodem je lovecký
parkur, to znamená, že se bude také střílet 4 x 25 terčů, ale pouze z jednoho střeliště, terče budou náročnější s většími vzdálenostmi. Tohoto
závodu se zúčastní i členové naší reprezentace, kteří jedou reprezentovat republiku do Itálie na mistrovství Evropy v loveckém parkuru.
Závod je jednotlivý a zúčastnilo se ho 52 vesměs sportovních střelců a
v malém procentu se zúčastnili i myslivci, což pro nás je trochu zklamáním, protože pro ně je to zdokonalení v lovecké střelbě. Nejmladšímu účastníku bylo 14 let, zato nejstaršímu 89 let. Počasí nám celkem
přeje, jen malý problém byla voda na střelištích a vrhačkách,“ uvedl
Luděk Nejedlý, pořadatel závodu v loveckém kompaktparkuru.
„Já jsem dnes mimořádně spokojen, protože tato disciplína je nová
a pro střelce možností změřit své síly a dovednosti. Tato disciplína je
náročná. Organizátorům se podařilo akci opravdu dobře připravit, pro
nás je to, jak říkáme, střelecký golf,“ uvedl jeden ze soutěžících, Miroslav Jankovský, viceprezident asociace sportovních střelců.
Lovecký parkur je disciplína, která simuluje lov na zvěř. Jsou
vypouštěny asfaltové terče do vzduchu, aby navodily let kachny, let
bažanta, nebo vzlet koroptve. Právě tuto disciplínu umějí dobře střílet
myslivci. Nejlepší byl František Hondl s 93 nastřílenými zásahy s možných 100, na druhém místě se umístil Josef Mučka také s 93 zásahy.
O konečném vítězi v tomto případě rozhodl až závěrečný rozstřel.
Na třetím místě se umístil s 90 zásahy Martin Zigo.
/mask/

Druhým závodem pokračoval na automotodromu v Brně letošní
šampionát vozů Grand Tourismo. Po úvodním klání v Silverstone, kde
na druhém místě skončil český jezdec Jarek Janiš, se očekávalo, jak si
povede na domácí trati. Janiš startuje v týmu Zakspeed s vozem Saleen
a v kokpitu se s ním střídá Němec Sascha Bert. V brněnské kvalifikaci
si nejlépe vedla tato posádka a zajistila si tak nejlepší startovní pozici
pro nedělní tříhodinový závod před dvojicí Davies/Biagi na voze Maserati. Po startu závodu se Janiš usadil na druhém místě, ale při prvním
střídání po úvodní hodině závodu předával vůz Bertovi na vedoucí
pozici s náskokem téměř třiceti vteřin před posádkou Gollin/Babini
s vozem Aston Martin.Bert svou bezchybnou jízdou ve druhé hodině
závodu přidal další půl minuty. Na poslední hodinu se za volant vrátil
Janiš, který dotáhl skvěle rozjetý závod do vítězného konce, před posádkami Picchini/Deletraz a Gollin/Babini s vozy Aston Martin. Janiš
se stal prvním českým jezdcem, jenž vyhrál závod „gétéček.“ „Je to
moje největší vítězství , kterého jsem ve své kariéře dosáhl. Vyhrát před
domácím publikem takový prestižní závod, to je prostě fantazie,“ řekl
Jarek při cestě na stupně vítězů.
/Ctibor ADAM/

