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Vstup do parku byl po pádu
větve na člověka zakázán 

/Oslavany/ V zámeckém parku v Oslavanech došlo k nehodě, kterou 
zapříčinil špatný stav stromových porostů. Naštěstí se nic vážného ne-
stalo. V současné době je oslavanský zámecký park společně s areálem 
zámku pronajat společnosti G&C Pacifi c. Tato společnost převzala od 
města projekt na úpravu zámeckého parku a v rámci aktualizace tohoto 
projektu byla objednána u odborné fi rmy inventarizace porostů. 

Pracovníci fi rmy se dostavili do parku a při práci došlo k velmi zá-
važné události. Byl ohrožen život pracovníka, který prováděl kontrolu 
dřevin. Při práci se ulomila velká větev a spadla přímo na něj. Naštěstí 
se tento případ obešel bez následků. Na místo se dostavil starosta města 
a pracovníci odboru životního prostředí s tím, že bylo jasně konstato-
váno, že je třeba provést okamžitý zásah na úpravu statiky 18 stromů.

„Stromy jsou silně narušeny, mají sníženou vitalitu, jejich existence 
je bezprostředně ohrožena, neboť mají velké dutiny v koruně, ve vět-
vení a při náběhu. Část větví je suchá a postupně odumírá. Na základě 
těchto skutečností byl vydán s okamžitou platností zákaz vstupu do 
zámeckého parku a to do doby, než bude provedeno odborné ošetření 
dřevin. Odborná fi rma nabídla okamžitý zásah a rada města nabídku 
akceptovala. Po jednání rady fi rma nastoupila a ošetřila nejrizikovější 
stromy. Je třeba si uvědomit, že majitel pozemku, kterým je město, je 
zároveň také majitelem všech dřevin, které se v parku nacházejí a ze 
zákona o ně musí dbát. V případě jakékoli újmy způsobené špatným 
zdravotním stavem dřevin není zodpovědný nájemce, ale majitel. Z to-
hoto důvodu k problému město takto přistoupilo. Firma G&C Pacifi c 
naváže na toto nejrizikovější ošetření a bude pokračovat v projektu 
úpravy parku,“ uvedl starosta města Vít Aldorf.

Co se týče ošetření dřevin, budou prováděny dvě úpravy. První bude 
bezpečnostní řez. Jedná se o minimální variantu ošetření, účelově za-
měřenou na splnění požadavků provozního zabezpečení stromů. Druhý 
řez, který bude prováděn, je „přírodně blízký řez“. Jde ve své podstatě 
o destruktivní řez stromu, který se snaží redukovat korunu stromu
a napodobí se tím přirozený lom větví. Takže strom bude omlazen
a koruna se bude dále vyvíjet. Důvodem k tomuto řezu je snaha o za-
chování přestárlých stromů, které z hlediska ekosystému mají svoji ne-
vyčíslitelnou cenu a váže se na ně existence dalších živých organizmů. 
Dalším důvodem je provozní bezpečnost stromů.                           /jak/

/Miroslav/ Kolem výstavby 
továrny na bioetanol je snad 
rozhodnuto. „Rada města zváži-
la celou situaci předpokládané 
výstavby továrny a došla k třem 
důvodům, proč od záměru od-
stoupit. Zaprvé se určitá část 
miroslavské veřejnosti postavila 
proti budování tohoto zařízení 
na katastrálním území města 
Miroslavi. Dále jsme respektova-
li připomínky zastupitelstva obce 
Suchohrdly u Miroslavi. Za další 
nechceme blokovat schválení 
územního plánu města Miroslavi, 
protože by to pro město mohlo 
mít od příštího roku velice váž-
né důsledky, protože bude platit 
nový stavební zákon. Jsou rozpra-
covány další akce a to na bytovou 
i průmyslovou zástavbu. Také by-
chom přišli o dotaci, kterou 
máme na zpracování územního 
plánu od krajského úřadu. V ne-
poslední řadě to jsou útoky na 
mou osobu, což také znevažuje 
práci rady a části zastupitelstva 
města a myslím si, že je to pádný 
argument pro to, abychom tuto 
záležitost přehodnotili a rozhodli 
navrhnout zastupitelstvu, aby od 
záměru upustilo. Byl to pouze zá-
měr a nebyla to odsouhlasená vý-
stavba,“ uvedl na zastupitelstvu 
starosta Augustin Forman.

„V odůvodnění, které starosta 
řekl, postrádám faktografi ckou 

část, to znamená emise, spotřeba 
vody a další věci. Odůvodnění, 
které zaznělo, mi připadá silně 
emotivní a vypadá to, jako byste 
byli dotlačeni do něčeho, co jste 
nechtěli. Ale myslím si, že je to 
v zájmu města a jeho obyvatel,“
uvedl diskutující Jaroslav Tručka.

„K lihovaru nemáme podklady, 
to znamená, že nemáme EIA stu-
dii, nemáme projektovou doku-
mentaci, kde mělo dojít k výraz-
ným změnám ve spotřebě vody, 
protože se vycházelo z toho, že 
Miroslav poskytne osm vteřino-
vích litrů a z toho měla vycházet 
zadávací studie. Nemůžeme mlu-
vit o emisích a vodě, protože ne-
máme žádné podklady. Hlavním 
důvodem je schválení územního 
plánu,“ odpověděl na připomínku 
starosta Augustin Forman.

„Zajímalo by mě, zda Miro-
slav dala investorovi na vědomí 
odstoupení od záměru, případně 
jak reagoval?“ následovala další 
otázka od Barbory Arndt. „In-

formovali jsme investora, že se 
bude toto zastupitelstvo konat a 
co bude na jeho programu,“ od-
pověděl Augustin Forman.

Po této diskusi zastupitelé hla-
sovali o přehodnocení záměru 
výstavby a záměr byl schválen. 
Proti byli zastupitelé, kteří prosa-
zovali výstavbu od počátku.

Na rozhodnutí zastupitelstva re-
agoval Petr Skácel ze společnosti 
Trinity Investment, který zastupu-
je investora: „Nedlouho před roz-
hodnutím o odstoupení od záměru 
rozhodlo to samé zastupitelstvo o 
posunutí areálu továrny o 300 me-
trů. Nebudeme stavět někde, kde 
nás nechtějí.“                           /mask/

Část krumlovské veřejnosti 
dlouhá léta volá po širší nabíd-
ce společenských a zábavných 
akcích, které by hlavně v letních 
měsících oživily dění ve městě. 
V nedávné minulosti byla k taneč-
ním zábavám využívána lokalita 
v „horním“ zámeckém parku. Pro 
některé obyvatele v centru města, 
ale i v lokalitě „Na hříbku“ byly 
tyto převážně letní víkendové noci 
povinnou pozvánkou k poslechu 
reprodukované nebo živé hudby. 
Nelze se pak divit tomu, že radnice 
byla zaplavena telefonáty a písem-
nými stížnostmi. Zastupitelé tehdy 
rozhodli pořádání tanečních zábav 
v „horním parku“ zarazit.

Druhým místem, které bylo 
vybráno pro zábavu veřejnosti, se 
stal „Vrabčí hájek“. Místo, které je 
položeno mimo centrum města se 
jevilo jako nejlepší řešení. I odtud 
ale zvýšená hladina zvuku ruší při-
lehlá obydlí. Nejvíce „na ráně“ je 
rodinný dům manželů Machových 
a byt manželů Šašinkových, který 
je součástí areálu tiskárny.

„Nejsem proti, aby se město 
bavilo, ale tady jede jedna akce za 
druhou. Několikrát jsme kontakto-
vali starostu, poslali jsme stížnost 
na radu i zastupitelstvo a komuni-
kace nefunguje. Vzhledem k tomu, 
že bydlíme v těsné blízkosti areálu 

Vrabčí hájek, je zapotřebí sladit 
zábavu občanů našeho města a 
možnosti bydlení v našem rodin-
ném domě. Při zábavných akcích je 
reprodukce hudby mnohdy tak vy-
soká, že se nedá spát ani při zavře-
ných oknech. Po konání  zábavné 
akce někteří lidé v zaparkovaných 
vozech v těsné blízkosti našeho ro-
dinného domu  pouštějí velmi hla-
sitě reprodukovanou hudbu až  do
brzkých ranních hodin.  Při pořádá-
ní celovíkendové akce typu Krákor 
je nemyslitelné dům užívat k odpo-
činku“, uvedl Stanislav Mach.

Manželé Šašinkovi k tomu řekli: 
„Bydlíme zde od roku 2002. 
Zábavy na „Vrabčáku” jsme vždy 
brali jako jeho součást, ale rok 
od roku jich přibývá. Navíc už 
kromě Krákoru jdou další akce 
den po dni. Chceme akce pouze 
z pátku na sobotu, protože jinak 
si člověk neodpočine. Zkuste při 
současných teplotách spát v noci 
se zavřenými okny. Nevyspíte se. 
Když je otevřete, také se nevyspíte. 
To nemluvím o dětech, ty se v noci 
budí a pláčou. Ovšem u nás je to 
ještě „pohoda“ oproti Machům. U 
nich je hluk ještě větší a těsně pod 
pozemkem jim udělali nepovolené 
parkoviště. Takže Ti si opravdu 
zkouší svoje.”

Zastupitelstvo města obdrželo 

od manželů Machových a Šašin-
kových stížnost, ve které žádají 
nepovolovat celovíkendové akce 
typu Krákor, při zábavné akci 
nařídit hladinu reprodukované 
hudby, na což by měla dohlédnout 
Městská policie, která by měla také 
dozorovat v okolí areálu a dohlížet 
na reprodukci hudby v zaparkova-
ných vozech. Akce by měly být pořá-
dány maximálně jednou za 14 dní.

