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Pro kamiony platí zákaz

/Ivančice/ Nové dopravní značení, které bylo nainstalováno počátkem června letošního roku, má ulevit městu Ivančice od nezodpovědných řidičů. Jedná se nově o městskou zónu zakazující parkování
velkých vozidel. Kamiony a nákladní automobily nad 3,5 tuny, ale i
traktory nebo třeba autobusy, které parkují jinde, než na vyhrazených
místech, budou postihovány. Na všech šesti výpadových silnicích jsou
nainstalovány značky zakazující stání ve městě od 20 hodin do 8 hodin
ráno, tedy přes celou noc, a to i o víkendech. Je tak dán nástroj k vytlačení těchto vozidel z míst, která pro ně nejsou určena. Jedním takovým
místem je parkoviště u hřbitova, kde stává i osm kamionů. Brání tak
v parkování osobních vozidel smutečních hostů na pohřbech nebo návštěvníků hřbitova.
/jak/

Hlasovali pro opravu školky
zici na úřadě nebo internetových
stránkách. Proto neuznávám řeči
typu: jak se dostala tato informace na veřejnost. Na tom si trvám.
Je dobře, že těmto lidem není
lhostejný osud školky. A troufám
si tvrdit, že to není lhostejné ani
vedení radnice, ale i nadpoloviční
části zastupitelstva,“ konstatoval
starosta Bartoloměj Pitlach.
Na zastupitelstvu se sešla početná skupina lidí, v ještě větším
počtu, než na besedě v Rakšicích.
Možná právě nebývale velký zájem veřejnosti ovlivnil i hlasování. Po diskuzích se odhlasovalo,
že školka v Rakšicích zůstane zachována a bude rekonstruována.
Z přítomných osmnácti zastupitelů šestnáct hlasovalo pro školku

Hasiči vynesli ředitele

/Miroslav/ Likvidaci simulovaného požáru Domu s pečovatelskou
službou v Miroslavi si vyzkoušeli jeho obyvatelé a čtyři jednotky
hasičů. „My jsme byli osloveni, zda by v prostorách DPS Miroslav
nemohlo dojít ke cvičnému zásahu hasičů. Takže jsme zavolali na
150, ozvalo se nám Brno a ti to přepojili na Znojmo a zjistili lokalizaci
v Miroslavi. Přijelo několik hasičských sborů a provedla se evakuace
obyvatel. Oheň byl jako lokalizován v prádelně, kde od žehlírny vznikl
požár. Dopadlo všechno dobře a jsem rád, že to proběhlo. Aspoň si
to chlapi vyzkoušeli, realita by byla složitější,“ uvedl ředitel DPS
Miroslav Oto Schlesinger. Ten byl poté hasiči na nosítkách odnesen
z budovy, aby se zbytečně nezatěžovali jeho obyvatelé. „Úkoly, které
byly stanoveny, byly splněny. Co se týká počtů, tak Miroslav měla o
jednoho člena zásahu více, Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou měli
o jednoho méně. Pokud by šlo o skutečný zásah, tak by asi bylo potřeba
více zasahujících hasičů, hlavně z důvodu evakuace, když by chodby
byly zakouřeny, byl by zásah složitější. Dojezdové časy byly dobré
a odpovídají plánu. Miroslavští zasáhli nejrychleji, jednak jsou místní
a o cvičení se dopředu vědělo,“ konstatoval při nástupu Jan Pokorný,
velitel požární stanice Moravský Krumlov.
/mask/

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Na 36.
zastupitelstvu města Moravský
Krumlov byla hlavním bodem
programu budoucnost mateřské
školky v Rakšicích, její bytí či
nebytí, případně rekonstrukce.
O tomto se diskutovalo již na
předešlém zastupitelstvu, ale také
na všech mateřských školách ve
městě. Nejstěžejnější jednání s ro-

diči bylo právě v mateřské školce
v Rakšicích. Tam přišlo zhruba
šedesát rodičů a bylo vidět, že
jsou rozladěni z možného záměru školku zrušit. Tato informace
se k nim dostala z předchozího
zastupitelstva, kde o této věci hovořil zastupitel Jaroslav Mokrý.
„Zastupitelstva jsou veřejná a
zápis je také veřejný - k dispo-

S popelnicí se tahejte sami

foto: mask

Brzy po novém chodníku

/Miroslav/ Od prvního červnového víkendu projíždějící motoristé
ulicí Rybniční v Miroslavi zaznamenali, čilý pracovní ruch. Začal se tu
totiž budovat nový chodník podél zrekonstruované silnice. „Součástí
rekonstrukce objízdné trasy Rybniční, Česká, Václavov je také vybudování chodníku po celé délce. Materiálem pro chodníky je vytěžená
zámková dlažba z rekonstrukce náměstí Svobody. Práce byly časově
rozvrženy tak, aby chodníky na náměstí zůstaly co nejdéle pochůzné.
V současné době je dlažba z velké části rozebrána, uložena na paletách
a hned bude pokládána do chodníku,“ sdělil Roman Volf.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Některým lidem bydlícím na sídlišti v Moravském Krumlově se nelíbí skutečnost, že musí v den svozu komunálního
odpadu přistavovat kontejnery z přístřešků na přechodné stanoviště.
„Při tvorbě vyhlášky o likvidaci domovního odpadu bylo přihlédnuto
i k technologickému postupu a veškerým příčinám svozu. Jde také
o dopravní problematiku Moravského Krumlova a bylo rozhodnuto, že
v ceně likvidace domovního odpadu je zahrnut odvoz a uložení odpadu
na skládku. Není tam zahrnuta manipulace s odpadními nádobami. To
znamená, že popelnice jsou na nějakém trvalém stanovišti, kde se do
nich sype domovní odpad a tyto popelnice mají být dány v den svozu
ke kraji komunikace tak, aby k nim bylo možno zajet bez toho, že by
došlo ke škodě na majetku a aby šly nádoby vyprázdnit. Tomu se říká
přechodné stanoviště, na sídlišti i v řadové zástavbě by toto mělo být
stejné,“ objasnil ředitel Technické a zahradní správy Jiří Kubík.
V tomto je mu ale oponováno. „Můj zdravotní stav je vážný a nejsem schopna tyto popelnice vyndávat. Navíc podle mě není povinností
člena bytového družstva připravovat tyto popelnice k odvozu. Toto je
placeno nájemníky bytů,“ uvedla obyvatelka krumlovského sídliště.
„Na sídlišti by měl občan z uzavřených kójí přistavit popelnice k okraji
vozovky, protože pokud kóje zůstanou uzavřeny a popelnice nejsou
u kraje vozovky, tak z 90 procent případů bude prostor zatarasen parkujícími automobily a není možnost se k těmto kójím dostat. V ceně není
zahrnuta manipulace s popelnicí, to znamená vynášení a donášení, protože je ve městě 80 procent rodinné zástavby. Jak by k tomu přišli majitelé rodinných domků, kteří mají popelnice na dvorech. Lidé na sídlišti
platí zrovna takové peníze jako v rodinných domcích, proto nemůžeme
preferovat občany sídliště a manipulovat s popelnicemi nebo dokonce
jim dělat pořádek v kójích,“ doplnil Jiří Kubík.
/mask/

a dva se zdrželi hlasování. Byli to
Ladislav Štulík a Jaroslav Mokrý.
Právě zastupitel Mokrý navrhl
zrušení rakšické školky pro její
ekonomickou nerentabilitu.
„Pro urychlení zahájení rekonstrukce bylo odsouhlaseno, že
rada města může rozhodnout o
výběru dodavatele. Podle mě je
to jediné dobré řešení. Projektant
byl vybrán a projekt je již vypracován. Dodavatele vybere komise, schválí ho rada města a nejpozději 10. července by se mělo
začít s opravou. Termín dokončení je do konce září a to po dohodě
s ředitelkou školky. Samozřejmě
budeme rádi, když se to stihne
dříve,“ doplnil starosta Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Pošta se snaží o nápravu

/Oslavany/ Mnozí občané Oslavan a přilehlých obcí si stěžují na
chod zdejšího poštovního úřadu. Jde o to, že v odpoledních hodinách,
v době největšího náporu lidí, je pro občany otevřena pouze jedna přepážka. Vzhledem k tomu, že se na městském úřadě hromadí stížnosti,
zareagovalo město a odeslalo dopis náměstkovi České pošty, provoz
Brno, zda by bylo možné posoudit stávající stav.
„Na popud četných stížností jsme požádali o to, zda by nebylo možné prodloužit odpolední pracovní dobu od 13 hodin do 18 hodin v době
nejsilnějšího provozu a od 14 do 17 hodin mít otevřeny obě přepážky.
Věřím tomu, že pošta by mohla tento svůj přístup změnit, aby v době
silného provozu vyšla občanům vstříc. Předpokládám, že tento podnik
má poskytovat dobré služby, a to i v Oslavanech,“ komentoval situaci
starosta Vít Aldorf. „Samotná pošta Oslavany, ani Česká pošta, s.p.
odbor provozu Brno neeviduje v současné době žádné požadavky ze
strany občanů Oslavan, směřující k odpolednímu provozu pošty. Připomínku v této věci však bereme na vědomí a budeme záležitost v provozu sledovat a po vyhodnocení přijmeme v odůvodněném případě vhodné opatření. Podle našich poznatků jsou zákazníci běžně po příchodu
na poštu i v odpoledních hodinách odbavováni. Takovou průběžnou
obsluhu jsem si osobně ověřil na poště Oslavany, kdy k obsluze stačila
prakticky jedna přepážka. Popisovaná činnost zaměstnanců v zázemí
je technologickou činností, která úzce souvisí s kvalitou a rychlostí realizace poskytovaných služeb, konkrétně předávání materiálu do poštovní přepravy a dodržování závazných dob dopravy. S vedoucí provozovny bylo dojednáno, že v případech, kdy budou zabezpečeny nutné
technologické úkony, bude v případě poptávky veřejnosti po službách
otevřena doplňkově i druhá z přepážek. Od 3. 7. 2006 bude změnou
rozvržení pracovní doby zaměstnanců upravena otevírací doba pošty
Oslavany následovně. Pondělí až pátek dopoledne od 08:00 do 12:00
hodin a odpoledne od 13:00 do 18:00 hodin. Provoz podle takto změněné otevírací doby bude po třech měsících vyhodnocen a případně navrženo výhodnější rozvržení,“ sdělil k problému Vladimír Procházka,
náměstek pro provoz České pošty Jižní Morava. Jak závěrem dodal:
„Naší samozřejmou snahou je poskytovat služby na našich provozovnách v souladu s přáním zákazníků, ovšem jak jistě uznáte, jednotlivé
praktické požadavky mohou být natolik rozdílné, že nelze vyhovět
vždy všem současně. Výše popsané úpravy provozu pošty Oslavany
berte prosím jako naši snahu vyhovět.“ „Jsem rád, že situace takto dopadla a oceňuji přístup ze strany České pošty, kterého si velmi vážím,“
pochválil starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/
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Parlamentní volby v regionu Deště způsobily havárii kanalizace
/Region/ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
konaly 2. a 3. června skončily nerozhodnou remízou. Jak ale dopadly
v regionu Zrcadla? Tak například v Moravském Krumlově ze 4858
oprávněných voličů přišlo k volbám 3170, takže volební účast byla
přes 65 procent. Zde zvítězila ČSSD s 33%, ODS 28%, KSČM 17%,
KDU-ČSL 11% a Zelení 4% platných hlasů. V Ivančicích odvolilo
4698 voličů z 7520 oprávněných. Přišlo necelých 63% voličů. Zde
opět vedlo ČSSD s 30%, pak ODS 27%, KSČM 25%, KDU-ČSL
9% a Zelení 5% procent hlasů. V Oslavanech zvítězila ČSSD s 35%
před KSČM 32%, ODS 17%, KDU-ČSL 7%, a Zelenými s 3%. Oslavanských přišlo k volbám 2173 z možných 3628, takže volební účast
dosáhla 60 procent. Oproti tomu Miroslav se svými výsledky kopírovala standard v regionu. Zde vévodilo ČSSD s 33, ODS 30, KSČM 19,
KDU-ČSL 5, a Zelení 4 procenta. Také například ve Višňovém dopadly
volby následovně: ČSSD 34%, ODS 21%, KDU-ČSL a KSČM měly
shodně po 19% a Zelení 3% voličské přízně. Odvolit přišlo 551 obyvatel z 890 možných, tedy necelých 62 procent. Poznámka redakce:
výsledky byly matematicky zaokrouhleny na celá procenta.
/mask/

Zámek čeká na opravu

/Miroslav/ Tristní stav miroslavského zámku se snad dočká změny.
Poté, co v loňském roce selhala možnost zámek prodat, objevila se jiná
varianta. Počátkem tohoto roku byly vypracovány projekty, ve kterých
se město uchází o získání finančních prostředků na opravu zámku.
„Z havarijního programu Ministerstva kultury jsme obdrželi částku
100 tisíc korun. Stejné finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu
města na rok 2006. Budou vyměněny a doplněny klempířské prvky
- svody, okapové žlaby, nejnutnější oprava střešního pláště a ochranné
oplechování. Tyto práce by měly být dokončeny do konce prázdnin,“
sdělil místostarosta Roman Volf.
Zchátralý zámek, který je cennou architektonickou památkou a dominantou města, se možná dočká dalších financí i v příštím roce. „Máme
podanou žádost na Fond záchrany architektonického dědictví. Požadujeme prostředky na výměnu střešních konstrukcí, střešní krytiny,
stažení ocelovými lany, odvodnění a betonovou injektáž. O výsledku
ale bude rozhodovat komise až počátkem roku 2007. Tyto pokusy jsme
dělali v minulosti již dvakrát. Ačkoli byl projekt bodově hodnocen
velmi vysoko, finance nebyly přiznány. Nejdříve z důvodu velké předluženosti města a podruhé dostala přednost místa, která byla zasažena
povodněmi,“ doplnil Roman Volf.
/mask/

/Oslavany/ Deště a špatná technologie řešení kanalizace způsobily propad části sportovního
hřiště na ulici V Hájku, kde došlo
k havárii kanalizačního řadu přímo u jedné z fotbalových bran.
Na tuto havárii upozornili občané a požadovali, aby byl propad
zabezpečen a nedošlo k úrazu.
Vodárenská a.s. podnikla okamžitě
kroky, aby zjistila, co způsobilo
propad nadloží. Byla provedena
kamerová zkouška, kterou se
zjistilo, že kanalizace je uložena
v hloubce asi šesti metrů bez obetonování, uložena „na sucho“. Díky
dešťům a velkému tlaku zeminy se
část podemlela a propadla.
Tato kanalizace sbírá splaškové
vody ulic Na Vyhlídce a V Hájku.
Proto se musí velmi rychle přistoupit k opravě. Po dohodě s
provozovatelem bude použita

část projektové dokumentace
určené k rekonstrukci kanalizace
v Oslavanech a dojde k vybudování zcela nové stoky. Tato stavba
bude poměrně složitá, protože
kanalizační potrubí o průměru
40 centimetrů se bude ukládat
do hloubky sedmi metrů. Navíc
stavební práce se budou odehrávat ve stísněných prostorách u výjezdu z ulice V Hájku přes hřiště
směrem do ulice V Gruntech.
„Musím ocenit přístup provozovatele, který velmi rychle
na celou skutečnost zareagoval.
V tomto okamžiku je zpracována
projektová dokumentace, která
řeší opravu havarijního stavu.
Bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby a ještě
v průběhu prázdnin by mělo dojít
k opravě této části kanalizace.
Komplikací je i fakt, že kanaliza-

Jsou stále bez policie

/Miroslav/ Město Miroslav je od konce března bez městské policie
a dosud není jasné, zda tento stav bude trvat i nadále. Počátkem roku
vypsalo vedení města výběrové řízení na obsazení dvou míst strážníků
městské policie, ale žádný z pěti kandidátů nevyhověl předepsaným
kritériím nebo testům. Závěrečný verdikt hodnotící komise zněl, že
žádný z uchazečů nesplňuje podmínky pro výkon strážníka městské
policie. Proto bylo vypsáno druhé výběrové řízení. „Problémem městské policie se bude zabývat také zasedání zastupitelstva města. Dle
usnesení bylo vypsáno již druhé výběrové řízení. Bohužel se přihlásil
pouze jeden uchazeč, který nesplnil požadavky uvedené v inzerátu.
Takže zastupitelé musí rozhodnout, zda bude vypsáno další výběrové
řízení,“ uvedl místostarosta Roman Volf. Zlepšit bezpečnostní situaci
ve městě by mohl plánovaný kamerový systém. Ten by měl mapovat
situaci na ohrožených místech jako jsou diskotéky nebo autobusové nádraží „Na kamerový systém se zpracovává studie, jsou vytipována místa, která budou kamerami osazena jako první. Projekt je koncipován
tak, aby mohl být postupně doplňován,“ doplnil Roman Volf. /mask/