Foto: Květoslav ADAM

vůz Saleen posádky Janiš, Bert

Maratónec z Trstěnic zlepšuje svůj výkon
/Trstěnice/ Kontaktovali jsme
Milana Monka, živnostníka z Trstěnic, abychom mu položili pár
otázek ohledně jeho sportovních
výkonů v Pražském mezinárodním maratonu.
Pane Monku, zavzpomínejte
trochu a povězte nám, jak jste se
vlastně dostal ke sportování?
Od přírody jsem sportovně založen a kam mé vzpomínky sahají,
vždy jsem se snažil aktivně hýbat.
V dětství to byl trošku problém,
jelikož jsem astmatik a jakýkoliv
sport jsem měl od doktorů zakázán. Zakažte ale něco malému
klukovi, který se chce „hýbat“.
Vzpomínám si, že několikrát mé
sportováni skončilo v nemocnici,
kam mě museli odvézt s astmatickým záchvatem. Postupem času
se nemoc zmírnila a v současnosti můžu i díky moderním lékům
sportovat dle libosti.
Po znovuobnovení FK Sokol
Trstěnice jsem několik let hrál
fotbal ve IV. B. třídě. V současnosti zde pomáhám při údržbě
stadionu a hraní nechávám těm
mladším, kteří si letos vedou opět
dost dobře. A až dorostou místní
odchovanci, půjde zdejší fotbal
určitě nahoru. Na aktivní pohyb
jsem ale nerezignoval a začal
jsem se věnovat běhu. Občas si
jdu také zahrát hokej.
Co Vás vlastně přimělo zúčast-

nit se pražského maratonu a jak
jste se připravoval?
O maratonu jsem přemýšlel
už někdy na učňovské škole.
Tehdy to pro mě byl skoro nadlidský výkon. V roce 2003 jsem
o něm začal uvažovat vážněji.
V tréninku jsem však spoléhal
jen sám na sebe a místo toho,
abych se zlepšoval, jsem měl jen
zdravotní problémy. První účast
v maratonu jsem tedy v roce 2004
musel oželet. V roce 2005 jsem
si sehnal nějaké informace na
internetu a v dalším roce už jsem
svůj první maratón absolvoval.
Bohužel jsem ale zaplatil nováčkovskou daň. Závod jsem sice
silou vůle dokončil, ale ve stavu
totálního vyčerpáni. Platí totiž,
že maratónský závod začíná až
někde na 30. kilometru. Několik
měsíců jsem se pak po fyzické
stránce dával dohromady.
O tom, že ještě nějaký maratón
poběžím, rozhodlo několik věcí.
Byla to především vynikající
atmosféra během celého závodu,
kterého se účastní na 4 tisíce
běžců, z toho více jak polovina
cizinců z desítek zemí celého světa, kteří nemají ambice na nějaké
umístění, ale jdou si prostě jen
zaběhat. Mezi těmito běžci byli
i tací, kteří celou trať absolvovali
v různých kostýmech. Potkal
jsem pána ve fraku i s cylindrem

Dne 24. června 2006 pořádá
TJ Sokol Padochov ve spolupráci
s KIS Oslavany VIII. ročník humanitární akce Běh Terryho Foxe.
BTF se v ČR pořádá již 14 roků
a Padochov je mezi 150 organizátory. Díky obětavosti pořadatelů
se i naše obec podílí na celkovém
výsledku - výtěžku finančních
prostředků určených na výzkum
léků proti rakovině. Za tuto činnost jsme obdrželi děkovný dopis
z velvyslanectví Kanady.
I v letošním roce jsme připravili doprovodný program, tentokrát

zaměřený převážně na pobavení
dětí. Od 13 do 18 hod. bude na sokolovně postaven DOBOVÝ TÁBOR. Budou předváděny rytířské souboje, ukázky zbraní rané
gotiky, taneční taškařice, krátká
divadelní hra o bojovnících atd. Po
celé odpoledne budou dětské soutěže jako střelba z luku, boj meči, výuka tance, výklad ke zbraním, přetahování lanem a jiné. Pro
děti budou připraveni též poníci.
Do programu letošního ročníku
BTF jsme zahrnuli i výstavu fotografií k 75. výročí slavnostního
otevření budovy Sokolovny. Výstava bude otevřena v sále během