„Informoval jsem pana starostu, 
že klidně mohou proběhnout na-
plánované akce včetně Rybářského 
karnevalu. Jen je zapotřebí stanovit 
další postup, který bude pro obě 
strany akceptovatelný. Na základě 
zkušeností ze zábavných akcí z let 
minulých jsem nucen začít věc 
konstruktivně řešit a to s radou 
a zastupiteli města. Kontaktoval 
jsem fi rmu, která se zabývá měře-
ním akustického tlaku, aby během 
akce provedla měření na našem 
pozemku. Jsem si jist, že naměřená 
hodnota bude překračovat povole-
né maximum. Nevím, jestli si to 
zastupitelé uvědomují, ale tato sku-
tečnost může způsobit, že na Vrab-
čím hájku se v budoucnu zakáže 
jakákoliv hudební produkce. To 
samozřejmě nechci, ale chci, aby 
se mnou už město konečně začalo 
komunikovat a věc konstruktivně 
řešilo,“ dodal Stanislav Mach.   /abé/

Akce na Vrabčím hájku předmětem sporu

foto: mask
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

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

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

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

splátkový prodej a servis do 300.000 Kč
bez prokazování příjmů

mopedy • motocykly • skútry
zahradní mechanizace

motorové pily • lodní a let. motory

AFORD PLAST, s.r.o.
výrobce šestikomorových
plastových oken

Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré žaluzie
a parapety.

Zastoupení:
Pavlík Ivo, Dukovany 221
Tel.: 602 719 156, 568 865 321 

výrobce šestikomorových

Pavlík Ivo, Dukovany 221

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

/Moravský Krumlov/ Letošní 
zima byla dlouhá a mrazivá, což 
se výrazně podepsalo na účtech 
za spotřebované teplo. Zazname-
nali jsme ale v této souvislosti i 
stížnost na způsob vyúčtování za 
poskytované služby a dodávku 
tepla bytovým družstvem Krum-
lovan v Moravském Krumlově.

„Dosud je spotřeba tepla sta-
novena společným rozpočtem 
bytového družstva pro jednotlivé 
byty dle plochy metrů čtvereč-
ních, s čímž nesouhlasím, protože 
spotřeba tepla je v jednotlivých 
bytech odlišná a vyúčtování abso-
lutně nesprávné vzhledem k hos-
podaření s teplem jednotlivých 
uživatelů. Byt, který užívám, má
menší spotřebu tepla, než větší 
byty s více osobami a malými 
dětmi. Měření tepla podle metrů 
čtverečních obytné plochy bytu 
je výhodou pouze pro ty, kteří 
teplem nehospodaří a ti ostatní 
na ně doplácí. Proto je důležité 
nainstalování měřičů tepla, aby 

každý platil svoji spotřebu tepla,“ 
namítala nespokojená majitelka 
družstevního bytu.

„Z našeho pohledu se vývoj 
nákladů na dodávky tepla pro 
družstevní byty v sídlišti při 
vzrůstající ceně výroby tepla za ob-
dobí posledních tří let v nárůstu 
účtů za teplo nijak výrazně nepro-
jevil. Také neevidujeme ani jednu 
stížnost našich členů na výši 
vyúčtování za dodávky tepla a 
teplé vody domácnostem. Přitom 
všechny družstevní domy v síd-
lišti jsou osazeny měřičem tepla 
na patě domu. Dle těchto měřičů 
fakturuje dodavatel tepla - SMM 
Mor. Krumlov - dodávku tepla
k rozúčtování v jednotlivých do-
mech. Všechny družstevní byty
v sídlišti jsou na všech radiátorech 
osazeny ventily s thermohlavice-
mi tak, jak to ukládá „Tepelný zá-
kon“ od roku 2004. Toto opatření 
vedlo ke znatelné úspoře spotře-
by tepla v domech. S možností 
instalace měřičů tepla do bytů 

jsou seznámeni všichni zástupci 
samospráv všech družstevních 
domů již od doby výběrového 
řízení na fi rmu pro dodávku a 
montáž ventilů s thermohlavice-
mi. Výzva k podání nabídek byla 
zpracována tak, aby nabídky byly 
rozděleny na dodávku a montáž 
pouze ventilů a na dodávku a 
montáž ventilů a měřičů tepla,“ 
objasnil situaci Zdeněk Vafek, 
předseda představenstva bytové-
ho družstva Krumlovan.

„Aktiv zástupců samospráv za

účasti předsedy a některých čle-
nů představenstva rozhodl měřiče 
zatím neosazovat. Je na svobodné 
vůli každé samosprávy rozhod-
nout o osazení digitálních měři-
del na radiátory v celém domě
a využívat je k rozúčtování tepla 
na topení pro jednotlivé byty.
O instalaci měření musí právo-
platně rozhodnout členská schůze 
samosprávy a to v souladu se sta-
novami. Zatím jsou na tuto pro-
blematiku jen ojedinělé dotazy,“ 
doplnil Zdeněk Vafek.       /mask/

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelé v Moravském Krumlově 
dali zelenou novému dopravnímu 
systému, který začne fungovat od 
prvních dní prázdnin.

„Schválili jsme smlouvu s Jiho-
moravským krajem a Kordisem, 
která se týkala integrovaného 
dopravního systému. Naše město 
bylo do tohoto projektu zařazeno 
s tím, že od 1. července bude 
tento systém fungovat. Je to pro 
nás novinka a nevíme, jak dobře 
bude vše fungovat. Jízdní řády 
jsou nachystány velice zodpo-
vědně, vytvářeli jsme je společně 

s Kordisem, dokonce přibylo ně-
kolik spojů autobusové dopravy 
směrem na nádraží. Přibylo spojů 
také z Rakšic, což byl požadavek 
obyvatel. Myslím si, že to bude 
k prospěchu věci,“ sdělil starosta 
města Bartoloměj Pitlach.

Nově si cestující koupí jízden-
ku už v autobusu a to až do Brna, 
takže odpadnou fronty cestujících 
u pokladny na nádraží. Navíc 
získá slevu na jízdném. „Ceníky 
zatím nejsou přesně stanoveny, 
ty budou hotovy k 30. červnu. 
Proběhlo výběrové řízení a z pě-
ti dopravců, kteří se ucházeli o 

poskytování těchto služeb, vy-
hrála Dopravní Společnost Psota. 
Jednak byla nejvýhodnější a také 
tu má své zázemí. To je výhoda 
jak pro ně, tak i pro nás, protože 
nám nebudou stát autobusy někde 
po ulicích. Z tohoto hlediska je 
to zabezpečeno dobře,“ doplnil 
Bartoloměj Pitlach.

Do budoucna, a to již do roka, 
zvažuje Kordis další změnu a tou 
je zřízení taktovací dopravy mezi 
Brnem a Moravským Krumlo-
vem. To znamená, že vlaky by 
jezdily každou hodinu. „O toto 
jsme usilovali už od devadesáté-

ho roku. Ke každému vlaku bude 
zajíždět autobus, omezeno to 
bude částečně v sobotu a v nedě-
li. Myslím si, že je to dobrá věc, i 
když to město bude něco stát. Tak 
jako v ostatních městech, je to ur-
čitá částka na obyvatele. Budeme 
s tím počítat v rozpočtu na příští 
rok, část přispívá kraj a plně hradí 
autobusovou dopravu z náměstí 
na nádraží. Spoj Rakšice - město 
hradí město ze svého rozpočtu. 
Věřím tomu, že cestující budou 
spokojeni, zkrátí se čekací doby
a zlevní jízdné,“ doplnil Bartolo-
měj Pitlach.                        /mask/

Krumlov součástí integrovaného dopravního systému

Obchvat bude obnoven
/Ivančice/ Zahlcený střed města Ivančic automobilovou dopravou 

a to především kamiony a nákladními automobily, to je stále častější 
obrázek především všedních dnů. Nemuselo by tomu tak být, je totiž 
vybudován obchvat, aby se dopravě ve středu města ulevilo. Po tomto 
ale právě těžká nákladní auta nesmějí jezdit. „Co se týče obchvatu, jde 
o místní komunikaci vybudovanou před mnoha lety v akci „Z“. V sou-
časnosti není mimo provoz, od dubna 2002 je instalovaná na průjezd 
omezující značka pro vozidla nad 5 tun. Ostatní provoz je bez omeze-
ní. Rozhodlo se tak v minulém volebním období. Příčinou bylo to, že 
silnice nemá v omezeném úseku podle znaleckého posudku potřebnou 
nosnost. Tento stav se ale musí řešit, protože chceme dostat nákladní 
automobily ze středu města. V nejbližších dnech bude jednání s SÚS, 
kde budou navrženy a projednány další kroky,“ uvedl k situaci starosta 
Ivančic Vojtěch Adam.                                                                     /jak/