Muchova Epopej zůstane Konečně nová kanalizace
/Moravský Krumlov/ Muchova Slovanská epopej se v nejbližší
době stěhovat do Prahy nebude. Vyplývá to ze zpráv a současné situace
okolo výstavby nového pavilonu, který by měl stát na výstavišti v Holešovicích. Dnes je soubor obrazů umístěn na zámku v Moravském
Krumlově. „Byl jsem na jednání v Praze, konkrétně v Galerii hlavního
města, kde jsem hovořil s jejím ředitelem. Jednali jsme o pokračování
smlouvy pro Muchovu Slovanskou epopej. Jednání dopadlo dobře, ředitel mě vyzval, abychom prošli a odsouhlasili smlouvu o prodloužení
zapůjčení obrazů na další rok,“ uvedl starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach. S přemístěním Epopeje do Prahy to nebude tak
rychlé, protože Praha budovu zatím nestaví, nemá ani projekt, územní
řízení, stavební povolení a neví se, zda budou tato povolení vyřízena do
konce tohoto roku. „Nový pavilon se bude řešit až v příštím roce. Praha
potřebných 80 milionů na novou budovu pro letošní rok nemá. Jestli
budou peníze na příští rok, je otázkou. Zatím se stavět nebude a navíc
se nějací aktivisté o stavbu zajímají, jsou proti tomu, aby se budova
stavěla směrem do Stromovky,“ doplnil Bartoloměj Pitlach. /mask/

Měří intenzitu záření

/Miroslav/ Dva soukromé subjekty projevily zájem postavit v katastrálním území města Miroslavi elektrárnu s fotovoltaickými články. Byl
by to už druhý pokus o vytvoření elektrické energie z alternativního
obnovitelného zdroje v tomto městě. „V tomto okamžiku záleží na provedených měřeních intenzity slunečního záření s tím, že pokud budou
výsledky odpovídat představám investora, proběhnou další jednání,“
sdělil místostarosta Roman Volf. Otázkou stále zůstává, jestli bude vybrána právě Miroslav, protože firmy mapují celý znojemský okres. Jak
dopadnou měření bude také zajímavé, protože na toto roční období je
poněkud chladněji a s přeháňkami víc, než je obvyklé.
/mask/

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

/Padochov/ Již druhým rokem se připravuje zásadní investiční akce
týkající se Padochova. Je to dostavba a zkapacitnění kanalizačních
řadů. Za základě tohoto záměru byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí
dotace pro tyto účely. Tento dotační titul umožňuje čerpat až 60 procent
nákladů a zbývajících 40 procent by mělo pokrýt město. Podle rozpočtu celá akce vychází na 58 milionů korun. I přesto se město rozhodlo
do této akce pustit a je schopno záležitost profinancovat.
„Počátkem roku jsme podali žádost a očekávali s důvěrou, že bude
vyřízena. Bohužel, Ministerstvo zemědělství zaslalo zamítavou odpověď z důvodu vysokých ekonomických nákladů, proto nebyla dotace
přidělena. Nesmířili jsme se s tím a vyvolala se další jednání vedená
s Ministerstvem zemědělství, díky kterým bylo objasněno, v čem tkví
problém. Nejzásadnějším parametrem akce je přepočet nákladů na
ekvivalentního obyvatele, který by neměl být podle ministerstva více
než 60 až 70 tisíc. V Padochově to vychází na 100 tisíc na hlavu. Tato
částka je dána charakterem zástavby obce a členitosti terénu s malými
prostory. Protože kanalizace je řešena jako jednotná, budou do ní svedeny i dešťové vody a to i z pozemků nad Padochovem, což je velké
území. Z toho plynou takto vysoké rozpočtové náklady,“ informoval o
úskalích akce starosta Oslavan Vít Aldorf.
Jak dále dodal: „Naštěstí se podařilo významně tyto rozpočtové
náklady ponížit a to na úroveň 40 milionů korun, což už koresponduje
s požadavkem na dotaci ve výši 70 tisíc na jednoho obyvatele. Takže do
konce června odejde žádost o opětovné posouzení s tím, že projektant
dostal zadání o přepracování projektu, kde se nebude měnit technické
řešení, ale upravené rozpočtové náklady,“ doplnil Vít Aldorf.
Pokud se vše podaří dokončit, tak ještě v letošním roce je reálný
předpoklad, že by se práce na kanalizaci v Padochově mohly rozběhnout, souběžně s pokládkou rozvodů pro kabelovou televizi.
/jak/

ce vede přes zahrádky, takže bude
muset být vybudována i sdružená
kanalizace a to teď v době vegetace, kdy jsou zahrádky osázeny
zeleninou. To bude složitý zásah,
ale věřím tomu, že se podaří

Pronájem nebytového prostoru
Město Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory v suterénu
domu č. popisné 22 na náměstí Svobody v Miroslavi (celkem
26,4 m2) - doposud bazar s výpočetní technikou a elektronikou
a za tímto účelem vyhlašuje výběrové řízení. Hodnocení nabídek
bude posuzováno dle těchto kritérií:
1. výše nájemného - 2. podnikatelský záměr
Minimální nabídka nájemného může činit 308,- Kč/1 m2/ 1 rok.
Kromě nájemného hradí nájemce poplatek za elektřinu a plyn.
Prohlídka objektu možná za účasti zástupce města po telefonické
dohodě, bližší informace poskytne místostarosta města p. Volf tel.: 515 333 201-2.
Svoje nabídky předloží žadatelé nejpozději do 29. června 2006
do 1300 hod. na podatelnu MěÚ v Miroslavi. Obálka bude označena
heslem SOUTĚŽ – NÁJEM.
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Rozvoj Ivančic? V nedohlednu.
Současné vedení ivančické radnice před čtyřmi roky halasně volalo
po urychleném zpracování územního plánu, bez kterého se nemohou Ivančice obejít. Minulé vedení to neudělalo, a tak tento stěžejní
a důležitý dokument musí být urychleně zpracován, aby město Ivančice
konečně mohlo zahájit svůj rozvoj.
Proveďme si malou rekapitulaci. Za uplynulé čtyři roky nebyl územní plán s konečnou platností dokončen ani schválen, zatím zůstalo jen
u schváleného konceptu. Toto volební období tedy Ivančice přežily bez
územního plánu… V přehledu uplynulého čtyřletého působení současného vedení města není vidět žádná další koncepce. Město neřeší svůj
rozvoj a spoléhá se na aktivity zvenčí. Realizovaná výstavba v minulém volebním období v lokalitě Boží hora (údajně od začátku do konce
prý špatná) byla na dlouhou dobu poslední aktivitou rozvoje, kterou
Ivančice zažily. A tehdy to šlo i bez územního plánu…
Objem dotací, které za uplynulé čtyři roky Ivančice získaly je trestuhodně malý. Několik málo čísel z tohoto volebního období o získaných
dotacích v porovnání se sousedním městem Oslavany, které jsou co do
počtu obyvatel asi poloviční, hovoří za vše.
Oslavany získaly na rekonstrukci základní školy 15 milionů z Ministerstva financí cestou poslanecké iniciativy (Ivančice ze stejného titulu
cca 2 miliony) a k této částce další 2 miliony na opravu sociálního
zařízení školy, Ministerstvo kultury dotovalo 4 miliony rekonstrukci
zámku, krajský úřad dotoval 2 miliony nejmodernější dopravní hřiště
v kraji - v Oslavanech, krajský úřad a Ministerstvo kultury dotovalo
provoz knihovnických systémů a provoz knihovny více než půl milionem korun, krajský úřad dotoval ekologické centrum na základní
škole 200.000 korunami, kanalizace v Padochově je v letošním roce
dotována Ministerstvem zemědělství 22 miliony korun, po dlouhém
a intenzivním jednání se v Oslavanech podařilo zahájit téměř 300
milionovou investici kraje, jejíž první etapa (nový most přes Oslavu a
přeložka všech inženýrských sítí) je v plném proudu. Tato investice je
téměř bez spoluúčasti města Oslavany.
Z městského rozpočtu financovaly Oslavany více než patnácti miliony korun opravy místních komunikací, parkoviště a dětská hřiště podle
nejmodernějších předpisů a parametrů, v přípravě je výstavba Domu
chráněného bydlení za 50 milionů - opět zcela dotováno státem.
K uvedenému stručnému výčtu mi nezbývá než vzpomenout loňských neprostavěných deset milionů v Ivančicích, které se nestihly
proinvestovat a převedly se do roku letošního.
Jak je vidět, k tomu, aby se město skutečně rozvíjelo, je zapotřebí
skutečné práce na radnici a maximálně využívat všech dostupných
možností, které nabízí rozpočet kraje i státu. Někde to zkrátka jde.
Jedna informace je zajímavá a podnětná - pan starosta Aldorf není
členem krajského zastupitelstva jako pan starosta Adam, času nazbyt
pro vyšší politiku moc nemá, ale i přesto Oslavany využívají nepoměrně
více šancí než Ivančice. Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva

MANAP s.r.o.

MOTO BARTOŠ

!! NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA !!
Palackého 57, Moravský Krumlov

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

splátkový prodej a servis do 300.000 Kč
bez prokazování příjmů

NOVĚ OTEVŘENA kancelář
v Moravském Krumlově,
nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.

mopedy • motocykly • skútry
zahradní mechanizace
motorové pily • lodní a let. motory

V rámci letní akce nabízíme
zvýhodněné povinné ručení
a havarijní pojištění vozidel

B A Z É N Y

Příklad:

automobil od 1001 do 1350 ccm: 1.808 Kč/rok
automobil starší 10 let: 1.617 Kč/rok
automobil o 1351 do 1850 ccm: 3.128 Kč/rok
automobil starší 10 let: 2.797 Kč/rok

ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

automobil od 1851 do 2500 ccm: 5.061 Kč/rok
automobil starší 10 let: 4.525 Kč/rok

!!! SUPER JARNÍ CENY !!!

Při výpočtu je předpokládán bezeškodný
průběh • možno sjednat ve třech variantách
limitů pojistného plnění

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

BAZÉNY VALLA - PALACKÉHO 104, MORAVSKÝ KRUMLOV
T/F: 515 324 646 • mobil: 777 123 750 • e-mail: vallak@quick.cz • www.bazeny-valla.cz

všechno zvládnout a občané situaci pochopí. Je lepší udělat novou
kanalizaci, než nechat splašky
volně odtékat, aby podemílaly
hřiště dál,“ konstatoval starosta
Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

VOLEJTE: 603 282 510 - Šálková Ivana
604 215 793 - Pospíšilová Michaela

MONTÁŽ ROD. BAZÉNŮ VŠECH DRUHŮ
BAZÉNOVÁ CHEMIE • PŘÍSLUŠENSTVÍ
EL. RUČNÍ NÁŘADÍ FERM (3 roky záruka)
EL. A BENZÍN. SEKAČKY A KŘOVINOŘEZY
SBĚRNA OPRAV EL. NÁŘADÍ
PRACOVNÍ ODĚVY, OBUV, DOPLŇKY
po-pá: 8.00-12.00, 12.45-16.30 • tel.: 777 123 755

AFORD PLAST, s.r.o.
výrobce šestikomorových
plastových oken
Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré zárubně
a parapety.
Obchodní zastoupení:
Pavlík Ivo, Dukovany 221
Tel.: 602 719 156, 568 865 321
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Mikroregion Ivančicko do MAS skutečně nevstoupí
Na světě neexistuje nic staršího
než včerejší noviny. Přesně to se
mi vybavilo, když jsem si přečetl
v posledním vydání Zrcadla článek „Mikroregion Ivančicko do
MASky nevstoupí“.
Dovolte mi proto vysvětlit,
oč se vlastně jedná a rozhodně
nejde o nějaké velké překvapení.
V listopadu minulého roku byl
místostarosta Oslavan Mgr. Musil
osloven Ing. Schneiderovou s pozvánkou na informační schůzky,
které pořádal MR Moravskokrumlovsko za účelem založit občanské
sdružení tzv. Místní akční skupinu
(MAS). K jednání byly přizvány
ještě další Mikroregiony: Svazek
obcí sever Znojemska, DSO Jevišovicka a Svazek obcí při formanské cestě. V únoru 2006 valná
hromada Mikroregionu Ivančicko
schválila jednomyslně stanovisko,
které, cituji doslovně, že „zahájíme jednání o příslušnosti území
MR Ivančicko k připravované
místní akční skupině organizované
Ing. Jitkou Schneiderovou“.
Vedení Mikroregionu ovšem na
březnových schůzkách identifikovalo několik zásadních problémů

a rozporů, o kterých se diskutovalo. Prosazování prioritních strategických cílů a zájmů Ivančicka
by v tomto sdružení bylo nereálné
a případné přínosy pro rozvoj naší
oblasti víceméně minimální. Mgr.
Musil se dalších schůzek účastnil,
i přesto, že vedení Mikroregionu
otevřeně hovořilo o sporných otázkách, které z dosavadních jednání
vyplynuly. Bylo proto zřejmé, že
o dalším postupu a našem postoji
k MAS může rozhodnout pouze
valná hromada - tedy buď na základě dosavadních informací tato
jednání ukončit a do MAS vůbec
nevstoupit, nebo naopak předložit
přesvědčivé argumenty o nezbytnosti této MAS pro Ivančicko
a přijmout souhlasné stanovisko
o formální účasti na vzniku občanského sdružení i přes rozdílné
názory. Valná hromada se konala
30. května 2006 a po diskuzi zástupců svazku nebyla schválena
naše účast a příslušnost území
k vznikající MAS. Jednalo se o
většinové rozhodnutí, kdy pouze
jeden zástupce hlasoval pro naši
účast a jeden se hlasování zdržel.
Na valné hromadě byly zhodno-

ceny rozhodující aspekty, zejména
pak možné přínosy, rizika, funkčnost a udržitelnost projektu, význam pro území, podnikatelskou
i veřejnou sféru a strategické cíle
Mikroregionu Ivančicko. Jaké argumenty mimo jiné zazněly? MAS
vzniká na různorodém území,
které spolu zájmově, tradičně ani
jinak formálně nesouvisí. Chybí
nám hlavní společné téma. Již na
začátku jednání jsme zaznamenali
například názory zástupců vzdálených oblastí jihozápadní Moravy
nedaleko Vranova: „Co my máme
společného s Ivančickem?“
Vyřešena nebyla také otázka požadavku existujícího v ČR – tedy,
že Místní akční skupina vzniká na
územně uceleném venkovském
prostoru s hustotou obyvatel maximálně okolo 120 lidí/km2, což
Ivančicko jako celek se svými cca.
147 lidmi/km2 nesplňuje. Nebyla
předložena jasná koncepce financování projektu, pouze sliby: MAS
si na sebe musí vydělat, spoléhat se
na granty a příspěvky podnikatelů.
Ovšem k tomu, aby MAS mohla
fungovat, bude finance potřebovat,
byť by se jednalo jen o provoz-

ní a mzdové náklady, zejména
v počátcích své existence. I pro
Mikroregion Ivančicko by mohly
vzniknout závazky (ať už finanční,
personální, přímé či nepřímé).
Jak ukazují zkušenosti například
z MAS Podlipansko, kdy nakonec
Mikroregiony a obce musely činnost tohoto sdružení financovat
svými příspěvky z peněz daňových poplatníků, aby sdružení vůbec začalo řádně fungovat. Líbilo
by se daňovým poplatníkům obcí
MR Ivančicko, pokud by došlo
k obdobné situaci? Tedy nepřímo
takto financovat aktivity a projekty, které by se potom realizovaly
například 40 km jihozápadně od
nás? Nebudou podnikány žádné
kroky „s křížkem po funuse“.
Mikroregion Ivančicko do této
MAS skutečně nevstoupí a to na
základě většinového rozhodnutí
pověřených zástupců svazku.
Ivančicko tímto krokem význam
MAS rozhodně nezpochybňuje,
nicméně tuto záležitost vzhledem
k výše uvedenému považujeme
za uzavřenou.
Ing. Bohumil Smutný, tajemník
Mikroregionu Ivančicko

/Oslavany/ V lokalitě na Holém Kopci směrem na Ketkovice
probíhá poměrně rozsáhlá těžba
dřeva. Tuto těžbu provádí pro
Lesy ČR soukromá firma, která
dřevo z lesa vyváží přes místní
komunikace, především ulicemi
Grunty a Skalky. To někteří občané Oslavan neradi vidí, neboť
projíždějící automobily s vytěženým dřevem jim znečisťují fasády domů a ničí chodníky.
Ulice Skalky je svažitá a proto
dochází k vjíždění těchto vozidel

na chodník a následné devastaci
i pod chodníkem uložené kanalizace. I samotný povrch silnice
je dosti výrazně poškozován. Obdobná situace je v ulici Grunty.
Tam je výjezd z lesa na komunikaci tvořen amorfním povrchem a
když zaprší, je rozblácená. Pokud
řidiči s těžkými nákladními auty
jezdí rychle, ostřikují domy a
bahno rozšiřují i na jiné komunikace Oslavan.
Na tuto skutečnost již negativně reagovala spousta občanů.