a asi tak o 20 metrů přede mnou
doběhla do cíle slečna oblečená
za zajíčka z Playboye. Skončil
jsem na 2124 místě v reálném
čase 4.16.27, což bylo někde
v polovině startovního pole. Mé
přesvědčení ale bylo, že by to
mohlo být lepší.
Takže jsem se zase trochu poučil a v letošním roce se připravoval o něco lépe. Tréninková dávka je asi tak 40 až 80 km za týden
po dobu 5 měsíců před závodem.
Jinak běhám dle chuti a nálady.
Jaká byla atmosféra v letošním závodě, jak se Vám běželo?
Běželo se mi podstatně lépe
než před rokem. Jednak nebylo
takové horko a projevily se také

nějaké ty zkušenosti a myslím,
že jsem byl i lépe přípraven. Je to
vidět na výsledném čase 3.54.10.
1349 místo je myslím také slušné
zlepšení. Atmosféra však byla
oproti loňskému roku o něco
vlažnější a i po stránce pořadatelské to nebylo na loňské úrovni.
Nicméně účastnit se takovéhoto
závodu, kdy se tisíce lidí snaží
dokázat zvládnout tak náročnou
a vyčerpávající trať, je něco, co
stojí za to si zopakovat. Kdo nevyzkoušel sám, asi nepochopí.
Jaké máte plány do budoucna?
Cílem pro další rok je pokusit
se trošku zlepšit v mém třetím
maratóně.
Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

Octavie mezi vozy GT

Druhým dějstvím pokračoval letošní ročník ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Škoda Octavia cup na Masarykově okruhu V Brně. V prvním závodě,
který se jel v sobotu, si nejlepší startovní pozici zajistil Navrátil před
Dostálem a Erikem Janišem /mladší bratr vítěze závodu GT/. V závodě
na 13. okruhů, jenž byl plný dramatických soubojů a karambolů, si
nejlépe vedl Erik Janiš před loňským vítězem poháru Jiřím Janákem.
Třetí místo vybojoval finský soutěžák Jani Paasonen, a za ním dojel
Navrátil, Matějovský a Jupa. Druhý závod konaný v nedělním dopoledni se jel za jasného počasí, ale pořád na zcela mokré trati. Nejlépe
se s těmito podmínkami vypořádali tři Jirkové, kteří projeli cílem
v pořadí Navrátil, Janák a Jupa. Čtvrtou pozici obsadil Václav Brejla
před Michalem Matějovským a Vorbou. Bodovací matematika vynesla
na průběžné první místo tabulky Matějovského, který získal celkem
70b. O druhou pozici se dělí Navrátil a Lacko, ten v termínu brněnského závodu bojoval s tahačem v Itálii, kteří mají 50b. Čtvrtý je Janiš
/49b/ a pátý Janák /44b/.
/Ctibor Adam/

Pozvánka na Běh Terryho Foxe v Padochově
celého dne a budou na ní převážně fotografie z r. 1931.
Ve 13.20 hod. bude sehráno
exhibiční utkání „starých pánů“
v házené Padochov – Zbýšov,
které se stalo tradicí a bude to již
10. ročník. V přestávce mezi poločasy (asi v 13.50 hod.) vystoupí
skupina mažoretek ANIFE. Po
druhém poločase ve 14.40 hod.
začne prezentace Běhu T. Foxe.
Start BTF je plánován na 15 hod.
Od 18 hodin začne hrát a zpívat
trampská skupina Pumpaři. Před
jejím vystoupením bude odpálen
„dýmový“ ohňostroj. Během celé
akce bude bohaté občerstvení.

Vážení čtenáři, na závěr bych
chtěl vybídnout nejen občany
Padochova a Oslavan, ale i Vás
z okolních obcí či měst. Zamyslete se nad touto humanitární akcí
a přijďte nás podpořit ve snaze a
vyjádřete solidaritu s těmi, kteří
touto zákeřnou nemocí onemocněli. Věřím, že svou účastí a
příspěvkem pomůžete k vyléčení
této choroby. Nikdo z nás neví,
zdali tuto pomoc nebude potřebovat sám. Děkuji Vám.
PS: případné doplnění programu bude zveřejněno v rozhlase
a na plakátech.
M. Růža, starosta TJ Sokol Padochov.