Knihovna v novém kabátě

/Ivančice/ Dne 19. června byla slavnostně předána veřejnosti do 
užívání nově rekonstruovaná Městská knihovna v Ivančicích. K to-
muto účelu byl přestavěn objekt bývalé mateřské školy na ulici Ma-
jora Nováka na novém sídlišti. Zahájení provozu se zúčastnili starosta 
Vojtěch Adam, místostarosta Jaroslav Pospíchal a zástupci veřejnosti 
a samozřejmě pracovnice knihovny včetně brigádnic. Starosta velmi 
poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci budovy jakkoli podíleli a 
popřál všem hodně úspěchů v další činnosti. Městská knihovna získala 
tímto po dlouhých letech provizorií konečně stálé a moderní prostory 
pro svoji práci a plnění funkcí, pro které je určena. Ke knihovně navíc 
přiléhá i parčík, který bude jistě využit jako odpočinková zóna nejen 
pro její návštěvníky, ale i pro obyvatele sídliště. „Jsem rád, že můžeme 
říci, že další úkol byl splněn. Věřím, že knihovna bude po dlouhá léta 
sloužit všem zájemcům k zábavě i poučení,“ konstatoval starosta Voj-
těch Adam „Naše knihovna prošla náročnou rekonstrukcí a než se zača-
lo, byly knížky zakryty plachtami, protože se tu bouraly zdi například 
bývalé kuchyně, kde je nyní naše pracovní zázemí. Musím říct, že jsme 
se nadřely strašně, protože stavební prach vlezl do všeho. Jsme strašně 
zmordované. Nyní je už otevřeno a v první den tu bylo narváno, byl to 
náročný den a to i pro nás, než se pořádně zorientujeme. Ještě dětské 
oddělení dostane nový nábytek. Prostory jsou pěkné a velké, až nás bolí 
nohy. I okolí je krásné, jen v parku chybí malý vodotrysk. Jsme rádi, že 
je už po rekonstrukci a jen se zabydlujeme. Zatím se tu třikrát půjčovalo
a ohlas je velký,“ sdělila vedoucí knihovny Jarmila Hanáková.     /jak/

MORAVSKÝ KRUMLOV
Břízová 271 (u sídliště)

Milana Pelajová
Tel. 737 609 238

• vazby svatebních, smutečních,
umělých a sušených kytic

• květinová výzdoba interiérů
• prodej květinářských potřeb

NOVÉ  KVĚTINÁŘSTVÍ

Je spotřeba tepla měřena všem spravedlivě? 

Kruhový objezd brzy hotov
/Moravský Krumlov/ V pondělí 10. července bude ukončena vý-

stavba kruhového objezdu v Moravském Krumlově a ten bude předán 
motoristům v předčasném termínu do užívání. Tomu bude ale předchá-
zet celkové uzavření komunikace, protože bude probíhat fi nální polože-
ní asfaltového koberce. Po tuto dobu bude provoz veden po objízdných 
trasách. S pracemi se začne v pátek 7. července, kdy se za provozu 
začne frézovat komunikace a pokračovat se bude přes víkend, kdy bude 
komunikace zcela uzavřena. Motoristé mohou počítat s komplikacemi
a měli by dbát zvýšené opatrnosti na objízdných trasách.             /mask/

Město Miroslav vypisuje ke dni 23.6.2006 výběrové 
řízení na místa strážníků Městské policie v Miroslavi
Kvalifikační předpoklady pro výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní

policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 88/1996 Sb.

Uchazeč musí být: občan České republiky starší 21 let, požadujeme úplné 
střední (odborné), popř. střední odborné vzdělání, tělesnou a duševní způ-
sobilost (bude prověřováno testy fyzické zdatnosti a pohovorem), zdravotní 
způsobilost (výborný zdravotní stav) a částečnou znalost práce na PC. Ucha-
zeč dále musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Držení zbrojní-
ho průkazu skupiny „D“ dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu (zbrojní průkaz je možno získat dodatečně až v pracovním poměru 
po absolvování školení).

Podmínka bezúhonnosti podle § 22 zák.č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti 
podle § 23 téhož zákona. Uchazeč musí prokázat, že nebyl nikdy pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledních 5 letech pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti. Prokazuje se výpisem z rejstříku trestů ne starším tří 
měsíců. Bezúhonnost prokazuje uchazeč čestným prohlášením ne starším tří 
měsíců, ve kterém stvrzuje, že mu nebyla v posledních 5 letech uložena sank-
ce za přestupek nebo jiný správní delikt.

Požadované doklady: 1) doklad totožnosti  (platný občanský průkaz) 
předkládá se až při výběrovém řízení, 2) doklad o dosaženém vzdělání (ově-
řená kopie), 3) výpis z rejstříku trestů, 4) potvrzení o zdravotním stavu (lé-
kařská prohlídka), 5) čestné prohlášení o bezúhonnosti, 6) potvrzení o délce 
praxe (průběh zaměstnání), 7) přihláška vlastnoručně podepsaná, doplněná 
stručným životopisem

Podrobnější informace na adrese: Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1,
671 72 Miroslav, tel. 515 333 201-2, popřípadě e-mail: urad@mesto-miro-
slav.cz. Písemné přihlášky osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu v zale-
pené obálce opatřené heslem „výběrové řízení na strážníky“ a zpáteční adresou 
uchazeče. Obálka musí obsahovat všechny požadované doklady (kromě OP). 
Při osobním předání přihlášky odevzdat obálku na sekretariátě starosty města.

Termín přijímání přihlášek do 28.7.2006 do 13.00 hodin. Termín výbě-
rového řízení: v polovině srpna, uchazeči  budou včas vyrozuměni. Program 
výběrového řízení:  1) test fyzické zdatnosti, 2) písemný vědomostní test
a psychotest, 3) pohovor. Oznámení výběru: do 14 dnů po výběrovém řízení. 
Nástup do zaměstnání: V nejbližší možné době po vyrozumění vybraného 
uchazeče.                                               Ing. Augustin Forman, starosta města

STAVEBNINY PLUS
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice

tel.: 546 435 429

AKCE
sleva 35% 

sleva obvodového zdiva
YTONG 37,5 cm a malty 

platnost akce do 12.7.2006

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

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

IVACAR 2000, a.s.
Krumlovská 30, 664 91 Ivančice
tel.:546 451 136, fax: 546 451 137
e-mail: ivacar2000@seznam.cz
http://centria.skoda-auto.com/cze/ivacar2000

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

Totalita v Moravském Krumlově?
To, že na naší radnici vládnou komunisté, je vcelku známá věc. Že jim zdatně 

sekundují lidovci a sociální demokracie se všeobecně ví také. Ale málo se ví o zá-
kulisí jejich společných akcí (nebo pouze v jejich interpretaci), které slouží k matení 
veřejnosti a především k zobrazení vládnoucí koalice v co nejlepším světle.

Jedním z těchto klamů veřejnosti je akce rakšická školka. Jedním dechem 
rudočerná koalice vypouští do éteru zprávu, že ODS chce zrušit školku
v Rakšicích (jednalo se pouze o ekonomickou úvahu Ing. Mokrého, která ještě 
nebyla ani projednána na ZM) a zároveň pořádá spanilé jízdy po školních 
zařízeních, kde se staví do rolí zachránců a spasitelů malých dětí a jejich rodičů 
(VOLIČŮ). Nějak přitom tito zachránci zapomínají uvést, že tuto situaci sami 
zavinili, neboť nechali zbourat naši, v té době nejnovější a nejmodernější 
školku JIRÁSKOVU, a kdyby nebylo jejich špatného a neekonomického 
rozhodnutí, nebyla by akce rakšická školka vůbec na pořadu dne. Je až 
úsměvné, jak leží panu starostovi na srdci osud dětí v Rakšicích, při oslavě 
Dne dětí pořádaného místním Domečkem ve Vrabčím hájku totiž nezaplatil 
dobrovolně žádné vstupné, vzápětí však zamířil ke stánku s pivem… 

Neodpustím si zmínit výstavu PAMĚŤ NÁRODA, která dokumentuje 
genocidu a perzekuci českých občanů komunisty a která byla evidentně 
trnem v oku naší radniční koalici a to tak, že na vernisáž výstavy nepřišel  pan 
starosta ani přivítat sídelního biskupa brněnského Mons. Cikrleho. Starostovo 
chování tak možná odsoudí nejen jeho straničtí kolegové, ale i jeho straničtí 
nadřízení. Po celou dobu výstavy hledala radniční koalice záminku, jak tuto 
výstavu zlikvidovat a jejich snaha byla korunována úspěchem a výstava byla 
předčasně ukončena. Nejvíce se na veřejnosti proti výstavě vymezovali sociální 
demokraté, kteří zřejmě neznalí faktů ji považovali za provokaci (i když pravda 
může jedny provokovat, druhé však děsí) před volbami, vůbec jim však nebylo 
proti mysli pořádat na místním gymnáziu besedu jejich lídra na kandidátce za 
ČSSD Sobotky se studenty 3 týdny před volbami. Podotýkat, že se besedy 
zúčastnili studenti, kterým již bylo 18 roků, je celkem zbytečné a odvoditelné.

Pro ty, které výstava zaujala a pro ty, kteří byli postiženi komunistickým 
režimem, mám dobrou zprávu. PAMĚŤ NÁRODA se stěhuje na  jihomoravský 
krajský úřad. Zde se dočká jistě vlídnějšího přijetí, neboť zdejší hejtman není v pod-
ručí komunistů a sociálních demokratů a nebude lhostejně přehlížet dokumenty 
svědčící nejen o perzekucí církví, ale o všech obětech komunismu. Druhou dobrou 
zprávou je, že se výstava stane putovní a tím ji bude mít možnost zhlédnout daleko 
více zájemců. A jednoho dne se možná vrátí i do Moravského Krumlova ??