Proto radnice vyvolala s těžařskou firmou jednání a výtky oslavanských obyvatel jí předložila.
„Není možno použít jiné výjezdy z lesa, proto musí být výjezd
řešen přes tyto komunikace. Pozitivní na jednání bylo, že majitel
přislíbil, že auta se po komunikacích budou pohybovat ohleduplně
a pomalu tak, aby nedocházelo
k otřesům domů a budou striktně využívat silnici a ne chodník.
V případě, že by se cokoli poškodilo, je firma připravena na výzvu

města hradit náklady vzniklé na
opravu chodníků nebo kanalizace. Jako vstřícný krok vnímáme
situaci v ulici Grunty, kde na celém
výjezdu firma přislíbila, že poskytne štěrk a celou silnici na své náklady vyštěrkuje. Tím by se mělo
zamezit ostřiku rodinných domů.
K tomu svým dílem přispěje i
město. Bylo dohodnuto, že technické služby města zajistí rozhrnutí štěrku. Podle nás bude účelnější,
když si tuto část provedeme sami,“
uvedl starosta Vít Aldorf. /jak/

Při přepravě dřeva devastovali komunikace

ODVODŇOVACÍ ŽLABY
BAZÉNOVÁ CHEMIE
LETNÍ SLEVY HELUZ
SLEVA DO 25.6. - XELLA YTONG 37,5
PLOVOUCÍ PODLAHY OD 225 Kč/m2
V LÉTĚ NEJLEVNĚJŠÍ UHLÍ !
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU A ZVÝŠENÍ CEN ENERGIÍ !
LETNÍ CENY DŘEVĚNÝCH BRIKET 45 Kč/10kg

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
PLNĚNÍ, DOPLNĚNÍ
A KONTROLA KLIMATIZACÍ
•
VÝMĚNA A PRODEJ OLEJŮ
DIVINOL, HEXA, TEXACO
•
SEZÓNNÍ PNEUMATIKY
•
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A AUTODOPLŇKŮ
Dobelice 52, tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
www.home.tiscali.cz/mazda
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Mazda 626

modely od roku 1994 do 2000
ceny od 36.000 Kč
pětidvéřové i kombi
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Mazda Premacy

modely od r. 1999, ceny od 180.000 Kč
el. okna, servo, centrál, alu kola

0,-
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16
Mazda 323

modely od roku 1992 do 2000
ceny od 49.000 Kč
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Mazda MX5, 1,6i, cabrio
r.v. 1995, cena 100.000 Kč
el. okna, centrál, ABS, servo
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Vážení čtenáři Zrcadla

V minulém čísle jste si mohli přečíst redakční článek o tom, že Ivančice neprávem jednaly o dopravě i za Oslavany. Docela jsem na jeho
nadpis zíral, protože mě moje paměť nedokázala připomenout, kdy a
jak se to mohlo, byť i nevědomky, stát. Moje informace k Vám, čtenářům, je zcela jasná. Nikdy jsme o žádné dopravě i za Oslavany, a už
vůbec ne neprávem, nejednali. A proč bychom to také dělali? Byl jsem
pouze jmenován odborem dopravy JmK a radou JmK do výběrové
komise na provozovatele jednotlivých linek IDS pro III. etapu. Stejně
jako starostové dalších pověřených měst /Židlochovice, Šlapanice,
Rosice atd./. Tedy kromě zástupců odborů dopravy kraje, rady kraje,
Kordisu a starostů pověřených měst nikdo jiný v jednotlivých komisích
nefiguroval. A jestli se starosta Oslavan Aldorf cítil dotčen, že nebyl
zadavatelem výběrového řízení do komise nominován, není to náš problém. Nikoliv, Oslavany jsem v rozhodnutí, které se týká samosprávy
nezastupoval a ani by mě to nenapadlo. Úsměvné je, že dopravní firma,
která byla vybrána je přesně ta, kterou chtěly i Oslavany.
MUDr. Vojtěch Adam

Poděkování

Vážení občané - voliči, členové Místního sdružení Občanské demokratické strany v Moravském Krumlově Vám srdečně děkují za vysokou
účast ve volbách do Poslanecké sněmovny ve dnech 2.-3. června t.r.
S tak vysokou účastí nepočítali ani renomovaní odborníci, politologové. Tato vysoká účast značně pohnula stojatými politickými vodami.
V Moravském Krumlově přišlo k volebním urnám 3180 občanů, což
bylo téměř neuvěřitelných 65,46 % oprávněných voličů. Některé
strany ztratily a jiné naopak získaly. Všechny však zúročily nelehkou
čtyřletou vládní nebo opoziční práci. Příjemným překvapením je vstup
Strany zelených do sněmovny.
Čeká nás nyní nelehké období a přejme si, aby netrvalo příliš dlouho.
Ačkoli rozdílem 4 % zvítězily strany pravé až středolevé části spektra,
současný volební systém umožnil po přidělení mandátů na základě
d’Hondtova přepočtu patový stav, a to rozdělení mandátů v poměru
100:100, které je to nejhorší možné. Ze zkušeností totiž víme, že ani
většina 101 mandát dosavadní koaliční vlády se neosvědčila a zásadní
reformy se ani nezačaly řešit. Výměna tří premiérů se silně podepsala
na koaličním projektu. Ten se ze středolevé polohy posunul silně doleva a dva menší koaliční partneři se mnohdy stali přihlížejícími statisty.
Loajalita a setrvávání ve vládě za každou cenu pak přinesly KDU-ČSL
a US trpké plody v podobě ztrát v nynějších volbách. Pouze výrazné
vítězství pravice či pravostředové koalice umožňuje prosadit a uskutečnit tolik potřebné reformy.
Ještě jednou děkujeme za vaše hlasy v proběhlých volbách, zvláště
pak voličům ODS.
Za Místní sdružení ODS Ing. Michal Šotner, předseda
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Kabelová televize a internet Větrné elektrárny u Břežan po půl roce provozu
Dospěli jsme do doby, kdy připojení počítače do internetové sítě
je nejen běžné, ale i potřebné a hlavně cenově dostupné. Užitnou
hodnotu internetu ocení uživatelé v každém věku, počínaje žákem
základní školy a konče bystrou důchodovou populací. Naštěstí je
již možné si vybrat poskytovatele i způsob, jakým každý uživatel
svůj počítač do sítě internet připojí. Proto je třeba o jednotlivých
možnostech vědět a zvážit, která z alternativ bude právě pro vaše
potřeby nejvhodnější.
Nejstarší a kdysi jedinou možností bylo využití telefonního vedení. Přes vytáčené spojení bylo možno se připojit do sítě internet.
Tato varianta byla v minulosti hojně používaná, ne však kvůli jejím
výhodám, nýbrž z důvodu absence jiných poskytovatelů. Stačilo
mít doma telefonní linku a obyčejný telefonní modem u počítače.
Jednoduchostí zřízení však výhody u vytáčeného připojení přes
telefonní linku končí. Toto připojení je drahé, platí se impulsy, je
pomalé, nestabilní a navíc po celou dobu připojení k internetu si
uživatel blokuje telefon, stejně jako by volal.
Drobnou nápravu způsobila technologie ISDN, která umožňuje
rychlejší připojení se zachováním funkčnosti telefonu při surfování
po internetu. Bohužel s touto technologií přišel náš největší operátor v době, kdy v okolní Evropě již byla tato služba technologicky
zastaralá a přestávala se používat. Nahradila ji technologie ADSL,
která je již dnes i u nás poměrně rozšířená, ale stále není možné si
toto připojení zřídit na celém území naší republiky. Prostřednictvím ADSL je tedy možno se připojit k internetu za velice zajímavou cenu. Málokdo si však uvědomí například datové omezení,
v levnějších často nabízených programech. Po překročení daného
měsíčního datového limitu se zákazníkovi buď sníží přenosová
rychlost nebo se cena za data stažená nad limit řádně prodraží. To
záleží na daných podmínkách jednotlivých poskytovatelů.
Pokud telefonní linku zavrhujete, další možností je připojení
přes některou z mobilních sítí jednoho ze tří našich operátorů. Tato
varianta je nejmobilnější, jelikož se s počítačem může uživatel připojit kdekoli „v dosahu signálu zvoleného mobilního operátora“.
Nevýhodou je vysoká cena za službu.
Další z hojně používaných připojení je bezdrátová technologie
Wi-fi v nelicencovaných pásmech 2.3 GHz - 5.7 GHz . Na menších
městech a vesnicích tyto sítě realizují a provozují místní nadšenci,
nebo menší firmy s často levným a pro komerční využití nedostačujícím technickým zázemím. Výsledkem je pokrytí pouze satelitních
oblastí. Navíc se tyto bezdrátové sítě objevují v oblastech, kde není
možnost připojit se kvalitnějším způsobem, což s nadšením vítá
domorodé obyvatelstvo, které čeká na jakoukoliv nabídku. Často se
však stává, že si nový uživatel neuvědomí, co znamená ve smlouvě
výraz „agregace 1:10 či 1:30“, která je běžně používaná v těchto
sítích. Bohužel až v praxi zjistí, že linku o rychlosti uvedené v nabídce bude sdílet s dalšími devíti či dvacetidevíti uživateli, tudíž
pokud všichni začnou stahovat data, rychlost se každému úměrně
sníží na 1/10 nebo 1/30. Další nevýhodou je fakt, že bezdrátový
přenos nepříznivě ovlivňují výkyvy počasí (déšť, sníh, atmosférické poruchy), proto je tato přenosová rychlost negarantovaná.
Jako poslední variantu připojení vysokorychlostního internetu
můžeme představit připojení pomocí kabelového modemu. Pokud
má zákazník tuto možnost a v jeho regionu je kabelová televize,
s největší pravděpodobností provozovatel televize VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET nabízí. Tato varianta bývá nejvýhodnější ve všech směrech. Cena je zpravidla srovnatelná s ADSL, ale
kvalita i rychlost přenosu dat je vyšší a garantovaná! Toto připojení
je bezpečné, není nijak datově omezeno, agregace je 1:1 a každý
uživatel získává veřejnou IP adresu. Servis je celých 24 hodin.
Na sítích kabelové televize jsou také minimální odezvy, proto je
vhodná i pro hraní her. Další zajímavou internetovou službou je
telefonování (tzv. IP Telefonie). Pokud tedy doma máte kabelovou
televizi a používáte i připojení k internetu, máte možnost si zřídit
domácí IP telefon, podobný obyčejnému telefonnímu přístroji, který je propojen do veřejné telefonní sítě. Telefonování přes internet
přináší úspory až 40%.
/Josef Urban/

/Břežany/ Už půl roku se točí
větrné elektrárny u Břežan. A
zdá se, že docela úspěšně dodávají elektrickou energii do sítě.
Zastavuje se zde řada zvědavců,
kteří projíždějí kolem, ale také
přijíždějí lidé poslechnout si, co
vlastně větrné elektrárny dělají.
Zjišťují, že je slyšet svist větru,
jak obtéká lopatky.
„Při měření hluku ke kolaudaci
bylo zjištěno, že ve vzdálenosti
540 m od větrné elektrárny je
síla hluku 39,4 dB při rychlosti
větru 8-9 m/s, čímž je splněna
hygienická norma pro noční hluk.
Pokud byly elektrárny vypnuty,
bylo naměřeno hlukové pozadí
37,2 dB. Dále návštěvníci vidí,
že zde poletují ptáci a zpívají
skřivani, je vidět i zvěř. Od února
se sleduje množství mrtvých
ptáků v okolí větrných elektráren
a zjišťuje se, že elektrárny ptáky
nezabíjejí. A co se týká vlivu na
ráz krajiny, zdá se, že už jsme si
zvykli na výraznou dominantu
u naší obce,“ uvedl Josef Rebenda,
starosta obce Břežany.
Ke konci dubna všech pět větrných elektráren vyrobilo 1803
kilowatthodin elektrické energie,
průměrná síla větru se pohybuje
kolem 6 m/s. Pokud by se někdo
chtěl přesvědčit na vlastní oči, jak
elektrárny fungují, může přijet
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v sobotu 24. června 2006 mezi 9
a 16 hodinou do Břežan na den
otevřených dveří, prohlédnout
si větrný park,vylézt po žebříku
nahoru a podívat se do okolní
krajiny z výšky 75 metrů.
„Projekt větrného parku Břežany začal vznikat od roku 2002.

Investor a provozovatel parku,
firma WEB Větrná Energie s.r.o.
Brno, je dceřinou společností rakouské WEB Windenergies AG,
která je největším investorem a
provozovatelem větrných elektráren v Rakousku. Relativně dobrý
vítr se předpokládal i v Břežanech

a dalších lokalitách v okolí, s přihlédnutím k nadmořské výšce a
existenci příhraničních kopců.
Měření větru bylo prováděno na
nízkých stožárech kolem 35 m a
přepočítáváno na úroveň osy rotoru. Protože park leží v letecky
exponované oblasti, bylo namísto
původně uvažované výšky osy 86
metrů realizována výška 74 metrů.
Z necelých pěti měsíců provozu
ještě nelze dělat definitivní závěry,
ale dosavadní propočty ukazují,
že odhady, respektive teoretické
výpočty se budou přibližovat realitě a park splnil očekávání. Potvrzuje se také předpoklad, že v těchto
oblastech je výška osy zásadně
důležitá a že větrné elektrárny
s výškou osy 105 metrů zde mají
dobrou perspektivu,“ informovala Michaela Lužová z firmy WEB
Větrná Energie.
„Co se týče lokace a dispozičního řešení parku Břežany, mám
osobně dojem, že je to park velmi
dobře koncipovaný. Dosavadní
provoz také ukázal, že elektrárny
neobtěžují okolí ani nemají vlastnosti a nectnosti, které jim jejich
odpůrci v době schvalování projektu podsouvali. Jsou to moderní, přírodě i člověku prospěšné
stroje, jejichž jedinou „nectností“
je to, že jsou vysoké a z dálky viditelné,“ doplnila Lužová. /mask/

Vyřazené ledničky musí odebírat prodejci
/Moravský Krumlov/ Tradiční
Nerudovská otázka „kam s ním“
je aktuální i v dnešní době, jen se
změnily obtížně zbavitelné a již
dosloužilé věci. V našem případě
jde o v domácnostech používané
elektrospotřebiče - elektrozaří-

zení. Termín elektrozařízení je
legislativní zkratkou pro elektrická a elektronická zařízení, jejichž
funkce je závislá na elektrickém
proudu či elektromagnetickém poli.
„Elektroodpad je definován
jako elektrozařízení, které se sta-

Obytná zóna na Čučické

/Oslavany/ Rada města Oslavany se zabývala další rekonstrukcí
místních komunikací ve městě. V rámci budování nového mostu jsou
odebírány dlažební kostky, které se podařilo městu získat. V rámci tohoto kroku se rozhodlo těmito kostkami vydláždit ulici Čučickou. Tato
ulice se bude v letošním roce rekonstruovat a je k tomu zpracovaná i
projektová dokumentace.
Zatím nedokončená horní část je řešena v zámkové dlažbě. Protože
má poměrně velký sklon, asfalt by tu nebyl ideální. Stav byl přehodnocen a tato ulice se bude dláždit z žulových kostek. Byl kontaktován
projektant, který celý projekt připravoval a byli mu sděleny nové
skutečnosti. Protože v tomto návrhu není zásadní rozpor se současným
projektem, bude povrch proveden z žulové dlažby. V tomto okamžiku
jsou všechny strany připraveny tuto záležitost řešit. Oslavany učiní
rozpočtové opatření, aby se rekonstrukce této komunikace dle finančních nároků ještě v letošním roce provedla.
Tato ulice by poté byla řešena tak, že z horní části, která není dokončena, bude odstraněn chodník dnes tvořící schody s velkým převýšením. To působí nemalé problémy například maminkám s kočárky.
Nově bude komunikace řešena jako obytná zóna po celé svojí šířce.
Komunikace se rozšíří o stávající chodník a na levé straně budou vytvořena parkovací stání. Tímto se vyřeší hned dva problémy. Jednak
spádovost ulice, která by byla bez problémů průchozí a pojízdná. A
zadruhé by lidé, kteří tu bydlí, získali nová parkovací místa.
Součástí tohoto projektu je i odvodnění celé ulice, protože i stékající
dešťová voda tu činí nemalé problémy. U napojení na státní komunikaci bude navíc vytvořen malý příční práh tak, aby umožnil bezpečné
najíždění automobilů na hlavní komunikaci.
/jak/

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

Sokolská 39, ZNOJMO

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

lo odpadem, včetně komponentů,
konstrukčních dílů a spotřebních
dílů, které jsou v tomto okamžiku součástí elektrozařízení.
Na elektrozařízení pocházející
z domácností se vztahuje povinnost zpětného odběru některých
výrobků podle zákona o odpadech. Proto se zpětně odebrané
elektrozařízení pocházející z domácností stane odpadem ve chvíli
předání oprávněné osobě k jeho
využití nebo odstranění,“ uvedla
Radomíra Dvořáčková, pracovnice odboru životního prostředí při
MěÚ Moravský Krumlov.
Povinnost zpětného odběru se
vztahuje na oleje jiné než surové
minerální oleje a surové oleje
živičných nerostů, elektrické
akumulátory, galvanické články
a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky, elektronické zařízení pocházející z domácností.
Poslední prodejce je povinen při
prodeji výrobků, na které se vztahuje zpětný odběr, informovat
spotřebitele o způsobu zajištění
zpětného odběru použitých výrobků. V případě, že tak neučiní,
je povinen tyto použité výrobky
odebírat přímo v provozovně, a
to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu
a bez vázání odebrání použitých
výrobků na nákup nového zboží.