Další z věcí, které jen těžko proniknou na veřejnost, je hledání (či spíše 
nehledání) viníka za neoprávněné čerpání dotace a vymáhání škody 68.000,-Kč. 
Po prvním prohlášení Ing. Langa, předsedy fi nančního výboru, že se o žádnou 
škodu nejedná, opozice prosadila vyšetřování celé záležitosti a vymáhání škody 
na zodpovědné osobě. Po záměrném prodlužování vyšetřování a několika 
urgencích ze strany opozice se fi nanční výbor sešel a jak se očekávalo, nic 
nevyšetřil. Žádost některých  opozičních členů výboru  o předložení dalších 
dokladů byla smetena ze stolu. Neochota Ing. Langa něco vyšetřit byla zřejmá 
na několika jednáních ZM a byla korunována zápisem ze schůze fi nančního 
výboru. Opět se viník nenašel. Na celé záležitosti je více než podivné, že 
předložení tohoto zápisu Ing. Langem úzce koresponduje s nástupem paní 
Langové do pracovního poměru na Městský úřad v Moravském Krumlově.

 Na závěr vás seznámím s letošní akcí VÍTÁNÍ LÉTA, kterou již tradičně 
spoluorganizuje MS ODS v Moravském Krumlově. Na velice špatné podmínky 
ve Vrabčím hájku ze strany města jsme již zvyklí, město za nekřesťanské peníze 
pronajímá kus louky, kde celý den před akcí a následně po ní stěhujeme těžké 
lavice, za které navíc musíme zaplatit, také úklid je zcela v naší režii. Letos navíc 
nebyla ani posečená tráva, a tak se návštěvníci akce po padnutí rosy brodili v po 
kotníky v mokré trávě. To vše za cca 3.000,-Kč na den, tj. zhruba 1.000 000,- Kč
na rok, za tuto cenu město nepronajímá ani obchody v centru města. Z výše 
uvedeného jasně vyplývá zájem města na pořádání zábavných akcí, které jsou 
zcela obvyklé na každé vesnici, ale v Moravském Krumlově jsou opět radniční 
koalici trnem v oku. Jak jinak si vysvětlit, že město pronajme neposečenou 
louku plnou komárů na zábavnou akci a hned vzápětí řeší Rada města stížnost 
na hluk, kterou na ZM přednesl soudruh Vlašín i s osobními postoji. Celé roky 
slýcháme argumenty, proč nelze zprovoznit zámecký park na tyto akce. Jedním a 
zásadním je, že ve Vrabčím hájku nikoho neruší hluk, a proto město tento prostor 
pro tyto akce vybudovalo. 

 Připadáte si také jako v Kocourkově? Budou nám snad komunisté zase 
diktovat, jak a kdy a zda-li vůbec se můžeme bavit? Dopustíme to?

Ing. Michal Šotner, předseda MS ODS v Moravském Krumlově

PRODLOUŽENÍ AKCE:
YTONG 37,5 - SLEVA 35%

PLASTOVÉ ŽLABY, POZINK ROŠT (1m) - 275 Kč
BAZÉNOVÁ CHEMIE 

MODŘÍNOVÁ PLOTOVKA - 21 Kč/ks 
KOMPLETNÍ SYSTÉM BETONOVÝCH PLOTŮ KB BLOK 

LETNÍ SLEVY UHLÍ
DŘEVĚNÉ BRIKETY: 45 Kč/10kg

/Rybníky/  V objektu mlýna se 
uskutečnila akce s názvem Kon-
číme - začínáme. Šlo o shrnutí 
výstupů projektu přípravy mikro-
regionů na založení občanského 
sdružení Živé pomezí Krumlov-
sko-Jevišovicko.

„Jednalo se o přípravu území, 
co se týče lidského potenciálu, a 
schopností na program Leader. 
Tento program je fi nancován 
z Osy4 z evropského zeměděl-
ského fondu pro rozvoj venkova. 
Úkolem bylo seznámit se s tímto 
programem a iniciovat aktivity, 
které by podporovaly tento pro-
gram a rozvoj území,“ uvedla
k záměru starostka Vedrovic 

Anna Gigimovová.
„Začali jsme počátkem listo-

padu 2005 informační kampaní, 
která probíhala do konce roku a 
pokračovala v tomto roce. Poté 
jsme začali s vlastním plánová-
ním aktivit. Název nově vzniklé 
místní akční skupiny vznikl tak,  
aby charakterizoval oblast působ-
nosti MASky a „živé pomezí“ je 
dynamické vyjádření. Myslím si, 
že název je vystihující. Přípravný 
výbor se rozhodl na sídle v Mo-
ravském Krumlově, což je i pro 
město poměrně významné. V sou-
časné době čekáme na registraci
a bude minimálně ustavující val-
ná hromada,“ uvedla manažerka 

mikroregionu Moravskokrumlov-
sko Jitka Schneiderová.

Do sdružení, které má širšímu 
regionu přinést fi nance, vstoupili 
obce z mikroregionů Morav-
skokrumkovsko, Jevišovicko, 
Svazek obcí při formanské cestě 
a Sever znojemska.

„Já osobně, pokud zůstanu
u této aktivity, bych ráda koordi-
novala toto sdružení a byla bych 
ráda, aby se připravily projektové 
záměry na rozvoj území. Nechci 
předbíhat, ale rýsují se projekty 
na rozvoj cestovního ruchu. 
Další možnosti jsou v rozvoji 
infrastruktury, propagace a mar-
ketingu. To jsou taková témata, 

která se objevila při kontaktu 
s lidmi. MASka může takto 
působit i bez závislosti na pro-
gramu Leader, co se týče fi nancí
a může čerpat prostředky z jiných 
zdrojů,“ doplnila manažerka Jitka 
Schneiderová.                   /mask/

Nové fi nanční možnosti pro Krumlovsko a Jevišovicko 

/Brno, Miroslav/  Vedení kraje 
má snahu zajistit zkvalitnění regio-
nální veřejné dopravy s výraz-
ným podílem kolejové dopravy. 
Tím hodlá přispět k zajištění ta-
kové dopravní obsluhy, aby byla 
plnohodnotnou alternativou k in-
dividuální automobilové dopravě 
a zároveň naplnila cíle dopravní 
politiky Unie a ČR.

Systém bude postupně zaveden 

na celém území Jihomoravského 
kraje nejpozději do roku 2010  a 
bude se vyznačovat především 
několika principy. Tarifní a do-
pravní integrace všech druhů 
veřejné dopravy, co nejdokona-
lejší místní a časová návaznost 
dopravních prostředků v přestup-
ních místech a terminálech, vy-
užívání parkovišť systému Park
&Ride včetně tarifního zvýhod-

nění, vybudování dalších zastá-
vek v místech zvýšené přepravní 
poptávky - zejména v brněnské 
aglomeraci. Dále pak vylepše-
ním parametrů železničních tratí, 
především zvýšení jejich traťové 
rychlosti a instalování odpovída-
jících zabezpečovacích zařízení.

Významným cílem je přestav-
ba železničního uzlu Brno včetně 
výstavby nových přestupních 
terminálů. Pro náš region to má 
být příprava rychlostního spojení 
Brno-Vídeň včetně zlepšení pro-
vozu na trati Střelice-Moravský 
Krumlov /Ivančice, Hrušovany 
nad Jevišovkou/, včetně obnovy 
železničního hraničního přecho-
du Hevlín - Laa an der Thaya. 
Základním přeshraničním pro-
jektem je elektrizace trati Šatov-
-Retz. Společnou snahou bude 
dosažení těchto cílů v období od 
roku 2007 do roku 2013.

Pro realizaci těchto záměrů se 
zúčastněné strany rozhodly vy-
tvořit společnou pracovní skupi-
nu, která bude připravovat návrhy
řešení a koordinovat probíhající 
činnosti. Jak si ale vysvětlit jed-
nostrannou snahu krajského úřa-
du o rušení některých vlakových 
spojů? „Byl nám doručen návrh 
jízdního řádu Českých drah, ve 
kterém dochází k výrazné re-

dukci spojů. Svolalo se jednání 
se starostou obce Suchohrdly 
Janem Pelcem. Českým drahám 
byl zaslán dopis s požadavkem 
na zachování některých spojů. O 
problému jednala také rada měs-
ta, která s redukcí nesouhlasila. Z 
Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje přišla odpověď s tím, že 
naší námitce nebude vyhověno, 
protože region je velmi dobře 
dopravně obsloužen autobusy, 
zejména přímou linkou fi rmy 
BORS. Prý byl proveden monito-
ring železničních spojů, kde bylo 
zjištěno, že jsou využívány mi-
nimálně,“ objasnil místostarosta 
Miroslavi Roman Volf.

Jak dále hodnotil: „Dle mého 
názoru je každá redukce krokem 
zpět a každé omezení někoho 
postihne. Například spoluobčany 
dojíždějící do zaměstnání do 
Hrušovan nad Jevišovkou nebo 
jedoucí z Brna. Pokud vlak končí 
v Bohuticích, nemá pro region 
smysl. Dále budeme muset jednat 
s obcemi Suchohrdly, Hostěra-
dice a Skalice o úpravě jízdního 
řádu na autobusových linkách, 
které končí na nádraží, protože 
začnou pozbývat opodstatnění.“ 

S těmito problémy byli sezná-
meni také zastupitelé města, kteří 
s redukcí spojů nesouhlasí.  /mask/

Dopravní obslužnost na železnici s mnoha výtkami 

Sever Znojemska dostane 
dotace na kanalizaci

/Běhařovice/ Nejen svou polohou, ale také pod společným jmé-
nem je začleněno 11 obcí včetně místních částí v mikroregionu Sever 
Znojemska. Ten byl založen v roce 2000 a tvoří jej obce Běhařovice, 
Ratišovice, Stupešice, Horní Kounice, Křepice, Mikulovice, Medli-
ce, Němčičky, Přeskače, Rudlice, Slatina, Tavíkovice a Újezd. Jako 
jednotlivé obce by neměly velkou šanci k získání dotací například
na kanalizaci a další projekty zahrnující rozvoj regionu.