„Podnikatel může také s kolektivními systémy uzavřít smlouvy,
výrobky odebírat ve své provozovně a následně zajistit odvoz
použitých a nefunkčních výrobků. Další možností je, aby obce,
které mají vybudované Sběrné
dvory, uzavřely s výše uvedenými kolektivními systémy smlouvy. Povinností obcí by tedy bylo
shromažďování elektrozařízení
ve sběrných dvorech a předání
sesbíraných výrobků zástupcům
systémů. Uzavření smluv není
dle zákona o odpadech povinné
a záleží na posledním prodejci a
obci, zda této možnosti využije,“
doplnila Radomíra Dvořáčková.
„Navštívila nás zástupkyně firmy, která má od nás odebírat použité elektro spotřebiče. Předběžně
jsme se dohodli, že firma přistaví
na Sběrný dvůr kontejnery, ve
kterých se bude tento odpad třídit
podle druhu. Budou stanovena i
pravidla kdo, co a v jakém stavu
sem může přinést. Celou tuto záležitost musí ale nejprve odsouhlasit zastupitelstvo města. Zatím
nás žádný prodejce s žádostí vozit
na Sběrný dvůr vyřazené elektrospotřebiče nekontaktoval,“ uvedl
Jiří Kubík, ředitel Technické a zahraní správy Moravský Krumlov,
která ve městě provozuje Sběrný
dvůr.
/mask/
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Zeptali jsme se: paní Jany Heřmanové, ředitelky Střediska volného času v Ivančicích

Jana Heřmanová

Řekněte nám, jaké je poslání
Střediska volného času? A proč
došlo ke změně názvu z DDM?
Posláním Střediska volného
času je motivovat, podporovat
a vést děti, mládež, dospělé i rodiny s dětmi k rozvoji osobnosti.
Zejména smysluplným využitím
volného času, a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním zázemím
v rámci zájmového vzdělávání.
Tím se i odlišujeme od ostatních
mimoškolních organizací. Proto
jsme také změnili název, aby nás
veřejnost chápala jinak, že nejsme
jenom pro děti. Snažíme se stále
trendově rozšiřovat naši činnost
i cílové skupiny. Naše Středisko
volného času má i nadregionální
aktivity. Zapojujeme se a chceme
se zapojovat do krajských, celostátních i evropských projektů.
Jsme krajským a okresním garantem několika vzdělávacích
programů.
Nastaly pro vás nějaké změny
v souvislosti s novým školským
zákonem?

s dětmi i seniory, postižené a
sociálně slabší. Z pobytových
akcí organizujeme letní a zimní
tábory, víkendové akce, poznávací i vzdělávací pobyty a odborná
soustředění. V rámci výukových
programů jsou to tvůrčí, výtvarné, sportovní, zážitkové, adaptační, osobnostní a ekologické
aktivity, besedy a soutěže. Jsme
koordinátorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Organizujeme odborné semináře
ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže z Hořovic
v oblasti managementu, komunikace, sebepoznání, fundraisingu
(získávání peněz), legislativy
/foto: mask/ a další. V rámci odborné činnosti
Dle nového školského zákona u nás probíhájí praxe, příprava
jsme se dostali výš, neděláme ke zkouškám a doučování i popouze zájmovou činnost, ale po- moc při řešení odborných prací
skytujeme zájmové vzdělávání. studentů a další metodická a
A s tím souvisí spousta nového, informační činnost. Prezentujeme
např. tvoříme svůj vlastní školní se na různých akcích ve městě
vzdělávací program, který by měl i v regionu. Spolupracujeme se
navazovat na rámcové vzdělávací školami a organizacemi.
Jakými spontánními aktivitaprogramy všech typů škol. Zejmémi se zabýváte?
na ve výukových programech.
Od prosince minulého roku je
Jakými aktivitami se zabýváte?
Z vyhlášky o zájmovém vzdě- již otevřen klub mládeže Medúza.
lávání vyplývá několik forem Naším cílem je vytvářet podmínky
vzdělávání. V oblasti pravidelné mladým, aby se měli kde scházet,
činnosti u nás pracuje 99 kroužků nabízet nové alternativní způsoby
a klubů v oblastech sportovních, vyplňování volného času a tím
tvořivých a estetických, zábav- zamezit šíření negativních jevů,
ných, jazykových, hudebních, zejména zneužívání návykových
tanečních. Pořádáme odborné látek. Mateřské a rodinné cenkurzy, semináře a akreditované trum Klubíčko je určeno všem
programy jako týmová spolu- rodičům s dětmi. Zde jsou propráce, kurzy účetnictví, počítačů gramy společné, ale i zvlášť pro
a práce s internetem. V oblasti rodiče a děti. Dětské centrum
příležitostných aktivit pořádáme je školka pro nejmenší, hravé
soutěže, výlety, hry a různorodé dopoledne zaměřené na sport, výakce zábavné, sportovní, kulturní, uku výtvarné dovednosti. Děti se
prezentační, taneční, výchovné, nenásilnou formou učí kolektivní
zájmové, tématické, regionální, spolupráci, společným komunipro děti, mládež, dospělé, rodiče kačním a manipulačním doved-

nostem, poznávají svět kolem
sebe, rozvíjejí hrubou a jemnou
motoriku. Dopoledne se účastní
děti od 2,5 do 6 let samostatně
nebo s rodiči. Na Padochovce
je denně otevřen jezdecký klub
Palma, kde probíhá výuka jízdy
na koních, hipoterapie a relaxační
jízdy, účastníci se seznamují
s ošetřováním koní.
Jak obecně hodnotíte stav s využíváním volného času mládeže
nejen v regionu?
Myslím, že nabídka volnočasových aktivit v regionu je veliká.
Jde o to, jestli je pro všechny
atraktivní a zda je zájem nabídky
využívat.
Jak vnímáte snahy zřizovatele
- JMK převést správu vám podobným organizací na města?
Situace se zatím ustálila, kdo
chtěl přejít, tak přechází, například
Břeclav. Ostatní zůstávají pod
krajem. Zatím se jednalo o první
nabídku k jednání o převodu zřizovatelských kompetencí z kraje
na obce. Je pravda, že nevíme, jak
dlouho, protože v návrhu dlouhodobé koncepce kraje přechod zřizovatelských kompetencí je.
Jaké máte plány do budoucna?
V současné době pracujeme na
nové vizi SVČ, analyzujeme naši
činnost a týmově pracujeme na
nových projektech. Mým hlavním cílem je udržet naše aktivity,
dále je rozšiřovat a zkvalitňovat,
aby k nám i nadále všichni rádi
chodili a naši nabídku stále využívali. Jsem velmi ráda, že máme
velmi bohatou činnost a důležité
pro mne je, že spolupracuji s šikovnými interními, externími
pracovníky a dalšími příznivci.
Co vás tíží, a jak by se tyto
problémy daly vyřešit?
Momentálně nás tíží krajské

normativy a normování činnosti
pouze na žáky základních a středních škol.
Jak se vaše činnost dá měřit
a normovat?
Normovat se dají některé aktivity jako například kroužky, tábory, výukové a vzdělávací programy na základě přihlášek, ostatní
se úplně měřit a normovat nedají.
My jsme přesto pyšní, že k nám
chodí účastníci všech věkových
kategorií a trendově se zapojují
i do neměřitelných spontánních
a prezentačních aktivit například
na náměstí a dalších.
Co tedy navrhujete?
Dobře, financovat zčásti normativně, ale více nám zpřístupnit
granty a dotace od zřizovatele.
Budu se snažit vnést do celostátních koncepcí systémové řešení
zájmového vzdělávání a jeho
financování.
Jak vidíte financování středisek volného času?
Tohle normování se týká
příspěvku na platy pracovníků,
které dostáváme od státu, prostřednictvím krajských normativů
od krajského úřadu. Na provoz
budov získáváme z části od zřizovatele. Ostatní provoz a činnost zajišťujeme z jiných zdrojů
– z vlastních příjmů z našich aktivit, z různých projektů a grantů
nebo ze sponzorských darů.
Jste zapojena v nějakých celostátních pracovních skupinách?
Jsem předsedkyní Sdružení
pracovníků DDM v České republice. Pracuji jako členka Rady
pro zájmové vzdělávání MŠMT,
členka pracovního týmu pro
tvorbu metodiky k participaci a
pro tvorbu školních vzdělávacích
programů středisek volného času
a školních klubů. Podílím se na

celostátní koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
jako lektor pro zájmové vzdělávání i na celostátních koncepcích
otázek mládeže, prevence, vzdělávání a legislativy.
Jak by se podle Vás dala vyřešit otázka kriminality a drogové
závislosti mládeže?
Velmi těžko. My se snažíme
rozvíjet stále nové aktivity, které
vedou ke správnému životnímu
stylu a smysluplnému využívání
volného času. Více se zaměřujeme na rozvoj osobnosti, sebepoznání, aby si děti více věřily
a uvědomovaly si zodpovědnost
samy za sebe a své činy. Formou
prožitkových aktivit rozvíjíme
skupinovou dynamiku, pravidla,
ovlivňování a působení ve skupinách, vztahy ve skupině, týmovou spolupráci, jak si navzájem
naslouchat, správně komunikovat, řešit problémy. To se snažíme vnášet do kroužků, táborů a
uplatňovat i při různých akcích.
Do těchto procesů vtahujeme
aktivně děti, mládež i rodiče. Být
osobností se zdravou sebeúctou
a umět nést zodpovědnost, tím se
připravují pro život.
Jaké možnosti vidíte po vstupu
do EU?
Velmi veliké. Zapojujeme se
do evropských grantů a mezinárodních projektů v rámci výměn
mládeže a pracovníků, cestování,
poznávání. V současné době se
chystáme na čtrnáctidenní tábor
do Francie, kde se setkají delegace z ČR, Francie, Německa
a Polska.
Jak trávíte volný čas, co Vaše
záliby?
Ve svém volném čase se snažím věnovat své rodině.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

MÁME PRO VÁS VŠECHNO
Kuchyně
pro moderní
babičky

Kuchyně
pro klasické
vnuky

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

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

#
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LÉTO 2006
NOVINKA
SPLÁTKOVÝ
PRODEJ
U NÁS STAČÍ
pouze

10%
Z CENY
ZÁJEZDU!!
23.6. - 2.7.
23.6. - 4.7.
24.6. - 5.7.

27.6. - 9.7.
28.6. - 8.7.
28.6. - 8.7.
28.6. - 5.7.
28.6. - 5.7.
28.6. - 8.7.
1.7. - 8.7.

AKTUÁLNÍ
LAST
MINUTE

VY NÁS
NEPLATÍTE!
Zaručujeme
stejné
ceny jako
v katalogu!
Žádné
poplatky
za vyřízení!

Itálie, Lido Di Jesolo, apartmány A2 5.990,- A3 5.190,- A4 4.390,bez stravy, doprava autobusem z Brna již v ceně !!!
Řecko, Korfu, Dasia, studia S2 7.990,bez stravy, doprava autobusem z Brna již v ceně !!!
Španělsko, Tossa de Mar, Juan Tossa,
luxusní hotel s polopenzí, 14.990,- letecky z Brna
Španělsko, Santa Susana
hotel Los Pinos, polopenze, 12.990,- letecky z Brna
Španělsko, Blanes, kemp La Massia
bungalovy, bez stravy, 8.990,- letecky z Brna
Řecko, Chalkidiki, kemp Marmaras
bez stravy, stany, od 3.490,- doprava autobusem z Brna již v ceně !!!
Řecko, Chalkidiki, Sithonia, Sarti
studia 2+1, bez stravy, 9.690,- doprava letecky z Brna již v ceně !!!
Mallorca, El Arenal, hotel Saga, polopenze, 16.990,- letecky z Brna
Černá hora, Slov. Plaža, pokoj s polopenzí, 9.090,- letecky z Brna
Černá hora, Petrovac, Vila Oliva, pokoj s polopenzí, 9.440,- letecky z Brna
Bulharsko, Slunečné pobřeží, hotel Trakia Garden
s polopenzí, 12.490,- letecky z Brna
Chorvatsko, Istrie, Rabac, hotel Mediteran
polopenze, doprava vlastní nebo za příplatek 1.780,Chorvatsko, Rabac, hotel Girandela, polopenze, 6.990,doprava vlastní nebo za příplatek 1.780,-

... dále nabízíme LAST MINUTE: Egypt, Tunis, Turecko, Kypr, Maroko a další.

VYŘIZUJEME PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNAVATELŮ
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
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Krumlováci na Sýpce

Katarakta (šedý zákal) byl častou příčinou slepoty

Z kategorie dobrých nápadů bylo setkání Krumlováků žijících
v Brně. V podvečer 4. května 2006 jej zorganizoval František Ekl
do kulturního sálu Sýpka v brněnských Medlánkách. Na první pokus
přišla třicítka těch, pro něž je Moravský Krumlov ještě stále městem,
na nějž s láskou vzpomínají, ať už jsou rodáci, či tam po II. světové
válce přišli s rodiči, chodili nebo dojížděli do škol a posléze je život
zavedl do krajského města. Někteří se neviděli desítky let, proto měli
na co vzpomínat a popovídat si o současnosti. Společenskému rázu
setkání, které uvedl exstarosta Jiří Brauner a přišel je pozdravit také
medlánecký starosta František Filípek, přispěli krumlovští muzikanti.
Josef Kristián nejen fotografoval, ale na památku rozdal nové pohlednice kaple sv. Floriána, neboť bylo právě před tradiční nedělní poutí na
Floriánku. Na první pokus se nepodařilo pozvat všechny Krumlováky,
kteří v Brně bydlí a jistě by se rádi se svými bývalými sousedy viděli.
Aby se příštího setkání, plánovaného na polovinu října opět do Sýpky,
mohli zůčastnit i ti, kteří o této zajímavé aktivitě nevěděli, obracíme
se na Vás, jež máte v Brně příbuzné, přátele, spolužáky, abyste na ně
poskytli adresy MěKS v Moravském Krumlově, ul. Břízová, telefon:
515 322 225 nebo přímo p. Jiřímu Braunerovi na telefon: 515 322 554
a organizátoři je tak mohli pozvat. Příjemné posezení se vzpomínkami
na léta mládí v milém městě nad Rokytnou potěší snad každého.
Libuše Zbořilová (Poloučková)

V Dubňanech se zpívalo

Očnímu lékaři MUDr. Petru
Kolářovi jsme položili několik
otázek týkajících se očního onemocnění nazývaného katarakta,
mezi veřejností známému pod
názvem šedý zákal.
Co to je šedý zákal? Katarakta
- česky šedý zákal, je téměř nejběžnějším očním onemocněním.
Postihuje především pacienty
v pozdním věku. I když v současné době, kdy převládá ve vyspělých zemích, mezi které se Česká
republika řadí, civilizační způsob
života se šedý zákal začíná objevovat i u mladších pacientů.
Koho postihuje? Asi polovina
pacientů starších 60-ti let má při
očním vyšetření prokazatelný nějaký stupeň šedého zákalu. U pacientů starších 75-ti let je postiženo určitým stupněm katarakty
více než 80 % populace.
Jaká je historie onemocnění?
V době, kdy nebylo možné ještě
onemocnění léčit, bylo velmi častou příčinou slepoty. Tento stav
ale ještě bohužel trvá v mnoha
zemích rozvojového světa, kde
není pacientům dostupná lékař-

ská péče na patřičné úrovni. Šedý
zákal je léčen už od starověku.
Tehdy existovali ranhojiči, kteří
za pomoci speciální jehly, kterou
vpíchli do oka, odstranili zkalenou čočku jejím zatlačením do
zadní části oka (do sklivcové dutiny). Mnozí z léčených pacientů
byli opět schopni vidět. Valná
část z nich ale oslepla v důsledku nitrooční infekce. Novodobá
chirurgie šedého zákalu je spojena se jménem francouzského
lékaře Jacquese Daviela, který
jako první v roce 1747 vyzkoušel
nový operační postup, při němž
čočku nevtlačil do zadní části
oka, ale naopak ji z oka nemocného odstranil vytažením
přes řez vytvořený v rohovce.
Pacienti byli schopni po úspěšně
provedené operaci šedého zákalu
schopni rozeznávat detaily asi na
vzdálenost jednoho metru. Optický systém operovaného oka byl
ochuzen o dioptrie, které měla
odstraněná čočka. Pokud chtěl
pacient ostře vidět, musela mu
být předepsána brýlová korekce
o síle asi +10 dioptrií. Tato situace

trvala asi do sedmdesátých až
osmdesátých let minulého století,
kdy se začaly do nitra oka vkládat
nitrooční čočky.
Od té doby se operační metody stále zdokonalují až k dnešní
nebolestivé operaci šedého zákalu úzkým řezem ultrazvukem
(zvukovými vlnami a vysoké
frekvenci) s implantací umělé
nitrooční čočky.
Jaká je příčina šedého zákalu?
Základní příčinou šedého zákalu
je stárnutí čočky. Vlivem stáří
dochází v čočce k postupné ztrátě
průhlednosti a tvorbě zákalků.
Pokud k tomu dochází v okrajových částech čočky, nemá to
vliv na vidění. Pokud se zákalky
objeví v centru čočky, znamená
to poruchu vidění. Další příčinou jsou vrozené vlivy. U těchto
pacientů se šedý zákal vyskytne
i v mladším věku. Vrozeným
šedým zákalem bývají postiženy
děti již při narození. Zde je zapotřebí co nejčasnější operace. Šedý
zákal může vzniknout i druhotně
jako následek úrazu nebo jiného očního onemocnění (zelený

zákal, nitrooční zánět, stavy po
operaci sítnice atd.).
Příště si povíme, jak se šedý zákal projevuje, jak se dá léčit, jak
dlouho léčba trvá a zda existují
nějaká rizika spojená s léčbou.
Děkujeme za rozhovor. /abé/

Webové stránky obcí a měst jsou na lepší úrovni

foto: mask

/Dolní Dubňany/ Dobrá nálada plná písniček a dechové hudby byla
ve znamení nedělního odpoledne v Dolních Dubňanech. „Dnešního
jubilejního již 20. ročníku festivalu dechových hudeb se zúčastnilo
celkem sedm souborů včetně domácí Dubňanky. Čestným hostem se
tak jako v minulém roce stala dechovka Vinočanka, která přijela až
z Holandska. Počasí se nám letos trochu pokazilo, ale v tuto chvíli to
vypadá, že sluníčko již vydrží. Účast byla kolem tisíce návštěvníků
a do jisté míry to zavinilo i vrtkavé počasí. Pro příchozí jsme připravili
kromě kulturního programu také bohaté občerstvení,“ uvedla starostka
Dolních Dubňan Jana Mašová. Akce začala slavnostním průvodem od
obecního úřadu na hřiště. V průvodu každou kapelu doprovázeli místní
mažoretky. „Já jsem tradičním návštěvníkem tohoto festivalu a účastním
se každým rokem. I když je to dnes s počasím nahnuté, přesto jsem přišel.
Rok od roku se úroveň zlepšuje, přijíždějí stále kvalitnější kapely. Jsem
velmi spokojen,“ sdělil jeden z návštěvníků Josef Bartůněk.
/mask/

/Miroslav/ To, že města a obce
mají dnes své webové stránky, je
dnes naprosto běžné. Zpravidla
slouží k prezentaci pro náhodné
návštěvníky a stálým uživatelům
především z řad občanů města
nebo obce pomohou získat informace o kultuře, aktuálním dění a
chodu samosprávy.
O začátku letošního roku musí
obce mít dle platné legislativy
elektronickou úřední desku. Tu
mají většinou umístěnou právě
na vlastních www stránkách nebo
například na stánkách mikroregionu. Úroveň a obsah stránek se
ale velmi liší. S odstupem času
jsme proto opět prošli některé
www stránky v našem regionu.
Důležitým kritériem pro nás
byla informovanost, dokumenty a
jejich archiv. Šlo o zastupitelstva,
rady měst, orientace a celkový
vzhled. I když pro obce a města
nevyplývá povinnost zveřejňovat
na úřední desce usnesení rady,
přesto je to údaj veřejný a pro
mnohé jistě zajímavý.
„Brouzdali“ jsme na stránkách
Ivančic, Moravského Krumlova,
Oslavan a Miroslavi. Celková
úroveň byla hodnocena jako
dobrá, protože ve většině případů
byly splněna všechna naše krité-

ria. Ivančické stránky jsou graficky i informačně velmi zdařilé.
Nechybí tu archiv zastupitelstev
ani rad města, orientace je jednoduchá a přehledná a po grafické
stránce není co vytknout. Návštěvník tu najde i mnoho dalších
zajímavých informací. Diskuze
s občany je velmi adresná. Je
vidět, že stránky prošly rukama
odborníka. Ze sledovaných stránek jsou tyto nejlepší.
Stránky města Miroslav dopadly hůře. Jde především o archiv
zasedání zastupitelstev, kterých
se „vešlo“ pouze osm, rada města
chybí úplně. Přitom archiv článků
funguje i několik let zpětně. Pokud chcete něco z archivu, musíte
si zajít osobně na úřad. Stránky
jsou přehledné a grafika není nejhorší, ale je tu co zlepšovat. Od
minulého testu se nic podstatného
na stránkách nezměnilo.
Moravský Krumlov na svých
stránkách má archiv zastupitelstev
a rad města od roku 2002. Stránky
jsou přehledné a graficky dobře
řešené. Celková informovanost je
na dobré úrovni, v tomto případě
není mnoho co vytknout. Oslavany dopadly také dobře. Na stránkách města je archiv dokumentů
zastupitelstev a rad města od roku

2001. Přehlednost stránek je na
dobré úrovni a grafická část je
také dobrá. I ostatní informace si
najdou své čtenáře.
Úroveň webových stránek se
zlepšila, mnohé, i ty menší obce
už své stránky mají. Informují
především o složení samosprávy, kulturních a přírodních zajímavostech a historii obce. Pro
příklad nás zaujaly stránky obce

Našiměřice, kde kromě aktualizované úřední desky naleznete
bohatou fotogalerii z akcí pořádaných v obci.
Oproti tomu obec Rybníky
například web má, ale neaktualizovaný a bez elektronické úřední
desky. I na samotném obecním
úřadě v Rybníkách nám bylo
potvrzeno, že dosud elektronická
úřední deska neexistuje. /mask/

/Oslavany/ Členové Vlastivědného spolku Rosicka-Oslavanska
připravují v těchto dnech velmi
zásadní rozšíření muzejní expozice na Oslavanském zámku. Jedná
se o část barokní sýpky jižního
křídla, kde se připravuje nová rozsáhlá expozice k vývoji historie
a významných osobností regionu.
„Velké poděkování patří všem
z Vlastivědného spolku Rosicka
-Oslavanska, kteří odvedli obrovskou míru práce na úpravách interiéru barokní sýpky i na přípravě celé expozice a to ve svém
volném čase. Je to další krůček
k povědomí o dějinách a významném dění v Oslavanech. Takto tím
zůstanou zachována cenná fakta
především pro děti, pro které je

určena. Nesmírně si vážím obětavosti a času lidí, kteří se tomuto
věnují. Patří jim za to velký dík,“
pochválil starosta Vít Aldorf.
V rámci výuky ve škole budou
mít děti možnost se seznámit
s dějinami města. Na tuto oblast
se nesmí zapomínat. Muzeum se
takto stane dominantním v celém regionu, protože je to jediná
regionální expozice. „První část
bude využita ještě v tomto roce.
Vzhledem k tomu, že expozice
není ještě hotova a dokončují se
výstavní panely, budou první výstavou fotografie „Stromy našeho
regionu“. Tato výstava bude poté
nahrazena muzejními sbírkami,“
doplnil jeden z organizátorů, místostarosta Miloš Musil.
/jak/

Nové muzejní sbírky

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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Akademický malíř F. B. Zvěřina patří k nejvýznamnějším
hrotovickým rodákům. Narodil se zde 4. února 1835 a již
jako dítě projevoval kreslířský talent a zájem o umění. V roce
1851 nastoupil na Akademii výtvarných umění. Brzy na sebe
upozornil svou pílí a talentem. V roce 1859 byl z Akademie
vyloučen pro své slovanofilství - na veřejnosti se totiž prezentoval výhradně slovanskými motivy. Od té doby se po 31
let věnoval pedagogické činnosti. V roce 1886 mu byl udělen
titul profesora.V posledních letech svého života pravidelně
každé léto (1. díl tajenky), kde se věnoval malbě přírodních
motivů. Zemřel ve Vídni 27. prosince 1908. Zanechal po sobě
rozsáhlé umělecké dílo, jehož část je umístěna v Památníku
F.B. Zvěřiny, který se nachází (2. díl tajenky) ve Hrotovicích.
Památník byl nově instalován v roce 2003.
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Pěvecký sbor v San Marinu
/Moravský Krumlov/ Vskutku špičkově reprezentoval Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka nejen Moravský Krumlov, náš region, ale i
celou republiku. Zúčastnil se totiž na pozvání festivalu pěveckých sborů, který se konal v San Marinu pod heslem Hudba a přátelství. Sešlo
se celkem 16 sborů ze dvou světadílů, Evropy a Ameriky. „Především
musím přiznat, že to byla velmi náročná akce a kladla neobyčejné nároky na každého z nás. A to nemluvím jenom o fyzické námaze. Představte si, že jedete tisíc kilometrů, projedete 39 tunelů, prosedíte patnáct hodin v autobusu. Program festivalu byl náročný. Zkoušku střídá
koncert, přátelská setkání s jinými sbory, přeprava na místo koncertu,
protože ty se konají nejen v San Marinu, ale i na různých místech Itálie,“ uvedla jedna se členek sboru Zdeňka Konečná. První koncert byl
společně s Italy a Rakušany v nádherném divadle města Cattolika. Poté
následovalo vystoupení v jednom ze čtyř divadel v San Marinu. „Byli
jsme dochvilní, přesní, soustředění na to jediné - co nejlépe zazpívat,
co nejlépe reprezentovat. Myslím, že jsme to zvládli na výbornou. První setkání se všemi účastníky festivalu se konalo ve vinici San Giovani.
Venku pod obrovskými stromy má každý sbor vyhrazené místo. Nám
patří čtyři kulaté stoly po deseti místech. Následuje přivítání v italštině
a němčině, nám překládá naše delegátka. Hostitelé děkují za to, že jsme
jejich pozvání přijali. Pak se jednotlivé sbory představují tak, že zazpívají jednu svou skladbu,“ doplnila Zdeňka Konečná. Svou značnou
měrou přispěl i dirigent souboru Bartoloměj Pitlach. I když každý člen
souboru zaplatil částku 3000 Kč, zdaleka to nestačilo pokrýt náklady
této reprezentace. Bez pomoci Jihomoravského krajského úřadu, města
a hlavně místních sponzorů by to bylo nemyslitelné.
/mask/

Co Čech, to lidumil !?

/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice se zapojilo do celostátní
soutěže s názvem: Co Čech, to lidumil, v rámci evropské kampaně
„Každý je jiný, všichni jsme rovnoprávní“, jejímž hlavním organizátorem je Česká rada dětí a mládeže. Tato soutěž je určena dětem
a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, kteří budou rozděleni do čtyř
věkových kategorií. Zájemci se mohou inspirovat zadanými tématy (Já
a rasista?, Pomáháme handicapovaným?, Můj kamarád homosexuál,
Má sousedka Rómka), nebo mohou doplnit své vlastní téma, které
souvisí s tolerancí a rovnoprávností. Soutěžící si mohou vybrat ze
čtyř oblastí tvorby: kresba a malba (včetně návrhů graffiti nebo plakátů, maximálně formát A2), fotografie (včetně digitální, maximálně
10 fotek na soutěžícího), próza a poezie (psaná tvorba, maximálně 5
stránek A4), nová média (prezentace - web, powerpoint; digitální video
- krátký film, spot; zvukový záznam - píseň). Vítězové získají MP3
přehrávače, mobilní telefony a další skvělé ceny. Jednotlivci i školní
kolektivy mohou své řádně označené práce (s uvedením jména, věku,
kontaktní adresy, telefonu a názvu soutěže) odevzdávat do 8. září 2006
do Střediska volného času Ivančice, Komenského náměstí 12 (1. patro
Komerční banky). Další informace k soutěži lze získat přímo v SVČ
Ivančice popř. na telefonním čísle 546 451 292.
Jana Heřmanová

První dobřinský dechfest

Kulturní programy
19. 6. - 2. 7. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 25.6. - Egyptské záhady - výstava výtvarného oboru ZUŠ Ivančice, Památník Alfonse Muchy, Ivančice.
• 22.6. v 19.30 hod. - Václav LUKS - umělecký vedoucí, Xenia Löffler - barokní hoboj. A. Vivaldi, T. Albinoni, B. Marcello, mezinárodní hudební festival
Concentus Moraviae 2006 Collegium, Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Vstupné: 140, 70 Kč.
• Připravujeme: • 8.7. - 15.7. - Kurz racionální výživy - Litomyšl 2006.
Aerobní, kondiční cvičení, koupání, plavání, kulturní program, masérka a další.
Cena: ženy 2850 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• červen - výstava Domova mládeže M. Krumlov, výtvarné práce studentů
SOŠ a SOU M. Krumlov, MěÚ, 1. patro, přístupno po dobu otevření úřadu.
• červen - 9. červenec - fotografie Marcely Chvátalové a práce Tamary
Valešové - výstava, galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá 9 - 12.30 a 13.00
- 15.30 hod., ne 14.00 - 16.00 hod.
• 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.
• 26.6. v 18.00 hod. - Arazím z Fidlovačky - Tomáš Töpfer, pořadem provází
R. Tamchyna, zámek M. Krumlov, Slovanská epopej, předprodej vstupenek v
Informačním centru M. Krumlov, tel.: 515 321 064.
• Připravujeme: • 4.7. v 18.00 hod. - Beseda s Josefem Kristiánem - „Návod,
jak fotografovat“, sál MěKS, Břízová ul. 254, Mor. Krumlov.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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
• 23.6. v 15.00 hod. - Skatepark Cup. Ivančice Malovansko, fotbalový stadion,
soutěže na skateboardech, freestylových kolech, za nepřízně počasí se nekoná.
• 23.6. v 18.00 hod. - Oslava letního slunovratu tradičními rituály - ohněm,
tancem s bubny, zpěvem, v Ivančicích, amfiteátr na Réně, poplatek: 95 Kč.
• 28.6. v 16.00 hod. - Pojďte s námi za koníky aneb rozloučení s Kubíčkem.
Ivančice, statek Padochovka, poplatek: 20 Kč, táborák (špekáčky s sebou), hry,
soutěže, projížďky na koních.
• 30.6. od 8,30 do 11.00 hod. - Hurá, už je konec! Hry a soutěže pro všechny
děti. Kdo přinese ukázat vysvědčení, za odměnu dostane cukrovou vatu. V Ivančicích, na nám. Palackého.
• 30.6. v 16.00 hod. - Táborák na statku (rozloučení se školním rokem),
Ivančice, statek Padochovka, poplatek: 10 Kč, špekáček s sebou.
• 30.6. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté v SVČ, Tesařovo nám.7, klub
Medúza. 20,- hraje DJ Hans.

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. od 14.00 hod. - Miroslavský klíč (festival dechovek v areálu LK).
Pořádá ZUŠ, MKIC a Město Miroslav.
• 23.6. v 18.00 hod. - Folkový večer v areálu LK. Na festivalu vystoupí kapely
z Miroslavi a jejich hosté. Pořádá DDM.
• 24.6. v 18.00 hod. - Rockový festival v areálu LK. Hrají rockové kapely z
Miroslavi + sk. BARBAR. Pořádá DDM.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Jeden z vystupujících - Petr Jankovič

Když donesl kolega do firmy pozvánku na l. dobřínský dechfest byla
jsem z počátku skeptická. Nakonec jsem se však nechala přesvědčit, že
to bude dobré a s kamarádkou a svým otcem jsem do Dobřínska jela
i přes špatné počasí, které v sobotu 3.6. panovalo. A dobře jsem udělala! Celá akce se uskutečnila v kulturním domě, který byl naplněný
k prasknutí. Výběr jednotlivých kapel byl vytvořen tak, aby si každý
návštěvník festivalu přišel na své. A tak jsme mohli slyšet dechovou
hudbu z Holandska, ale i cimbálovou muziku a další dechové soubory.
Také mažoretky ze základní školy Dolní Dubňany se nám velmi líbily,
stejně jako krojovaná chasa z Omic. Celou akci vtipně konferoval Franta Uher z Lanžhota, který je starý ostřílený profesionál. Velmi citlivě
vkomponoval do programu Pavel Jech křest dobřínské hymny a vystoupení kmotrů této krásné písně Jany Musilové a Zdeňka Junáka - herců
a zpěváků Městského divadla v Brně, kteří svými písněmi a vyprávěním dokonale zapadli do koloritu celé akce. Písničku nazvanou
Dobřínská cesta složil Pavel Jech a Vladimír Pfeffer a dle reakce
obecenstva se velmi líbila. Také organizace celé akce včetně zajištění
občerstvení byla na vysoké úrovni. Za to patří dík všem organizátorům
a sponzorům. Přesto se musím zmínit o dvou hlavních protagonistech
celého dechfestu, a to Editě Brabcové a Pavlu Jechovi, kteří se nebáli
pozvat i umělce z jiného žánru a kteří v praxi dokázali, že i v malé obci
se dají dělat dobře velké věci. A co říci na závěr ? Ať žije 2. dobřínský
dechfest, který se uskuteční 7.7.2007!
/Eklová, Bohutice/

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• Připravujeme: • 5.7. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou RELAX,
na Sokolovně Padochov. • 16.7. - Karmelská pouť v Oslavanech.

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
• 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.

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.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 21.6. ve 20.00
• so 24.6. ve 20.00
• ne 25.6. v 18.00
• stř 28.6. ve 20.00

ERASMUS 2
Romantická komedie Francie, VB
ZKROCENÁ HORA
Drama USA
HOOLIGANS
Krimi USA, VB

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• út 20.6. ve 20.00
• stř 21.6. ve 20.00
• ne 25.6. ve 20.00
• stř 28.6. ve 20.00
• ne 2.7. ve 20.30

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Komedie ČR
CASANOVA
Romantická komedie USA
MLHA
Akční thriller Kanada, USA
DĚSNEJ DOJÁK
Komedie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 24.6. v 19.00

• ne 25.6. v 19.00

HOSTEL
Horor USA
MLHA
Akční thriller Kanada, USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

ANDĚL PÁNĚ
Film ČR
• čt 29.6. ve 21.30
NOC S NABROUŠENOU
BŘITVOU
Krimi Francie
• pá 30.6. ve 21.30
MRTVÁ NEVĚSTA
TIMA BURTONA
Komedie VB
Změna programů vyhrazena.
• stř 28.6. ve 21.30

Slavnosti města Pohořelice a okolí II. ročník

„POHOŘELICE V DOBĚ PŘEMYSLOVSKÉ“
Sobota 17. června program po celý den již od 10.30 hodin.
Neděle 18. června program po celý den od 8.15 hodin.
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.
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.

LETNÍ NOC S KAPELOU REFLEXY
Sobota 1. července 2006 ve 20.00 hodin
v areálu Vrabčí hájek v Moravském Krumlově.