„Od založení jsme postupně získali fi nanční prostředky na akce jako 
Strategie rozvoje svazku, zpracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí na vodovodní sítě jednotlivých obcí, poradenskou 
činnost, zpracování žádostí pro ministerstvo zemědělství na přidělení 
dotací, na studii splaškové kanalizace jednotlivých obcí a v loňském 
roce dotaci na managera svazku. Letos před námi stojí důležitý úkol
a to zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na splaško-
vou kanalizaci a podání žádosti na ministerstvo zemědělství o přidělení 
dotace,“ uvedl předseda svazku a starosta Běhařovic Václav Filipec.

Právě proto, že obce leží v chráněných územích kolem řek Jevišov-
ka a Rokytná, je pro ně kanalizace důležitá. Toto uskupení obcí svou 
činnost dále rozšiřuje a vstoupilo do programu Leader+ ve spojení 
s okolními svazky, aby snadněji získaly fi nanční prostředky. Jedná 
se o občanské sdružení Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. „Do 
budoucna před námi stojí mnoho důležitých úkolů a to v první řadě vy-
budování splaškové kanalizace v celém svazku a poté provést úpravy 
veřejných prostranství, komunikací, chodníků a další. Věřím tomu, že 
společnými silami se nám vše, co máme naplánováno, podaří,“ doplnil 
Václav Filipec.

„Mikroregion leží mezi dvěma pozoruhodnými údolími, která kom-
penzují určitou jednotvárnost venkovské krajiny, využívané hlavně 
zemědělsky. Za zmínku stojí existence řady významných krajinných 
prvků jako lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a registrované 
významné krajinné prvky na území a také několik vyhlášených či navr-
žených zvláště chráněných území. V současnosti se mikroregion plně 
zapojil do spolupráce na vytvoření MAS Živé pomezí Krumlovsko-
-Jevišovicko. V této spolupráci spatřujeme možnost dalšího stabilního 
rozvoje celého regionu, mobilizaci lidského potenciálu a vytvoření 
partnerství. V budoucnu se mikroregion hodlá věnovat problémům 
spojených s krajinou a životním prostředím, rozvoji lidského potenciá-
lu, rozvoji podnikání, turistiky a vybavenosti obcí,“ dodala manažerka 
mikroregionu Lucie Barterová.                                                    /mask/

Města chtějí spolupracovat
/Oslavany/ Ve dnech 23. až 25. června se na základě pozvání z 

partnerského města Schkeuditz ze SRN zástupci města místostarosta 
Miloš Musil a Miloš Černý zúčastnili oslav 1025 let výročí založení 
města Schkeuditz ze SRN, které leží asi 15 km od Lipska. V rámci 
oslav proběhla setkání se zástupci města Schkeuditz, na kterých byly 
probrány směry možné spolupráce obou měst a byl projednán návrh 
memoranda, které řeší partnerství obou měst. „Při jednáních byla 
dohodnuta návštěva zástupců města Schkeuditz v Oslavanech v rámci 
Oslavanských historických slavností ve dnech 8. až 10. září 2006. Sou-
částí delegace budou zástupci všech frakcí zastoupených v zastupitel-
stvu města a zástupci společenských organizací. Při této návštěvě dojde
k podepsání memoranda a k navázání kontaktů mezi společenskými 
organizacemi ve městě Oslavany a Schkeuditz,“ uvedl místostarosta 
Miloš Musil. Při návštěvě dále byly navázány kontakty se zástupci 
města Buhl, dalšího partnerského města Schkeuditz a bylo předběžně 
jednáno o možných společných projektech v rámci všech tří měst,
například atletického trojutkání.                                                      /jak/
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Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Demagogie non plus ultra 
Demagogie je slovo, pocházející z řečtiny. Jde o zneužívání zdánlivě rozum-

ných a logických, v podstatě však falešných argumentů k ovlivňování jedinců, 
skupin nebo mas zejména v předvolebním období. Tolik praví zjednodušená 
definice. Přesně tak lze chápat další článek ing. Sládka v posledním čísle Zrcadla 
„Rozvoj Ivančic? V nedohlednu“. On samozřejmě velmi dobře ví, že to tak vůbec 
není, ale s blížícími se komunálními volbami se hodí všechno. Věří, že v pořadí 
další jedovatá slina splní svůj účel. Zřejmě tím i dává signál, že 12 roků v čele 
ivančické radnice mu nestačilo a že je třeba přesvědčit znovu občany, že jedině on 
je tím pravým a vyvoleným pro další období.

Pokud nás chce ekonomicky a investičně v současné době srovnávat s ostatními 
obcemi, neměl by především zapomenout na fakt, že nikdo v širokém okolí a mož-
ná v republice neměl před čtyřmi roky tak zoufalou výchozí pozici, jako jsme měli 
po jeho dvanáctiletém hospodaření s dluhem města přes 160 milionů my. Město 
Ivančice vyplatilo v letech 2003 - 2006 na jeho splácení přes 70 milionů korun! A 
nyní konkrétně: samozřejmě, že územní plán /anebo zatím jeho koncept/ je základ-
ním rozvojovým dokumentem města, který podmiňuje nejen poskytnutí investič-
ních dotací, ale i významně usnadňuje např. jednání s Pozemkovým fondem. Ano, 
minulé vedení nebylo za 12 roků schopno ÚPD projednat a natožpak schválit. My 
na tom pracujeme třetí rok, máme schválený koncept se stanoviskem nadřízeného 
krajského orgánu a vstupujeme do závěrečné fáze jeho projednání. Vzhledem ke 
složitosti a komplikovanosti procesu to ani jinak není možné. A na rozdíl od ing. 
Sládka říkám, že bez územního plánu to nejde! A rovněž říkám, že v současné situ-
aci skutečně vytváříme podmínky pro investiční rozvojové aktivity zvenčí. Jinými 
slovy soukromé investice. A co je na tom špatného? Město na tom pořád ještě není 
ekonomicky tak dobře, aby se mohlo samo pouštět do finančních dobrodružství. 
Nejde jen o bytovou výstavbu, může například konečně dojít i na tolik očekávané 
a potřebné koupaliště. Navíc se musí začít připravovat na zajištění vlastních zdrojů 
pro kohezní fond na rekonstrukci a dostavbu kanalizace, včetně intenzifikace ČOV. 
A že on nevidí žádnou další koncepci rozvoje a že poslední akcí byla výstavba na 
Boží Hoře? Tak to snad už ani nebudu komentovat. Pravý opak je pravdou.

V dalším odstavci se pokouší ing. Sládek srovnávat investiční dotace mezi 
Ivančicemi a Oslavanami. Především on musí vědět, jak to s dotacemi je, na čem 
je jejich přidělení závislé a jaká by měla být výchozí finanční pozice žadatelů. A 
jaké musí být i jejich čerpání, aby se nemusely včetně penalizace pro porušení 
rozpočtové kázně vracet do státního rozpočtu, s čímž právě on má ty největší 
zkušenosti. Srovnává totiž naprosto nesrovnatelné. Všechny dotace, které jsme 
chtěli a potřebovali v tomto volebním období a na které jsme vlastními 
zdroji města finančně stačili, jsme získali. Ano, např. z poslanecké iniciativy 
jsme získali 2 miliony, protože právě ty jsme na němčickou školu potřebovali. 
Oslavanské dotace nebudu komentovat, musel bych kontrovat výčtem dotačních 
titulů, které byly zajištěny pro Ivančice. Jen předem avizuji, že ho pro vás, čte-
náře, připravíme. A rovněž Vám sděluji, že jedinou korunu, na základě kontrol 
finančních úřadů, nemusíme do státního rozpočtu vracet. A to je velký rozdíl 
proti minulosti. Pokud se ing. Sládek zmiňuje o 300 milionové investici kraje 
do průtahu Oslavan a rekonstrukci mostů, je to ekonomicky záležitost krajského 
rozpočtu. Jako krajský zastupitel jsem tuto akci podpořil, protože to Oslavany 
nutně potřebují a potřebujeme to i my, kteří přes ně jezdíme. Ale je třeba doplnit, 
že po mostu přes Oslavu budou pokračovat, rovněž z rozpočtu SÚS a tedy JmK, 
rekonstrukce mostů v Letkovicích a v Němčicích přes řeku Jihlavu.

Co dodat závěrem. K tomu, aby se město rozvíjelo, je zapotřebí skutečné práce na 
radnici. Ing. Sládek o tom přeci musí něco vědět, protože po jeho dvanáctiletém vedení 
města zbyly finančně Ivančicím oči pro pláč.     MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Oslavany/ Záměr vybudovat 

přehradní nádrž se nelíbí nejen 
oslavanským občanům, ale i ně-
kterým z okolních obcí. O tomto 
uvažovaném záměru se dozvěděli 
z materiálů Ministerstva země-
dělství, které je zveřejnilo. Jde o 
návrh, který se týká plánu hlav-
ních povodí v republice. Prvot-
ně nebyla tomuto materiálu věno-
vána pozornost, ale pak se na 
tento plán mnozí velmi důkladně 
podívali a zjistili, že návrh, který 
je prezentován, typuje lokality 
vhodné pro akumulaci povrcho-
vých vod formou přehrad. Ve svém
důsledku to znamená odsouhlase-
ní lokalit vhodných pro výstavbu 
přehradních nádrží v republice.