Obec Studenec ve spolupráci se společenskými organizacemi
v obci pořádá v neděli 2. července 2006 od 13.30 hod.
v kulturně-sportovním areálu u sokolovny

PŘEHLÍDKU DECHOVÝCH HUDEB
STUDENEC 2006
Účinkují: Vysočanka, Vysočinka, Bítešská kapela, Brněnka,
Budějovanka. Vstupné 60 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
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.
Divadelní soubor místních ochotníků při SDH na Hlíně Vás zve na
představení hudební veselohry - operety ve třech jednáních

SLEČNA ŤU - ŤU - ŤU

Děj vtipné operety se odehrává v advokátní kanceláři a v penzionu
„U dvou hrdliček“. Představení se koná v krásném lesním prostředí
v neděli 2. července 2006. Začátek představení v 15.00 hodin.
Repríza v neděli 6. srpna 2006 v 15.00 hodin. Srdečně zveme.
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Prušáci v Ivančicích v roce 1866
Nejprve je třeba vysvětlit příčiny a důsledky prusko–rakouské
války. V roce 1865 se prohlubovaly jak vnitřní potíže v Rakousku, tak i potíže v zahraniční
politice Rakouska. Více nás zajímají potíže zahraniční, které spočívaly ve sporech o vůdčí pozici
v Německém spolku, které dosud
Rakousko zaujímalo, a které se
naprosto nelíbilo pruskému králi
Vilémovi I. a jeho kancléři Bismarckovi. Na jihu byl druhý soupeř a to nedávno sjednocené italské království a spor o Benátsko,
které bylo dosud začleněno do
rakouské říše. Zatímco Rakousko
se utápělo ve vnitřních sporech a
potížích, sjednal Bismark za zády
Habsburků spojenectví s italským
králem. V červnu roku 1866 oba
habsburští nepřátelé společně udeřili. Na italské frontě dokázala rakouská vojska úspěšně vzdorovat
a dokonce zvítězit. Zato severní
rakouská armáda neměla proti
Prusům šanci. Po dílčích střetech
u Jičína, Trutnova, Skalice a Ná-

často jako bitva u Hradce Králové. Zmatek a panika po 3. červenci vydaly obyvatele českých a
moravských obcí napospas rychle
postupujícím Prusům. Také Ivančice stály před velkým dramatem
novodobých dějin, srovnatelným
snad jen s průchodem napoleonských vojsk na počátku 19.
století. Porážka rakouských vojsk
byla dokonalá, stejně jako bylo
dokonalé vítězství armády pruského krále Viléma I..
Ještě na jaře roku 1866 vládlo
všeobecné přesvědčení o jistém
vítězství v konfliktu s Pruskem.
Koncem dubna a opakovaně
v květnu vyzval ivančický okresní hejtman Anderle obecní představenstvo, aby zajistilo nástup
dovolenců a reservistů „vyjma
těch jízdeckých, by se neodkladně
sem k cís.úřadu dostavili a sebou
dovolní listy pod uvarováním násilného předvedení dostavili“.
Ivančice se postupně zapojily
do válečného dění. Dne 12. června
vznikl v Ivančicích vlastenecký

Členové ivančického obecního představenstva v roce 1866, uprostřed
sedící starosta Václav Hans, za ním stojící Dominik Blížkovský.

choda triumfoval německý „blitzkrieg“ 3. července 1866 v krvavé
bitvě u Hradce Králové. Vítězní
Prusové obsadili většinu Čech i
Moravy a donutili císaře Františka Josefa I. k podepsání příměří
v Mikulově a pak míru v Praze.
Cílem Pruska nebylo protivníka vojensky zničit. Záměr a cíl
byl ve vyšachování Rakouska z
řešení německé otázky, ve vytvoření podmínek pro sjednocení
Německa pod pruským vedením.
Při jednání v Mikulově musel
Bismarck „držet na úzdě“ vlastního krále Viléma I., protože ten
chtěl pokračovat ve válce, obsadit
Vídeň a dokonce chtěl celé Čechy
připojit ke svému království. Jen
ztěží se smiřoval s argumentací
svého premiéra, že by do války
vstoupily další země a z Rakouska by si Prusko pořídilo nepřítele
toužícího po odplatě.
Rakouské císařství bylo nuceno se vzdát členství v Německém
spolku, nadále do německých
záležitosti nezasahovat a Prusku
zaplatit reparace ve výši 20 milionů zlatých. Tak bylo umožněno
sjednocení Němců pod pruskou
taktovkou do jednoho státu.
Vojensky poraženému Italskému
království musela Rakouská říše
postoupit Benátsko, čímž bylo
italské sjednocení dovršeno.
Vážně otřesení Habsburci vzápětí
ustoupili i požadavkům uherským.
Habsburská říše byla na sklonku
let 1866–1867 přetvořena na soustátí Rakousko–Uhersko.
Totální porážka a zkáza císařské
armády v prusko-rakouském válečném střetnutí, které vyvrcholilo v bitvě u Sadové, označované

výbor jehož úlohou bylo „zatím,
co udatná vojska naše shromažďující se na hranicích říše, aby
volána byla byvše císařem, odrazila útoky s kterékoliv strany, …..
přijímati od zdejších P.P. obyvatel
tak okolních příspěvky peněžné,
prádlo, věci do nemocnic se hodící, cupaniny, podporovati dary
oněmi rodiny do války táhnoucích, ošetřovati raněné, napomáhati vdovám a sirotkům padlých
Moravanů, a vůbec používat
příspěvků sbíraných ve prospěch
bojujících vojsk.“
Obec také vyhověla c.k. zemskému velitelství pro Moravu,
které v polovině května žádalo
„jestli by náchylna byla ponechati kasárnu v pádu vypuknutí
války pro raněné vojáky ….. co
by takoví raněný vojíni ubytováni
a léčeni býti mohli“. Adaptační
práce probíhaly od konce května
až do 22. června, kdy mohl starosta Hans okresnímu hejtmanovi
Anderlemu oznámit, že „kasárna
je upravena pro zřízení nemocnice“. Ještě šest dní před ukončením
prací, 17. června, opustili upravený objekt vojáci 44. pěšího pluku,
kteří v té době byli v Ivančicích
posádkou a zapojili se do válečných operací císařské armády.
Podle nařízení ivančického
okresního soudu bylo město povinno do 19. června zajistit šest
povozů „s dvouma koněma“ pro
potřeby armády. „Očekává se
od vlastenecké lásky představenstva“, obracel se na obecní starší
„pan okresní“ Anderle, že „ono
v této záležitosti s největší horlivostí oučinkovat bude, aby se
tento rozkaz úplně vyplnil. Kdyby

se u představenstva trestu hodná
chladnost zpozorovala, tak byse
okresní úřad nemile viděl nucena proti tomu samému s největší
přísnosti pokračovati“ . Projevy
nekázně a „antivlastenectví“ úřady tvrdě trestaly. Například Václavu Malinovi, který se 19. června
po výzvě obecního úřadu se svým
povozem nedostavil, udělil starosta Hans pokutu ve výši 50 zlatých.
Zpráva o katastrofě rakouských
vojsk u Hradce Králové dorazila
do Ivančic někdy před 10. červencem a vyvolala ve městě
oprávněné obavy z postupujících
pruských vojsk. Bylo ovšem
nutné zachovat klid a nezavdat
příčinu k tvrdým zásahům ze
strany Prusů. „Milí spoluobčané,
hrozící nebezpečí před nepřítelem
roste co den více a příčinou neštěstí pro naše město mohlo by se
státi nevlídné aneb odporné chování obyvatelstva proti nepříteli.
Místní představenstvo Vás tímto
milí občané žádá, v pádu, kdyby
měl nepřítel do našeho města
vtáhnouti, se vší přívětivostí, tichostí a vlídností se zachovati a
požadavkům nepřítelem snad jen
přiměřeně vyžadovaným volně se
podvoliti…“ V době starostova
provolání dělilo od příchodu Prusů
do Ivančic pouze několik hodin.
Velmi zajímavé informace uvedl
do svého deníku Jan Kočí, který
byl v té době městským ubytovatelem vojska. „12. července
uháněla městem rakouská jízda
a dělostřelectvo aniž by se zastavili. Ke druhé hodině, po zprávě,
že Prusové jsou již v Neslovicích,
dostoupil zmatek vrcholu. Krámy
se zavíraly, cenné věci se zakopávaly, mladý lid z dědin před
Ivančicemi prchal přes Ivančice
směrem k Mor. Krumlovu.“
Ve 14 hodin padesát minut
vstoupily do města první pruské jednotky vedené generálem
Hullerbrigem. „Pohled na ně byl
strašný, obličeji zarostlí, na hlavě
čáky, jak ti žoldnéři, co Krista
Pána ukřižovali.“ Ihned se ptali
po starostovi. Když starosta se
zdejším děkanem přišli, ptali,
zda je Ivančicích rakouské vojsko, jak mnoho jich bylo, jakého
druhu. Zanedlouho přijela cela
švadrona pruských dragounů,
s nimi i pruský princ Albrecht.
Druhý den, v pátek 13. července,

plny. V některých domech bylo až
60 mužů a těmto se muselo dát najíst, napít co který jen žádal. Za dva
dny nebylo chleba, masa, vína, piva
soli a ostatních věcí k dostání.“
Za takových podmínek musela zasáhnout obec. V domech,
kde bylo obilí, dobytek, seno se
odebralo na účet obce, jen aby se
předešlo drancování a srážkám
s vojskem. Mlynáři museli mlít a
pekaři péct jen pro vojsko, stráž
nedovolila občanům nakupovat.
Pro informaci uveďme, že mezi
12 a 23. červencem vynaložili
ivančičtí na „pruské živobytí“celkem 8 260 zlatých. Z toho nejvyšší náklady 2 634 zlatých si vyžádal nákup ovsa pro koně. Chléb
přišel na 1 511 zlatých, maso na
1 183 zlatých apod. V pořadí
čtvrtá nejvyšší částka v hodnotě
606 zlatých byla vynaložena na
nákup tabáku do dýmek pruských
vojáků. Zřejmě pro důstojníky
bylo zajištěno 4 580 kusů cigaret
za částku 214 zlatých.
Přes veškerou snahu zajistit vše
co okupanti vyžadovali docházelo k tvrdému zacházení s obyvatelstvem, kterému neunikly ani
osoby všeobecně vážené, Těžké
chvíle zažíval především starosta
V. Hans. Dcera V. Hanse, Olga
si zapsala: „V roce 1866, kdy
pruské vojsko vtrhlo na Moravu,
prožil můj otec mnoho utrpení.
Prušáci si jen poroučeli a nařizovali co všechno má otec do večera
zaopatřit, kolik centů sena, ovsa,
chleba atd. Veškeré domy byly
obsazeny pruským vojskem. Přišel mladý pruský poručík k otci a
žádal pro sebe pokoj, kde nejsou
děti. Otec mu odpověděl, že se
musí spokojit s pokojem, kde
děti jsou, poněvadž jiný pokoj
není k dostání. Mladý pruský
poručík se rozlítil a křičel: Co
vy rakouský pse , já že se musím?
Musíte vědět, že náš pán císař je
vítěz a dal otci důkladnou facku,
že mu vyrazil dva zuby.“ Tehdy
pětačtyřicetiletému starostovi
Hansovi hrozilo i nebezpečí smrti. Prusové jej obvinili z toho, že
po vyslechnutí jejich tajné porady
o chystaném útoku na rakouské
vojsko, tábořící v Moravském
Krumlově, zmařil jejich záměr
tím, že rakouské vojáky včas varoval. Celou situaci opět popsala
dcera V. Hanse.

Pruská vojska v Ivančicích v roce 1866. Obraz od ivančického malíře
Hynka Raimanna.

dorazila do města pruská pěchota
a další druhy vojska-prapory 14.
pomořanského pěšího pluku 2.
armádního sboru, štáb 3. lehké
jízdní brigády a 8. jízdní brigáda
druhého armádního sboru. Celkem dorazilo 13. července kolem
13 000 mužů a pro pana Kočího
nastala potíž kam je všechny ubytovat. „Domy, kolny, maštale byly

„V domě otcově byl ubytován
celý štáb. Jednoho dne měli poradu a tu všechny obyvatele vyhnali
z domu. Práskli dveřmi tak, že se
odrazily ze zámku a zůstaly pootevřené. Otec se k nim přiblížil a
celou válečnou poradu vyslechl.
Tehdy rakouské vojsko prchalo a
nacházelo se v Moravském Krumlově. Pruští důstojníci se uradili,

Pěší pluk vévody anhaltského v roce 1866. Zleva: důstojník,
poddůstojník, elitní střelec a vojín pěchoty.

že v noci o 11 hodině rakouské
vojsko přepadnou. Otec nemeškal, napsal krumlovskému starostovi lístek co se chystá, zašil lístek
jednomu člověku spolehlivému do
boty a poslal jej do Krumlova. Že
však Réna byla pruským vojskem
obsazena, posla vrátili. Otec měl
k posílce 18 ti letého mladíka,
tomu opět lístek zašil do boty, dal
mu provaz a sekery a naučil ho
německé větě: „Ich ha Preusen
und kein Holz.“ Mladík se šťastně dostal do Krumlova a lístek
odevzdal. Rakouské vojsko právě
vařilo oběd, ale ihned prý všechno vaření vylilo a za půl hodiny
nezbylo v Krumlově ani jednoho
vojáka. Jaké však bylo překvapení pro Prušáky a jaké zklamání,
když našli Krumlov pustý. Měli
však vyzvědače, který se vydával
za Rakušáka a v hostinci se ptal
hostinského, kdopak našim poradil, aby prchli. Hostinský mu
s radostí prozradil, že ivančický
starosta… V noci pak přijeli na
koních vysocí pruští důstojníci,
otce vytáhli z postele na náměstí
k zastřelení“.
Situace byla vážná. Za svého
muže se postavila paní starostová,
která „běžela v nočním prádle“
prosit o pomoc souseda Němce dr.
Keckeise. Městský lékař Keckeis,
ač starostův politický odpůrce,
„ihned spěchal na náměstí a svou
přímluvou a zárukou“ starostu,
na jehož hlavu již mířil pruský
revolver, zachránil. Za statečný
postoj v době války, především za
záchranu rakouských vojenských
jednotek v Moravském Krumlově
vyznamenal císař František Josef
I. ivančického starostu Václava
Hanse zlatým záslužným křížem
s korunou. Stejné vyznamenání
obdržel také Dr. Josef Keckeis, ten
byl vyznamenán také králem pruským za svou činnost v nemocnici.
Na hrubé chování pruských
vojáků, které vedlo až ke zranění
občanů, i na svévolné zabírání,
odpřahání koní přímo na polích,
tedy vlastně kradení si ivančičtí
představitelé marně stěžovali u
pruského velitelství v Brně. Občané pak se museli bránit sami.
V deníku vylíčil Jan Kočí takový
případ. „Jeden den jelo asi 50
pruských vozů s ovsem a proviantem pro vojsko. Tito darebáci
si dovolili na poli u Starohorské
kapličky odpřáhnouti koně od
vozu–náleželi panu Zozulimu–a
ke svým vozům přidati a pacholkovi a lidem, kteří vázali obilí
nabíti. To však bylo už příliš a
rozezlení postižení „přiběhli do
města oznámit co se jim přihodilo. V okamžení bylo všeho druhu
lidí pohromadě se sekyrama, kopáčáma a vidlama. Na Buriánce
(dnešní ulice Na Brněnce) čekali
až vozkové přijedou. Zastavili je
a násilím jim koně odejmuli.“

V tomto případě se napadení
ubránili a vlastními silami sjednali nápravu.
Od půlky července po celý srpen
leželi Prusové také v Letkovicích.
Hospodyně Kavalířová z č. 13
z obavy před nimi ukryla papírové
peníze na dvoře pod kotlem. Když
pak na ni Prusové naléhali, aby
jim upravila jehněčí, zapomněla
ve zmatku na peníze pod kotlem,
rozdělala tam oheň a spálila je.
Špatně dopadla svobodná třiadvacetiletá nádenice Františka
Kulková z Heřmanic, která byla
zřejmě proti své vůli odvedena
do pruského ležení v ivančické
„kasárni“ a tam znásilněna. Stalo
se to 3. září a o den později postižená celou událost popsala před
pány radními. Ti ji pak postrkem
odeslali do její domovské obce.
Poslední pruští vojáci odešli
z Ivančic 5. září. Za dobu okupace
- od 12. července do 4. září - bylo
v Ivančicích 57125 mužů pruského
vojska ubytováno a stravováno.
Celkové náklady byly 108 208
zlatých, náhrada od státu byla pouze 27 860 zlatých. Polní a domácí
škody a přípřeže nebyly nahrazeny.
Po odchodu vojska však obyvatelé města výraznou úlevu nepocítili. Pruské vojsko doprovázela
cholera. Dne 15. srpna bylo do
ivančické nemocnice přemístěno
9 pruských vojáků, z nichž dva
trpěli cholerovým onemocněním.
V první polovině srpna byla ivančická „kasárna“ částečně přeměněna v lazaret pro pruské vojáky
stižené různými nemocemi a také
cholerou. Už 5. srpna zemřel na
choleru první z nich a postupně
umírali další. Epidemie ve městě
začala 18. srpna a denně umíralo
na průjmové onemocnění až 17
lidí. Přes četná sanitární opatření,
jakými byl například zákaz pořádání trhů, se podařilo nebezpečnou
epidemii zdolat až v půli října.
Nebudeme zde rozebírat příčiny rakouské porážky. Jako vítěz
vyšel z války stát mající dobře
vycvičenou a vybavenou armádu
s dostatkem výtečných velitelů.
Zatímco Prusko zvýšilo v roce
1866 vojenské výdaje na 40%
státního rozpočtu, Rakousko ve
stejném roce výdaje na armádu
snížilo na 18,6%. Ještě připomeňme, že proti sobě stálo 440 000 vojáků. Celkové ztráty byly: Prusko
9172, Rakousko 42 812 vojáků a
odhaduje se, že ještě jednou tolik
zemřelo vojáků v lazaretech. Italie
a Německo si sjednocením zemí
vytvořily předpoklady pro další
rozvoj a zvýšení významu v Evropě, u Rakouska tomu bylo naopak.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Deník Kočího
Ivančice dějiny města
Toulky českou minulostí č.9
Kratochvíl, A.: Ivančice,
bývalé královské město na Moravě
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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

koupím
•• staré motory za 200 Kč, nefunkční;
převodovky za 100 Kč. Dojedu, odvezu. Tel.: 776 611 470.
•• Š 1000 MB nebo Octávii, jiné staré
vozy. Tel.: 608 509 176.
•• Š 120, 125 nebo 130, super stav.
Nabídněte. Tel.: 602 947 903.
•• starou Š Octávii, Felicii nebo 1000
MB s papíry. Tel.: 608 509 176.
•• Jawa Babeta do 1.500 Kč. Tel.:606
409 076, po-pá 18-20 hod.
•• auto nejlépe zn. Š i bez TP a SPZ i
nepojízdné, levně. Tel.: 602 575 018.
prodám
•• Opel Vektra 2,0 l, r.v. 94, taž. zař.,
stř. okno, perfekt. stav, vše v el.,
46.000 Kč. Tel.: 774 949 551.
•• Nissan Primera 2,0 Gt, r.v. 94, centr.
alarm, stř. okno, vše v el., nový výfuk,
letní a zimní elektrony, 45.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 775 575 785.
•• Peugeot 309 1.9 D, r.v. 87, STK do
3/07, taž. zařízení, rádio, zimní pneu,
cena dohodou. Tel.: 607 254 643.
•• Citroen Xsara Pallast 2,0HDi, 5DV,
r.v. 02, 69 tis. km, klima, ABS, 4xAB,
PC, centrál na DO, Alu kola, zimní sada,
multifunkční volant, orig. rádio s CD,
4x el. okna, el. zrcátka, imitace dřeva,
dešťový senzor, 4x kotouč. brzdy, servo,
stavitelný volant, zadní stěrač, stříbrná,
garáž, tónovaná skla, imob., perfektní,
249.000 Kč, dohoda, Tel.: 724 690 424.
•• Ford Ka 1,3i, r.v. 01, vínová barva,
4x airbag, servo, ABS, el. stah. střecha, rádio na CD, naj. 30 tis. km, jako
nové, 119.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Fiat Regata combi 1,9 TD, STK,
EM 5/07, plně funkční, pojízdné,
koroze karoserie + 4 zimní pneu. Tel.:
724 144 820.
•• Fiat 650 E, 126P, tm. modrá barva,
r.v. 87, naj. 11.900 tis. km, nové brzdy, dobíjení vzadu, nové zimní pneu,
10.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Š Favorit, levně, veškeré ND. Tel.:
736 164 970.
•• Š Forman, r.v. 92, STK 10/07,
15.000 Kč. Tel.: 604 203 206.
•• Š Felicia 1,9D, past. modrá, r.v 97,
STK, RMG, cent, zam., servo, atd., mírné kosmetické vady laku, 73 500 Kč,
rychlé jednání sleva. Tel.: 606 831 558.
•• Š 105, r.v. 83, STK 10/07, bez koroze, 7.000 Kč. Tel.: 723 544 019.
•• Jawa Travel 125, r.v. 03, naj. 3.300
km, zánovní, 35.000 Tel.: 721 096 028.
•• motorku Dandy 50 vč. nosiče a kufru, červenočerná. Tel.: 515 323 891.
•• skútr Peugeot speedfight 2, r.v.
4/05, 50 ccm, vodník, 2 kotouč, čirá
optika, litá kola, záruka, serviska, naj.
300 km, PC 79.900, nyní 55.000 Kč.
Tel.: 604 904 547.
•• babetu Ankur ve výborném stavu
barva černá v chromu. Nutno vidět,
cena dohodou. Tel.: 603 367 503.
•• 1 ks pneu letní Firestone 155/80 R13,
nová, cena doh. Tel.: 607 187 893.
•• levně ND na Š Favorit - motor, stř.
okno, dveře, světla, kapotu atd, Tel.:
608 403 411.
•• 4 ks hliník. disků, elektrony i s pneu
30-40% vzorek z Favorita, r. 92, rozteč
70 mm, úhl. 98 mm, cena dohodou.
Tel.: 604 377 802 po 15 hod.
•• startovací vozík místo baterky na
traktor a vše níže. Tel.: 607 541 005.
•• vlečku za traktor, 4 kolová, cena
dohodou. Tel.: 731 455 763.
•• terru + přísluš., bez vleku, cena
dohodou. Tel.: 724 690 907.
•• karavan odhlášený, pojízdný, na
včelín nebo chatku; garážová vrata;
íčka 140-6 m, 10 cm; polystyren, větší
tabule; gum. hadice, prům. 70-10 m;
varnice. Tel.: 721 557 918.
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70
R14, vzorek 3-4 mm.400 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodovka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x

lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 5.000
Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, alternátor
1,500 Kč, startér 2.000 Kč, kompl. kabina 5.000 Kč, chladič 1.000 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD v MK na ul. Zámecká, Růžová.
Tel.:731 834 514.
•• RD se zahradou v Ivančicích. Tel.:
723 420 480.
•• byt v MK 1+1, 2+1, družst. nebo
v OV. Nabídněte. Tel.: 515 323 912.
•• byt do OV v MK. Tel.: 723 065 736.
prodám
•• RD řadový s garáží a velkými
sklepními prostorami, velká zahrada a
výhled do zeleně, vh. pro rodinu s dětmi. Nutno vidět. Tel.: 515 322 334,
po-pá po 18 hod.
•• RD 6+2 v Běhařovicích, nadstandard. vybavení, 2 garáže, venkovní
krb, zastřešení bazén, 2.390.000 Kč.
Tel.: 777 791 609.
•• RD 3+1 v Dobřínsku, ÚT tuhá
paliva, dvorek, vjezd, sklep, zahrada,
dílna, 590.000 Kč. Tel.: 739 179 728.
•• menší RD 1+1 ve Vémyslicích, přízemní, podsklep., vjezd na uzavřený
dvůr, studna, suché WC, vh. na chalupu, 235.000 Kč. Tel.: 604 795 874.
•• DB 3+1 v Ivančicích na novém sídlišti, volný od září 06. SMS na tel.: 777
782 803 nebo tomaspoul@volny.cz
•• pozemek na stavbu RD v Ivančicích, 1.700 m2. Tel.: 602 737 823.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
Pronajmu
•• byt 1+1 na Sídlišti v MK, část. zařízený, od 1.7.06. Tel.: 731 222 369.
•• byt 3+1 v MK, od července volný.
Tel.: 724 760 377.
•• byt v Brně, místnost za 3.000 Kč,
krásně nově zařízeno pro jednu osobu. Tel.: 602 439 920.
•• zařízenou garsonku v Brně-Černovicích. Dostupnost do centra MHD 10
minut od 1.8.06, 6.500 Kč/měs. vč.
inkasa. Tel.: 605 787 507.
hledám pronájem
•• bytu 1+1, 2+1 (kk) v Oslavanech
nebo Ivančicích. Tel.: 737 662 712.
•• byt 1+1, 2+1, 3+1(kk), v Oslavanech, Ivančicích. Tel.: 737 662 712.

Stavba - zahrada

•• Zařizujete dům, byt? Veškerý
stavební materiál a nábytek za velmi příznivé ceny přímo od výrobce.
Tel.:724 321 199.
koupím
•• dvoukřídlá vrata se zárubní ke garáži,
v. 2, š. 2,40-2,50 m. Tel.:605 776 380.
prodám
•• 4,80 m2 (cca 240 ks) ozdobné
zámkové dlažby, červená, 1.000 Kč,
Oslavany. Tel.:546 423 743.
•• starší cihly 50 ks á 1 Kč/ks; 50 kg
asfaltu v plechové nádobě; starší betonovou rouru pr. 20,15, 14 cm po 1
ks. Cena dohodou. Tel.:732 777 155.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru otevřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 h.
•• stropní versalit. desky, imitace světlý
dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• kotoučovou pilu na řezání dřeva
380V, velmi dobrý stav, 1.500 Kč.
Tel.: 603 367 503.
•• rot. sekačku terra-vari, elektrickou
zab. 39, pil. kotouče, nové, rychloup.
sklíčidlo 4-16. Tel.: 720 455 722.

daruji
•• koňský hnůj za odvoz, stálý odběr možný, Lubnice u Bítova. Tel.: 774 874 038.
•• za odvoz avii kvalitní zeminy,
Ivančice. Tel.: 732 777 155.

Vybavení domácnosti

koupím
•• obývací stěnu a sed. soupravu rozkládací. Tel.: 776 696 269.
prodám
•• rohovou sedací soupravu, vínovou,
4.000 Kč. Tel.: 606 107 866.
•• kuch. roh. lavici, červená koženka
+ 2 židle; psací stroj Consul; malou
stříbrnou TV 13x13; ruční vysavač
Eta, malý v perfekt. stavu; dětskou
neplastovou trojkolku se šlapadly na
př. kole; starožitný stůl cibulák; koupelnovou skříňku s umyvadlem š. 55;
křišťálový lustr. Tel.: 605 776 380.
•• starší leštěnou ložnici mahagon/
jasan, manželské postele, 2 noční
stolky, psýcha, 2 šatní skříně, pouze
vcelku, cena doh. Tel.: 777 856 232.
•• shrnovací dveře tmavé, ořech, prosklené, š. 80, téměř nové, 1.000 Kč.
Tel.: 604 461 537.
•• 2 ks válend s ÚP, 700 Kč/ks. Tel.:
776 646 907.
•• starý sekretář 210x160x40 zachovalý, cena doh. Tel.: 546 430 034.
•• kamna Petry, nutno vyspravit šamot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.

Elektro a elektronika

•• Chcete elektroniku o 4% nižší,
než je v maloobchodě? Stačí zaplatit 30% akontaci a splátky na 12
měsíců. Zboží dovezeme zdarma.
Tel.: 724 321 199.
koupím
•• lednici Liebherr 500 l, v. 1515, š.
755, hl. 715. Tel.: 721 681 677.
•• stereozesilovač 50-100W, 4 Ω za
rozumnou cenu. Tel.: 724 157 030.
prodám
•• MT Siemens A60, barevný displej,
nová baterie, nabíječka, 1.000 Kč.
Tel.: 732 615 485.
•• nový MT zn. Siemens A70, cena
dohodou. Tel.: 602 575 018.
•• cassetedeck Sony 1 kazeta komponent, 1.000 Kč, stereoreceiver Sony,
2.000 Kč, bedny Sony 2x140W, 2.000
Kč. Vše 100% stav, dohoda možná.
Tel.: 731 945 491.
•• autorepro, třípásmové 40W, 350
Kč/pár; CD-Rom mechaniku 80
Kč/ks; autorádio na kazety, 150 Kč;
nabíječku na Siemens, 35-50 Kč. Tel.:
777 876 538.
•• nové espreso automat, 9.000 Kč,
nevh. dar. Tel.: 604 579 820.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombinovaná, horkovzdušná, zn. Siemens,
s digitálem, 57x38x46, dovoz Německo, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• němý sluha, elektr., 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• technologie mrazírny (cca 8 -10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• pračku Mini romo, velmi zachovalá, funkční, 800 Kč. Tel.: 724 720 814.
•• za odvoz šicí stroj Veritas skříňkový; ledničku s mrazáčkem; pračku
Whirpool, vrchní plnění AVG 681,
výborný stav, 3.000 Kč, Ivančice.
Tel.: 775 245 370.

Vše pro děti

prodám
•• pěkný kočárek na panenky, málo
užívaný, modrá barva + různé panenky, 400 Kč. Tel.: 603 788 657, mail:
Rdoma@seznam.cz
•• oblečení na mimi, podzim-zima,
vel. 80-92, zimní flauš. komplet,
čepičky, punčochy, bodyčka, rifle;
knihy: Výchova batolat, Výživa, Vaří-

me dětem; hrací mantinel na postýlku,
PC 500, nyní 150 Kč. Ivančice. Tel.:
608 842 730, 777 209 174.
•• chlapecké rifle 3 ks, délka 100-105
cm, 60 Kč/ks; chlapecké oblečení na
6-7 let - rifle, košile, trička, 50 Kč/ks;
chlapecké letní páskové boty sv. hnědá kůže, vel. 39, skoro nové, levně,
polobotky (pohorky), khaki vel.: 40,
levně. Tel.: 515 323 365.
•• sport. kočárek na větších kolech,
dovoz Rakousko, tm. modrá-béžová
kostka, pláštěnka, koš, skládací, 850
Kč. Tel.: 603 343 048.
•• kočár hluboký + sport. na jednom
podvozku, vínovobéžový, nafuk. kola,
taška, pláštěnka, peřinky, doplňky, 3.000
Kč, sleva možná. Tel.:737 302 091.
•• hluboký kočár s proutěnou košinou
v komb. s modrou kostkou, velmi zachovalý, 2.000 Kč. Tel.: 724 720 814.
•• dětská hliník. koloběžka, 250 Kč/ks.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• botičky do vody (možno i jako sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.

Zvířata

koupím
•• štěně hladkosrstého foxteriéra,
nabídněte. Tel.: 603 584 391.
prodám
•• loňský samec páva modrého, 1.200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• barevnou kozičku k chovu, odběr
ihned; štěně, srnčí ratlík,pejsek. Tel.:
603 168 609.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732
562 498.
•• prase, 150 kg, 30 Kč/kg, půlky 45
Kč/kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• prase 150 kg, 30 Kč/kg, půlky 45 Kč/
kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• prase váha 120-150 kg na dokrmení
i zabití, 28 Kč/kg. Tel.: 737 117 666.
•• štěňata zl. retrívra bez PP, očkovaná, odčervená, 3.600 Kč, odběr
10.7.06. Tel.: 723 693 478.
•• bišonek - pes nabízím ke krytí.
Tel.: 602 439 920.
•• 2 měs. štěně, očkov. průkaz, pouliční směs krátkosrstá, vyroste do
výšky asi 35 cm, dobrý hlídač. Tel.:
568 865 232, 8-11 hod.
•• štěňata bígla, trikolora, bez PP,
očkovaná, odčervená, odběr červen,
3.000 Kč. Tel.: 724 347 243.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, očkov., odčerv. Tel.: 728 842 674.
•• štěňata bígla, trikolora bez PP, očkov.,odčerv., odběr zač. června, 3.000
Kč. Tel.: 724 347 243.
daruji
•• koťata. Tel.: 723 464 040, 546 423 055.
•• za cenu očkování, 300 Kč, štěně
pejska 2 měs., písková barva, matka
NO/labrador, otec labrador. Lubnice u
Bítova. Tel.: 774 874 038.

Služby

•• Moravská květinka oznamuje
otevření nové prodejny květin a
dárkového zboží v Moravském
Krumlově na ul. Palackého 57
(vedle zámku). Na květinové vazby
objednané den předem poskytujeme 10% slevu. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Tel.: 605 755 405.
•• 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.
•• I Váš pes může vypadat skvěle!
Stříhání a kompletní úprava psů
- Taťána Ireinová, Sídliště 323,
M. Krumlov. Dále nabízíme drobný prodej chovatelských potřeb,
veterinární kosmetiku Bea natur,
poradenství. Objednávky na tel.:
723 573 674.

•• Úvěry - roční úrok do 5%, splatnost 10 - 13 let. ručení pořizovanou
nemovitostí. Tel.: 604 573 299, 731
558 441 (na toto pouze SMS).
•• Včelařům nabízím ranné oddělky
a matky. Odběr od konce května.
Matky F1 od ins. Cena: oddělky
350 Kč, matky 150 Kč. Zdarma
zašlu informace. Objednávky: Včelařství B. Gruna, Petrovice 46, 672
01 M. Krumlov, tel.: 515 320 787.
•• Nejjednodušší hypotéky a kreditní
karty bez prokazování příjmů, úvěry bankovní i nebankovní a výhodné
stavební spoření. Tel.: 607 785 566.
•• Finanční půjčky - nebankovní
sektor, bez poplatku. I pro živnostníky na zaplacení daně z příjmu.
Nebankovní hypotéky bez prokazování příjmu oproti zástavě. Tel.:
724 781 310.
•• 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.
•• Oznamujeme občanům - Jednatelství Kolmanová Zdeňka pro
klienty České pojišťovny a.s., stále
otevřeno každý den na ulici Kostelní 1, Miroslav /Zdravotní středisko-bývalá lékárna/. Tel.: 515 334 148,
602 439 920. /informace o zrušení
jsou nepravdivé a lživé. • Vyřizujeme pojistné události, změny ve
smlouvách. • Uzavíráme životní i
majetkové pojištění. • Povinné ručení i havarijní pojištění.../
•• 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

•• Hledám volné místo v os. vozidle
do zaměstnání v Brně/Modřicích, na
2-3 směnný provoz. Tel.: 721 698 702.
•• kdo daruje kolo zn. CZ, sběratel.
Tel.: 732 483 023.
•• Začínající vodák 35/175 hledá
partnerku na vodu - háčka. SMS na
tel.: 728 298 596.
prodám
•• silniční kolo Author téměř nejeté,
cca 50 km, PC 13.000, nyní 6.000 Kč,
přísluš v ceně 1.000 Kč gratis. Tel.:
606 268 287, po 17 hod.
•• kvalitní surové kůže z kůzlat, bílé.
Tel.: 546 413 194.
•• soustruh do výroby, toč. délka 700,
pr. 150 rozložený, nutno vidět, 10.000
Kč. Tel.: 602 711 200.
•• plechový kanystr 20 l, 90 Kč. Tel.:
604 449 934.
•• konzumní brambory. Tel.: 732
562 498.
•• masový mlýnek č.12, 200 Kč. Tel.:
604 579 820.
•• kamna Vincek 1920, malý truhl.
ponk, téměř nový d. 150 cm. Tel.:
515 323 891.
•• dámské kolo Velamos, levně. Tel.:
732 447 594.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• fotoaparát Flexatera IV/a i na kinofilm; žehlící prkno téměř nové; stará
prosklená knihovna a sekretář s ÚP, velmi zachovalá, v. 175, š. 120, hl. 40 cm;
zasklené plakáty A.Muchy 12 ks, 35x55
cm, cena dohodou; bioptronovou lampu
(všestr. použití); dámské kožené šněrovací nadkotníčkové boty Stival č. 38; 3

dílný Anatom. atlas Rauber-Kopsch pro
studující medicíny, téměř nový; červený
flaušový kabát č. 44, téměř nenošený.
Tel.: 515 322 334, po-pá po 18 hod.
•• dívčí horské kolo do 14 let, Shimano,
fialová barva, zachovalé, 1.500 Kč, dohoda možná, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• seno loňské. Tel.: 515 322 314.
•• nedrané peří 5 kg, cena dohodou.
Tel.: 737 324 020.
•• kulobrok ZH 304, 7x57R 12/70 +
puškohled, výměnné hlavně (skoro
nové) + zbytek nábojů, 16.000 Kč.
Tel.: 723 147 615.
•• starší baskytaru s obalem, popruhem a kabelem, 1.000 Kč; kytarové
efekty Boost Driver, 600 Kč; Flanging
Chorus, 600 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• starší udici s navijákem MK 100,
malý podběrák Byron, trojnožku na sezení, vše za 400 Kč. Tel.: 728 117 809.