Záměr se dotýká Oslavan a to 
proto, že v plánu jsou navrženy 
čtyři lokality, které mají vazbu 
právě na město Oslavany. Jedná 
se o dvě přehradní díla na řece 
Oslavě, jedna bezprostředně nad 
městem a druhá směrem proti 
proudu toku u obce Čučice a poté 
dvě přehrady na potoku Chvojni-
ce, který se vlévá do řeky Oslavy. 

Pokud by byla tato díla v rám-
ci návrhu schválena a nebyly by
podány připomínky, tak by kon-
cem letošního roku byly tyto 
lokality určeny jako vhodné k vý-
stavbě přehrad. Tímto by vznikla 
hájená území, do kterých by se 
nesmělo nikterak zasahovat.

„Město Oslavany se touto situací
 zabývalo a jednoznačně rozhod-
lo o tom, že bude na Ministerstvo 
zemědělství podána připomínka, 
že veškeré čtyři lokality u toku 
řeky Oslavy a potoka Chvojnice 
by měly být z návrhu vyřazeny.
Jako zásadní důvody, které měs-
to Oslavany uvedlo jsou, že uva-
žované lokality a úseky Oslavy a 
Chvojnice jsou jedním z posled-
ních zachovalých ekosystémů 

na území kraje, kde je zřízen 
přírodní park a rezervace. Vý-
stavbou přehrad by došlo k ne-
nahraditelné devastaci přírodních 
ekosystémů, které se vyvíjejí bez 
zásadních lidských zásahů. Tyto 
ekosystémy zachovalých údolí a 
říčních niv jsou z hlediska dopa-
du klimatických změn menším 
rizikem, než výstavba umělých 
vodních nádrží. Je nutno uchovat 
původní přírodní ráz krajiny pro 
budoucí generace bez jakýchkoli 
vnějších zásahů. Stavbou vodních 
nádrží by došlo k nenahraditelné-
mu zničení posledních kousků 
nedotčené přírody,“ uvedl staros-
ta Oslavan Vít Aldorf.

Jako další důvod byla uvedena 
bezpečnost, kdy není třeba na 
dolním toku budovat záchytné 
přehrady vzhledem k tomu, že 
údolní nivy jsou dostatečnou 
akumulační a sběrnou plochou 
v rovinném zachycení při povod-
ňových stavech. Naopak výstav-
ba přehrad by mohla mít svá 
bezpečnostně strategická rizika 
a pro některé je nepřijatelné 
umístění bezprostředně nad hustě 
obydlenou oblastí. Z tohoto po-
hledu považuje město Oslavany 
návrh těchto výhledových lokalit 
za velmi laicky připravené a bez 
znalosti stávajících souvislostí.

„Přehrada, která se týká Čučic 
a je druhá v pořadí nad městem 
Oslavany, je pravděpodobně pou-
ze oprášení staré myšlenky vybu-
dování přehradní nádrže už od 
první republiky, kdy měla ve své 
první úvaze sloužit k zásobování 
pitnou vodou. Je hanba, že se o 
tomto uvažuje, protože předchozí 
generace byly už natolik moudré, 
že nikdy k realizaci nedošlo. 
Další podstatnou skutečností, 
která se netýká jen Oslavan, ale 
i okolních obcí z regionu, je, že 

díky i uvažované výstavbě zcela 
dochází k zásadní kolizi s přípra-
vou a tvorbou územních plánů 
měst a obcí. To vzhledem k tomu, 
že obce mají snahu o udržitelný 
vývoj a zabránění vylidňování 
venkova. Už z tohoto důvodu 
se nemůžeme ztotožnit s touto 
myšlenkou, byť se jedná jen o po-
tenciální úvahu. Tvoří nejistotu, 
pokles bonity nemovitostí, nezá-
jem o lokalitu i potencionální po-
škozování majitelů nemovitostí. 
Z těchto důvodů město Oslavany 
zásadně nesouhlasí s tím, aby 
tyto čtyři lokality byly schváleny 
a naopak usiluje o jejich vyřazení 
z plánu,“ doplnil Vít Aldorf.

Současně s tím zastupitelstvo 
rozhodlo, že bude informovat 
veškeré přilehlé obce, v jejíchž 
katastru se návrh plánovaných 

přehrad týká. Starostům okolních 
obcí byl odeslán dopis, ve kterém 
byli o situaci informováni a stej-
ně jako Oslavany na tuto situaci 
zareagovali pružně a i oni své 
připomínky ministerstvu zaslali. 
Během podzimu má být ukonče-
no připomínkování a v prosinci 
rozhodnuto. „Doufám, že před-
pokládaná díla nebudou v návrhu 
výstavby a jednou pro vždy bude 
jejich bytí odvráceno,“ přeje si 
starosta Oslavan.

Neochota akceptovat potencio-
nální vodní díla pramení také ze 
skutečnosti, že tyto uvažované 
nádrže by v žádném případě 
nesloužily jako oblasti pro rekre-
aci vzhledem k jejich situování
v těžko přístupném terénu a navíc 
by měly být potencionálními zá-
sobárnami pitné vody.           /jak/ 

Oslavanští přehradu nad městem nechtějí

TISKÁRNA
MORAVSKÝ KRUMLOV a.s.

vypisuje výběrové řízení na pozici:

KOORDINÁTOR VÝROBY
V OFSETOVÉM TISKU

vyučení v oboru výhodou
dvousměnný provoz

Kontaktovat možno od 3. 7. 2006  na tel čísle: 
515 322 281 (sl. Jeřábková), popř. zaslat životopis
na e-mailovou adresu: jerabkova@tiskarnamk.cz

Nástup možný ihned!
----------------

dále

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
pro období od 4. 7. 2006 do 31. 8. 2006

podmínkou manuální zručnost
pro denní i noční směny

Kontakt na tel. čísle: 515 322 281 (sl. Jeřábková)
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Zajímavý nález na půdě
/Morašice/ Komu z nás se podaří najít opravdový poklad? Moc nás 

asi nebude. Kronikáři Emilu Veisovi z Morašic se to povedlo. Jde o 
již druhý morašický poklad, který byl nalezen na území obce. První 
poklad byl objeven v roce 1910 při stavbě stodoly na pozemku domu 
č. 23, jednalo se o 1000 kusů převážně moravských stříbrných denárů 
z konce 11 století. Druhý poklad - papírový - byl nalezen na půdě. 
V tomto roce byla v Morašicích dokončena rekonstrukce bývalého 
objektu JZD. Areál byl od roku 1976 pustý a díky jeho rekonstrukci se 
přišlo i na objev. „Jako kronikář jsem v objektu prováděl fotodokumen-
taci a při této příležitosti jsem ze zvědavosti vyšel po starých dřevěných 
schodech na půdu nad starý kulturní dům, kam již asi dlouho nikdo 
nevkročil. V přítmí půdy jsem objevil několik starých účetních knih 
ležících mezi papírovými pytli a starou zaprášenou dřevěnou bednu. 
Nejvíce mě zaujala objemná a těžká kniha v tvrdých deskách opatřena 
pečetí. Po jejím otevření jsem zjistil, že se jedná o účetní knihu obce 
založenou v roce 1940 a vedenou až do roku 1948. Byla podepsaná 
tehdejším starostou obce Josefem Hermanem,“ uvedl Emil Veis.

V dalším sledu událostí dovezl zmíněnou knihu do Okresního 
archivu ve Znojmě, kam občas jako kronikář zajíždí, aby ji prozkou-
mali archiváři. Ze strany pracovníků archivu byl ihned projeven zájem
o bližší průzkum půdních prostor nad starým kulturním domem. Začala 
tak nelehká práce s tříděním dokumentů, se kterou Emil Veis pomáhal. 
Pro objemnost uskladněných listin musela být tato akce rozdělena na 
dvě dopoledne. „Na půdě se uskladněné listiny většinou nacházely 
v papírových pytlích. Volně uložené pak byly pokryty silnou vrstvou 
prachu. Jak se ukázalo, tak nejcennější písemnosti skrývala stará dře-
věná truhla. Našly se zde písemnosti týkající se založení a činnosti 
Mlékařského družstva v Morašicích od roku 1930, vzniku Strojního 
družstva a vzniku a činnosti Jednotného zemědělského družstva. 
Soupis archiválií zabral celé dvě strany strojopisu. Nalezené materiály
si pracovníci Okresního archivu ve Znojmě odvezli s sebou na bližší 
průzkum,“ doplnil Emil VEIS.                                                     /mask/

Je to tu. Nový silniční zákon 
vstupuje v platnost od 1. červen-
ce. Je jisté, že situace na našich 
silnicích v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu potřebuje ře-
šení. Podle zákonodárců jím má 
být právě v loňském roce přijatá 
novela silničního zákona. 

Bezpečnostní situace na čes-
kých silnicích je stále kritická. Po-
může tento zákon bezpečnosti na 
silnicích, nebo se stane nástrojem 
pro šikanu řidičů? Odpůrci zákona 
argumentují, že dá prostor pro ko-
rupci a sám o sobě nic nevyřeší.

Pilířem nového zákona je 
bodový systém. Jeho hlavním 
smyslem je evidence prohřešků 
řidičů a přidělování trestných 
bodů za jednotlivé přestupky. Při 
dosažení 12 trestných bodů by již 
následovalo odebrání řidičského 
průkazu. Pro jeho opětovné zís-
kání provinilý řidič bude muset 
absolvovat přezkoušení u zkušeb-
ního komisaře.

Ovšem v této oblasti neexistují 
jen tresty, ale i odměna. Pokud 
řidič po dobu jednoho roku od 
posledního přestupku nespáchá 

žádný přestupek, budou mu čtyři 
trestné body umazány. Pokud 
řidič bude bez přestupku 3 roky, 
vymažou se mu tedy všechny 
trestné body z jeho rejstříku.

Nejen bodový systém, ale i 
vyšší pokuty. To je také velmi 
významný aspekt. Za nejtěžší 
přestupky by mohl dostat řidič 
osobního automobilu pokutu až 
50 tisíc korun a profesionál i 
dvojnásobek. Takto vysoké po-
kuty lze však uplatnit na nejtěžší 
přestupky, jakými jsou jízda pod 
vlivem alkoholu či jízda bez 
řidičského oprávnění. Nastavené 
pokuty se mohou zdát vysoké, ale 
odpovídají sankcím, jaké uplat-
ňují vůči neukázněným řidičům 
ostatní země Evropské unie.

Dalším důležitým prostředkem 
proti neukázněným řidičům, kte-
ří porušují silniční předpisy, je 
opět nově zavedená možnost 
policie zabavit řidičský průkaz 
a udělit pokutu přímo na místě. 
Nově bude smět i městská policie 
kontrolovat bezpečnost silničního 
provozu a sankcionovat řidiče. 
V tomto směru byly stanoveny 

nejen maximální pokuty, ale též 
pokuty minimální, které policis-
tům sníží možnost o pokutě s 
řidičem vyjednávat.

Pro názornost uvádíme část 
nově navrhovaného bodového 
systému s vybranými přestupky a 
sankcemi. Jeden trestný bod řidič 
ztratí za vjetí do pěší zóny a jiné 
drobné přestupky. Dva trestné 
body za jízdu bez připoutání. Tři
trestné body za překročení rych-
losti (v obci o méně než 20 km/h, 
mimo 30 km/h), za mobilní tel. při 
jízdě, pokuta do 3000 korun. Čty-
ři trestné body za překročení 
rychlosti (v obci o více než 20 
km/h, mimo 30 km/h), nedání 
přednosti v jízdě a pokuta do 
5000 korun. Sedm trestných bodů 
za řízení pod vlivem alkoholu a 
pokuta až 50 tisíc korun. O sku-
tečné výši pokuty rozhodne míra 
alkoholu v krvi řidiče. Pokud na-
měřené množství alkoholu bude 
nižší než 0,3 promile, dostane 
řidič „pouhé“ tři trestné body. 
Pokud však řidič tento limit pře-
kročí, bude mu připsáno celých 
sedm trestných bodů. Mezi ma-

lou sklenicí piva a pivy pěti tak 
bude při posuzování přestupku 
poměrně velký rozdíl. Pokud pod 
vlivem alkoholu způsobí řidič ne-
hodu, bude moci být odsouzen až 
na 3 roky nepodmíněně. I některé 
další přestupky budou nově klasi-
fi kovány jako trestný čin.

Na téma „Novela zákona o 
silničním provozu“ se v Morav-
ském Krumlově konala beseda 
s občany, na které pracovníci 
autoškoly Ing. Kuchynky společ-
ně s dopravní policií občanům 
objasňovali nové úpravy a je-
jich aplikaci do praxe. Celý sál 
městského kulturní střediska 
zaplnili především starší řidiči, 
ale nechyběli ani představitelky 
žen - řidiček. Organizátor akce 
Automotoklub v Moravském 
Krumlově tak chtěl právě starším 
řidičům přiblížit přijatelnou for-
mou novou zákonnou úpravu. 

Pokud máte zájem o další 
informace týkající se novely zá-
kona o silničním provozu a máte 
přístup na internet, vyhledejte si :
www.novapravidla.cz. Ušetříte si 
nemalé problémy i peníze.   /mask/

Silniční zákon vstupuje v platnost - přijdeme o řidičáky? 

/Břežany/ Sobota byla v Břeža-
nech ve znamení dne otevřených 
dveří v parku větrných elektráren. 
Provozovatel zpřístupnil jeden 
větrný mlýn a byl podáván po-
drobný výklad.

„Jsme provozovatelem tohoto 
parku větrných elektráren zde 
v Břežanech a dnešní akci jsme 
naplánovali za účelem seznáme-
ní veřejnosti s větrným parkem. 
Příchozí návštěvníci se podívají, 
jak elektrárny fungují a každý 
může porovnat a posoudit, že 
elektrárny zapadají do krajiny. 
Také jsme umožnili, aby si každý 
mohl vylézt nahoru a podíval se 

z ptačí perspektivy na krajinu. 
Podáváme výklad o základních 
technických parametrech tohoto 
větrného parku i elektráren jako 
takových. Zájem od zahájení akce 
je nad očekávání velký, takže je 
to úspěch, trochu nám nepřeje po-
časí, protože je veliké horko, ale 
uvnitř elektrárny se dýchat dá,“ 
uvedla za provozovatele WEB 
Větrná Energie jednatelka fi rmy 
Michaela Lužová.

„Učím v Krumlově na výchov-
ném ústavu fyziku a matematiku, 
tudíž jsem technicky zaměřen a 
nemohu si takovouto příležitost 
nechat ujít v žádném případě. 

Jsem rád, že nám umožnili tuto ex-
kurzi. Výstup je sice namáhavější, 
ale dá se to zvládnout, výhled stál 
za to,“ uvedl jeden z návštěvníků. 
Do výšky 75 metrů se šplhá po 
žebříku v záchranném postroji 
upnutém k lanu. Po každých 25 
metrech je odpočinková plošina. 
Na samém vrcholu je strojovna 
s generátorem a ostatním tech-
nickým zabezpečením. Výhled je 
ze střešního okna. Výšku s pohle-
dem umocňuje točící se vrtule i 
celá kabina, která se automaticky 
nastavuje nejlepšímu větru. „Je 
to všechno moc hezké a pěkné, 
výstup je namáhavý, ale o to lépe 

se vychutná pohled a poté občer-
stvení dole. Určitě to stálo za to. 
Pokusíme se udělat další otevřený 
den,“ sděloval své dojmy starosta 
Břežan Josef Rebenda.

„Umožnili jsme vystoupit na 
větrnou elektrárnu 66 lidem. Účast 
byla více jak 150 osob. Pro velký 
zájem jsme akci prodloužili až 
do večerních hodin,“ doplnila na 
závěr Michaela Lužová.

„Bylo to perfektní, jsem nad-
šený, elektrárny nehlučely, ptáci 
kolem zpívali a ta námaha s vý-
stupem stála za tu dřinu. Výhled 
to byl krásný,“ uvedl cykloturista 
Jiří Sovka z Miroslavi.       /mask/

Z výstupu na věž elektrárny v Břežanech byli nadšeni

Renault Scénic 1,6i
r.v. 1997, cena 132.000 Kč
airbag řidiče, centrál, el. okna, 
posilovač řízení

Opel Vectra 1,7 TD
r.v. 1995, cena 75.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, originál 
autorádio, centrál, imobil., el. ok-
na, alu kola, tažné, otáčkoměr.

Opel Tigra 1,4i
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
el. přední okna, el. střešní šíbr, alu
kola, tón skla, zámek řad. páky, 
otáčkoměr, dobrý stav

Mitsubishi Galant 2,0 TD
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
2x airbag, rádio, centrál, el. 
okna, otáčkoměr, el. zrcátka

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 429.000 Kč
aut. klima a převod., 2x airbag, ABS,
kůže, CD, alarm, el. okna a zrc., alu
kola, centrál dálk., pevná á shrn. stř.

Mercedes-Benz CLK 270 CDI
r.v. 2003, cena 750.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, CD,
ESP, ABS, el. př. okna, počítač, 
multif. volant, alu kola, centrál

Mercedes Benz SL 320
r.v.96, cena 449.000 Kč
aut. klima a přev., 2 x airbag, ABS, 
kůže, CD přehrávač, alarm, el.
okna, alu kola, centrál dálk. el. zrc

Ford Mondeo combi 2,0 TD
r.v. 2001, cena 225.000 Kč
klima, 8x airbag, ABS, orig. rádio, 
posil, tažné, centrál dálk., el. zrc.
střešní nosič, tón. skla

Š Felicia Pick-Up Fun 1,6
r.v. 1998, cena 60.000 bez DPH
rádio, imobilizér, posilovač 
řízení, střešní nosič, hliníková 
kola, tažné zařízení, otáčkoměr

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

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2006, cena 249.000 Kč
nové vozidlo, airbag řidiče, centrál,
imobil., posil, tón skla, otáčko-
měr, mlhovky, plná záruka

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imo-
bilizér, posil., počítač, el. zrc., tón.
skla, otáčk., zámek řad. páky

Škoda Octavia 1,8 L&K
r.v. 2000, cena 195.000 Kč
aut. klima a převod., 4x airbag, 
ABS, kůže, orig. rádio, el. okna 
a zrc., počít., temp., el. šíbr

Škoda Favorit 1,3
r.v. 1994, cena 25.000 Kč
Benzín, tmavě červená

Suzuki Swift 1,3i
r.v. 2005, cena 270.000 Kč
klima, 8x airbag, CD, centrál, el.
okna a zrc., multif. volant, alu
kola, tón. skla, zámek řazení

Seat Ibiza 1,9D
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
rádio, centrál, imobilizér, posi-
lovač řízení, tažné, otáčkoměr

VW Polo 1,9 D
r.v. 1996, cena 85.000 Kč
centrální zamykání, el. okna, 
posilovač řízení

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 299.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
kůže, alarm, el. okna, alu kola, vyhř.
sed., CD, vyhř. zrcátka, tempomat 

Volvo S80, 2,5 TDI
r.v.2000, cena 299.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,  
kůže, alarm, el. okna, poč., multif. 
volant, alu kola, vyhří. sed., dřevo

VW Golf variant 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 179.000 Kč
klima, ABS, orig. rádio, centrál,
imobil., el. okna, posil., střešní 
nosič, alu kola, tón. skla, el. zrc.