Seznámení

•• 47 letý, zklamaný nekuřák hledá
ženu kolem 40-ti let, dítě nevadí. Miluji přírodu, tanec. Ivančice a okolí. Těším se na odpověď. Tel.: 605 501 162.
•• Mám rád ženy takové, jaké jsou,
záleží na povaze, na kráse vůbec ne.
Dám do toho srdce a vše ostatní, co
stojí za to. Tel.: 605 064 740.

Zaměstnání

•• Hledám vyučenou zahradnici do květinářství v Ivančicích. Tel.: 777 272 628.
•• Pohlídám maminkám děti, hodinově nebo i dopol. do 14 hod. Tel.: 608
842 730, 777 209 174, Ivančice.
•• Která firma (plátce DPH) provede
střechu z Onduline vč. materiálu + podbití? Tel.: 732 542 768, 546 451 305.
•• Hledám šikovného důchodce, který
by natřel okna. Tel.: 732 447 594.
•• Hledám práci řidiče do 3,5 t, zkušenosti a dlouholetou praxi mám, ŘP
sk. C, možno i na VPP, brigádně. Tel.:
728 424 292.
•• Hledám brigádu na letní prázdniny,
17 let. Tel.: 606 310 353.
•• Hledám spolupracovníka na montáž plastových oken. Možno i mladšího důchodce. Tel.: 602 719 156.
•• Student, 16 let, hledá jakoukoli
brigádu v Ivančicích a okolí. Tel.:
736 218 397.
•• 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.
•• Hledám někoho, kdo by doučil
programovací jazyk C a Pascal. Spěchá. Tel.: 606 575 283.
•• Obchodní firma hledá pracovníky,
zprostředkovatele, referenty, obch.
zástupce. Požadavek: komunikativnost, spolehlivost. Měs. příjem cca 28
tis. Kč. Tel.: 724 321 199.
•• Stavební firma v Ivančicích přijme
vyučené zedníky a stavební dělníky (i
s ŽL) na práce v Ivančicích a blízkém
okolí. Tel.: 546 452 417 (7.00-15.00
hod.), 602 536 382, 606 717 888.
•• Přijmeme automechanika-diagnostika s praxí. Nástup možný ihned.
Tel.: 606 737 348, 515 321 059.
•• Firma SKB přijme pracovníky na
pozice PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK,
OBSLUHA
LOGISTICKÝCH
ZAŘÍZENÍ, PROVOZNÍ ÚČETNÍ
pro pracoviště v Brně-Chrlicích.
Tel.. 545 559 158, e-mail: brno.personalista@smurfitkappa.cz
•• 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

Vzkazy

•• Víťo (pupíku) z Rybníků, prosím,
ozvi se, je to důležité. Prosím i ty,
kteří ho znají. Tel.: 604 170 249.
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Dobří lidé ještě žijí

V neděli 28. května pořádala ZŠ Ivančická zájezd na muzikál Edith
Piaf do Brna. Před 18 hodinou jsme s dobrou náladou a očekáváním
pěkného kulturního zážitku vyjeli z Moravského Krumlova. Daleko
jsme ale nedojeli. Před Neslovicemi byla na silnici překážka. Kupodivu to nebyla havárie, ale celou vozovku blokovalo příčně postavené
sportovní terénní auto. Značně opilý řidič svůj vůz opustil, nasedl na
kolo a odjel neznámo kam! S autem americké výroby nemohl a ani nesměl nikdo pohnout až do vyšetření případu policií. Náš autobus zůstal
zablokovaný v koloně aut, která se v obou směrech tvořila.
Čas ubíhal a začátek představení se nezadržitelně blížil. Osobním
autům se podařilo vozidlo objíždět. Nezbývalo nám nic jiného, než
vsadit na ochotu lidí a dostat se do Brna stopem! Potěšilo nás i to,
že z okének projíždějících aut na nás omluvně volali: „My do Brna
nejedeme“! Ale měli jsme štěstí. Představení jsme stihli všichni jen
s malým zpožděním. Když jsme se o přestávce setkali a vyprávěli si
svoje zážitky z cesty, ze všech vyzařovala radost a příjemný pocit, že je
ještě tolik hodných lidí. Vždyť oni jeli jinam a zavezli nás až k divadlu.
A tak krásný kulturní zážitek byl znásoben nadšením z pomoci neznámých lidí. Musím se přiznat, že cesta autem s pohledným sympatickým
mladíkem, který přivezl čtyři cizí ženské až na chodník k divadlu, byla
mnohem zajímavější než jízda autobusem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ochotným řidičům, kteří
nám nezištně pomohli a popřát jim, aby i oni potkávali na cestách i
v životě hodně takových dobrých lidí.
Jaroslava Peřinová

Vodní lyžaři zahájili sezónu mezinárodním závodem

Jak žijeme v naší obci?

/Hlína/ Výstavba rozhledny pokračuje, již je smontována 15 metrů
dlouhá dřevěná konstrukce, zatím leží ve výrobní hale, pracuje se na
železné vyhlídce. Předpokládaný převoz na místo postavení v letních
měsících. Termín otevření v letošním roce se pravděpodobně nestihne.
První slet čarodějnic, který se měl uskutečnit 30. dubna, byl pro
vytrvalý déšť odložen. Přes chladné počasí se bavili při ohni mladí i
dospělí dlouho do noci.
V minulých dnech obdržely ženy ze sdružení „Babinec“ děkovný
dopis od ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně za dárky,
které samy zhotovily a věnovaly malým pacientům. V dopise se mj.
uvádí: ... snažíme se malým pacientům jejich pobyt u nás jakýmkoli
způsobem ulehčit a zpříjemnit. Patří k tomu i nejrůznější hračky či dárky, které jim díky takovým lidem, jako jste vy, můžeme dávat“.
Na Svátek matek nacvičily p. M. Kocábová a D. Vodáková s místními dětmi pásmo básní, písní, říkanek a předvedly je v místním pohostinství maminkám a babičkám.
Voleb do Parlamentu ČR se zúčastnilo 79,9% občanů.
Sobota 3. červen: soutěže v požárním útoku se zúčastnila jen dvě
družstva z D. Kounic a dvě družstva domácích hasičů. Nejúspěšnější
bylo I. družstvo D. Kounic před I. družstvem z Hlíny.
U příležitosti svátku Dne dětí uspořádaly ženy ze sdružení Babinec
spolu s OÚ v neděli zábavné odpoledne pro děti. Soutěžily v závodech
na koloběžkách, kolech, malovaly křídou na chodníku, hrály různé hry.
Sladká odměna čekala nejen na vítěze, ale odměněny byly všechny
zúčastněné děti.
Vašulín Jaroslav, Hlína

Odpoledne u rybníka

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Nedělní odpoledne u rybníka v areálu Vrabčí
Hájek v Moravském Krumlově patřilo především dětem. „Dnes se
jedná o již čtvrtý, proto lze říci, že i tradiční ročník akce Odpoledne u
rybníka. Je to akce pro celé rodiny uspořádaná k Mezinárodnímu dni
dětí. Každoročně jsou kromě her a soutěží pro děti připraveny i ukázky
techniky a soutěže zručnosti i odvahy. Pomáhá nám v tom TJ Moravský Krumlov a Skautský oddíl,“ uvedla hlavní organizátorka Yvona
Žáková, ředitelka DDM Moravský Krumlov.
Na příchozí čekaly pódiová vystoupení a hry jako kroket, překážková dráha, střelba ze vzduchovky, hlavolamy nebo slaňování. „Dům dětí
a mládeže, jako hlavní organizátor, vždy osloví Policii ČR s žádostí
o ukázky. Máme tu dnes připravené auto dopravní policie s vybavením
a radarem, vozidlo pořádkové policie, která zajistila ukázku zbraní
a výstroje. Letos přijelo i vozidlo potápěčů, kteří předvádí kompletní
výstroj i s jejich prací tj. ponor do vody. Jeden kolega se potápí druhý k tomu dává výklad. Pro děti je připravena i atrakce a to svezení
na motorovém člunu po rybníku,“ uvedla tisková mluvčí policie ČR
Lenka Drahokoupilová. O tyto ukázky, společně s hasičskou technikou
i s motorkami městské policie z Brna, byl mezi dětmi velký zájem. Nejen děti, ale i mnozí dospělí se měli na co dívat. „Já jsem moc ráda, že
se dnešní den tak vydařil a přišla opravdu velká spousta lidí. Vím, jak
náročné je zorganizovat tyto akce, hlavně pak pro děti, proto je hodlám
podporovat i do budoucna. I městská policie našeho města svým dílem
přispěla a jsem ráda, že tomu tak je,“ uvedla místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová. „Já jsem ráda, že se počasí na den dětí
vydařilo, protože nás to stálo hodně práce, a to nemluvím jen za DDM.
I zájem ze strany veřejnosti je velký, proto je potřeba věnovat těmto
aktivitám pozornost,“doplnila Yvona Žáková.
/mask/

foto: mask

/Oleksovice/ Minulý víkend
proběhl v Oleksovicích už 21.
ročník mezinárodního závodu ve
vodním lyžování za motorovým
člunem Moravia Cup 2006.
Závodu se zúčastnilo celkem
50 závodníků, a to z ČR, SR,

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

lik nebezpečných pádů, které se
naštěstí obešly bez zranění.
Pro TJ Delfín Oleksovice je
potěšitelné, že Daniel Odvárko,
současný juniorský mistr Evropy
a Mistr Evropy do 21 let, se po
zranění vrátil v dobré formě a

Nikola Hrubešová z Oslavan
na Miss Aerobik junior ČR

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.

Úspěšný úvod do atletické
sezóny pro AC M. Krumlov
Na úvod sezóny se členové atletického klubu Moravský Krumlov
zúčastnili třech závodů seriálu pod názvem „Jarní Brno“. Významného
úspěchu docílila Radka Marková, která se na všech závodech umístila na stříbrné příčce a zlepšila svůj osobní rekord ve skoku vysokém
výkonem 150 cm. Roman Široký skočil do dálky 502 cm, čímž si také
vytvořil svůj osobní rekord.
Koncem května se Roman Široký, Jan Štěpanovský, Vojtěch Stix
a Monika Vystrčilová zúčastnili atletického čtyřboje v Přísnoticích.
Byť nedosáhli na stupně vítězů, tak se ve velmi silné konkurenci rozhodně neztratili. Kromě Romana Širokého byla účast na těchto závodech pro všechny premiérou.
V květnu se také rozběhla Liga dorostenek Moravskoslezského
kraje, na kterém startuje dorostenecká špička z celé Severní a Jižní
Moravy. AC Moravský Krumlov v Lize reprezentuje Radka Marková,
která na prvním ze čtyř závodů vyrovnala svůj osobní rekord ve skoku
do výšky. V sobotu 17. června se koná v Třinci druhý závod, kde se
Radka pokusí tento rekord překonat. Podobné ligy se účastní také Roman Široký. V závodech, které jsou určeny pro žactvo Jižní Moravy,
startuje v několika disciplínách. Kromě dálky se objevuje ve skoku do
výšky (147 cm), běhu na 60 metrů (8,0 s) a ve štafetě 4x60 metrů, ve
kterých zpravidla dosahuje medailových pozic.
V sobotu 3. června se v Brně konala „Zmrzlinová olympiáda“, které
se zúčastnili Jan Štěpanovský, Roman Široký, Radka Marková a Kateřina Doubková ml.. Všichni ve svých disciplínách dosáhli na medaili.

foto: TJ Oslavany

Letos se konal již 7. ročník Miss aerobic ČR v Praze ve sportovní
hale na Lužinách. Ve 12 městech naší republiky se konal Miss aerobic
tour, kde se vybíralo 10 nejlepších dívek v každé kategorii na semifinále do Prahy. Dne 5. března se soutěžilo v Brně a do postupující desítky
se dostala i šestnáctiletá Nikola Hrubešová z Oslavan, která cvičila
v kategorii junior ve věku 14-17 let. Semifinále se konalo 6. května
v Praze a zde postoupila ze 116 soutěžících z celé republiky do finále
30ti nejsympatičtějších sportujících dívek, které se konalo 4. června
opět v Praze. Tady už byly kromě cvičení podle lektorek i rozhovor
a dialog ve společenských šatech s moderátorem na vybranou otázku
a promenáda v plavkách. Zápolení děvčat obohatil výstupem zpěvák
ze Superstar Michael Foret a Tomáš Lobl z filmu Experti. I když mezi
třemi nejlepšími se Nikola neumístila, přesto to byl pěkný zážitek
a zkušenost, jak takové soutěže o titul Miss probíhají.
TJ Oslavany

II. ROČNÍK
PRESTIŽNÍHO TURNAJE V MARIÁŠI

V sobotu 24.června 2006 od 16.30 hod. v pohostinství Řeznovice,
startovné 50 Kč. Přihlášky: na tel.: 608 509 176.
Srdečně zveme příznivce této hry.
Stadion FC Miroslav v sobotu 24.června 2006
pořádá VII.ročník turnaje starších žáků

MEMORIÁL MILANA IROVSKÉHO

1. SC Znojmo, Tasovice, Sparta Brno, M.Krumlov, Sv.Jur (SR),
Miroslav. 8 - 13.00 hod. utkání ve skupinách, 13 - 14.30 hod.
přátelské utkání FC Miroslav (výběr bývalých hráčů FC Miroslav)
14.30 - 17.00 hod. utkání o umístění.

ZRCADLO V LÉTĚ
měsíční vydání pro červenec
vychází v pátek 30. 6.
měsíční vydání pro srpen
vychází v pátek 28. 7.

Omluva redakce

Tímto se omlouváme panu Milanu Bonkovi. V minulém čísle byl
zveřejněn o trstěnickém maratónci Milanu Bonkovi článek, ve kterém
jsme chybně uvedli jeho jméno.
/redakce/

Německa, Rakouska, Polska,
Maďarska a Běloruska. Závodilo
se ve figurální jízdě, ve skoku, ve
slalomu a v kombinaci. V sobotu
skokům příliš nepřálo počasí,
protože nárazový vítr dělal lyžařům starosti a viděli jsme i něko-

zdravotně v pořádku a na výkonech to bylo vidět. Ve slalomu se
umístil na 3. místě, ve skoku na 4.
a v kombinaci na výborné 2. pozici. Snad mu zdraví a forma vydrží, aby úspěšně mohl reprezentovat ČR na mistrovství Evropy
do 21 let a na mistrovství Evropy
dospělých v září v Řecku.
Hlavním závodem byla, jako
každoročně, Velká cena slalomu,
kde se závodníci umístili v tomto
pořadí: Petr Veselý, Adam Sedlmajer, Daniel Odvárko všichni
ČR. V ženách bylo pořadí následující: Barbora Kolesárová (SR),
Martina Zlatohlávková (ČR),
Maryja Veramchuk (BLR).
Celý závod proběhl hladce
a oddíl prokázal, že je schopen
uspořádat velmi kvalitní závod na
skutečně mezinárodní úrovni jak
technicky, tak organizačně. Příznivci tohoto sportu se také mohou
více dozvědět na webových stránkách www.cwsf.cz.
Na závěr můžeme jenom vyzvat veřejnost, aby si přišli vyzkoušet jízdu na vodních lyžích
a snad se mezi dětmi zase najde
talent, který bude dál úspěšně
reprezentovat nejen TJ Delfín
Oleksovice, ale i ČR na mezinárodních závodech.
/mask/

foto: AC

Našim čtenářům a inzerentům přejeme
krásné léto a dovolenou plnou báječných zážitků