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 225.000 Kč
aut. klima a převod., 2x airbag, 
xenony, ABS, alarm, el. okna a zrc.,
alu kola, zámek páky, el. vyhř. zrc.

Toyota MR2 1,8 VVTI kabrio
r.v. 2000, cena 299.000 Kč
klima, 2x airbag, CD, el. okna, pevná
a schrn. střecha, alu kola, centrál 
dálk., vyhř. el zrc., tón. skla 

Toyota Corolla 2.0 diesel
r.v. 1998, cena 115.000 Kč
ABS, rádio, alarm, el. okna,
posil., centrál dálk., otáčkoměr, 
stav dobrý, po rozvodech

Volvo C70
r.v. 2000, cena 399.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, kůže, alarm,
el. okna, střešní šíbr el., alu kola,
vyhří. sedadla, tempomat, vše v el.

VW transporter 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 335.000 Kč bez DPH
6 míst, CD, centrál, imobil., 
posil., tažné, el. zrc., zámek 
řadící páky

Peugeot boxer 1,9 TD
r.v. 1997, cena 150.000 Kč bez DPH
rádio, posilovač řízení, tažné 
zařízení, otáčkoměr 

Mercedes Benz Vito 112 CDI,
r.v. 2002, cena 350.000 Kč bez DPH
klima, 2x airbag, xenony, ASR,
ABS, el. př. okna, alu kola, tažné, 
centrál dálk., CD, tempomat

Citroen Jumper 2,9D
r.v. 1997, cena 130.000 Kč bez DPH
2 majitel , celková hm.: 3250 
KG, pohotovostní hm.: 2130 KG 
užit. hm.: 1120 KG

Citroen Berlingo 1,9 D
r.v. 2001, cena 110.000 Kč
nafta, dobrý stav, cena bez DPH

Mitsubischi Pajero 2,5 TD
r.v. 2003, cena 493.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS,  alarm,
 el. okna, pohon 4x4, střešní nosič, 
alu kola, vyhří. sed., tažné, centrál 

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD
r.v. 1999, cena 225.000 Kč
2x airbag, centrál, el. okna, posil., 
pohon 4x4, střešní nosič, tažné, 
tón. skla, el. zrc., otáčkoměr

Volvo XC70 2,5 T AWD
r.v. 2002, cena 499.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
kůže, CD, pohon 4x4, el. okna a zrc.,
vyhř. sed., počít., multif. volant

Ford Fiesta 1,8 D
r.v. 1997, cena 59.000 Kč
rádio, posilovač řízení, alu kola, 
centrál dálkový

BMW 330 D
r.v. 2000, cena 375.000 Kč
aut. klima,  6x airbag, ABS, alu kola,
centrál dálk., el. zrc., tón. skla, orig.
rádio, posilovač, otáčkoměr

BMW 320i, tuning
r.v.1994, cena 85.000 Kč
CD přehrávač, rádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, alu 
kola, otáčkoměr

Audi A3 1,9 TDI 81 kW
r.v. 2000, cena 279.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, ESP, ABS, 
CD, centrál, el. př. okna, počítač,
alu kola, vyhř. al. zrc., zámek páky

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

cena nového vozu
330.000 Kč

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Zahrada s ovocnými stromy v obci 
Padochov. Pozemek vhodný jako 
užitkový i k rekreaci. Lze vybudovat
chatku 16m2. IS na hranici po-
zemku. Celková výměra je 7.950 m2.
Cena: 320.000 Kč

Pozemek na jeden i více samost. 
stojících RD. Rozloha 2.200 m2 
a je částečně v mírném svahu i 
na rovině. Na pozemku je kana-
lizace, ostatní IS v dosahu 20 m. 
Oplocen s příjezdovou cestou.
V okrajové části města Zbýšova.
Cena: 550.000 Kč

Prodej nových bytů v Oslava-
nech. Dokončení 8/06. Ve vel. 
2+kk a 3+kk o různých výměrách 
s balkony. Klient si bude moci 
vybrat obklady a podlah. krytinu. 
Klidná část města. 
Cena od: 1.021.380 Kč

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Chata 3+kk+veranda, v krásném 
prostředí Vysočiny. Sam. stojící, 
jednopodl. objekt, kuch. kout, 
jídelna a WC. V podkroví dvě 
ložnice. Částečně podsklepená, ve 
výborném stavu. Voda, el. energie, 
odpad řešen septikem. Vytápěni TP.
Cena: 520.000 Kč k jednání!!

Stavební pozemek k výstavbě 
chaty. Výměru 968 m2, šířka 9,5m.
Část. na rovině i ve svahu. Na 
pozemku podsklepení a horní 
zákl. deska o rozměrech 16m2. 
El. na pozemku, vodu možno 
dobudovat formou studně.
Cena: 395.000 Kč

Stavební pozemek v obci Krato-
chvilka. Na rovině v řadové zástav-
bě asi 23 Km od Brna. Klidná část 
obce, ne u hlavní komunikace. 
Celková výměra je 564 m2. Šířka 
pozemku je 9,60 m, délka 60 m. 
Pěkné místo s veškerými IS.
Cena: 315.000 Kč

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

/Region/ S nadcházejícím lé-
tem a prázdninami si mnozí, kteří 
nemají bazén na zahradě, položí 
otázku, kam na koupaliště nebo 
k vodě? Mnohé asi trochu zkla-
meme, ale oproti loňskému roku 
koupališť ubylo. Důvodem jsou 
přísné hygienické předpisy a vel-
ké provozní náklady na údržbu.

Například koupaliště v Těše-
ticích nebo Prosiměřicích, která 
byla loni napuštěná, zůstanou 
letos prázdná. „Pronajali jsme si 
sportovní areál od obce Těšetice 
včetně koupaliště, které jsme 
provozovali dva roky, ale letos 
už bohužel je to hodně nákladná 
záležitost. Loni jsme prodělali a 

obec není schopna nás fi nančně
podpořit, takže koupaliště nebu-
de,“ uvedl nájemce sportovního 
areálu Stanislav Jelínek.

Ještě dál došli v obci Bantice. 
Tam situaci vyřešili po svém a ba-
zén zavážejí zeminou. Nejen ná-
klady na provoz, ale i hygienické 
předpisy svazují provozovatelům 
ruce. „Kontroly se musí dělat pra-
videlně. Provozovatel koupaliště 
musí dělat kontrolní odběry a část 
vzorků posílá na naše pracoviště. 
My sami kontrolujeme kvalitu 
vody také, což provádí naše pra-
covnice, která na výjezdech ode-
bírá vlastní vzorky. V případě, že 
je kvalita vody špatná, koupaliště 

i zavřeme. K něčemu takovému 
jsme ale zatím nepřistoupili,“ 
uvedla Anna Žádníková z Kraj-
ské hygienické stanice Brno.

„Druhou stránkou věci jsou 
stavebně technické požadavky na 
provoz koupališť. My jsme na tyto 
aspekty předem upozorňovali pro-
vozovatele. Někteří zřejmě koupa-
liště ani neotevřeli, protože pokud 
by kontrola zjistila nedostatky, tak 
hrozí pokuta a zavření koupaliště,“ 
doplnila Anna Žádníková.

Kupříkladu další z koupališť, 
které neotevře, je v Tavíkovicích. 
„Na jaře nám povodeň rozebrala 
bazén. Velká voda podemlela 
hráz a protrhla bok koupaliště. 
Ofi ciálně stavba nebyla nikdy 
dokončena a patří majitelům 
pozemku. Budeme se snažit kou-
paliště získat do majetku obce, 
opravit a dále provozovat, aby 
bylo zachováno pro občany jako 
přírodní koupaliště s koupáním 
na vlastní nebezpečí,“ uvedl sta-
rosta obce Jaroslav Blaha.

„Areál koupaliště je otevřen 
pro širokou veřejnost, lidé se tu 
koupou a je velká návštěvnost. 
Podklady pro hygienu jsme doda-
li a obstáli jsme v požadovaných 
kritériích, takže fungujeme,“ 
objasnil situaci v Olbramovicích 
starosta Lubomír Čech.

Zatím dobré podmínky jsou na 
koupališti v Miroslavi. Jiná situ-
ace je v přehradách a rybnících. 
Zde je situace odlišná. Každý by 
se měl nejdříve vizuálně přesvěd-
čit zda je voda nezávadná (bez 
zákalu a vodního květu, případně 
zápachu). V současnosti je dobrý 
stav například v přehradní nádrži 
Horní Dunajovice. Na přehradě 
ve Výrovicích je na některých 
místech hladiny pyl a nánosy
dřeva s listím, ale voda závadná 
ke koupání není.                    /jak/

Koupališť letos ubylo, napusťte si vanu

Dvougener. RD v Ivančicích, dva 
byty o vel. 3+1 s přísl. V domě 
sauna , garáž. Zahrada o vel. 150 
m2 s bazénem. CP 250 m2, ZP 100 
m2. Veškeré IS, klidná část města. 
Vše ve výborném tech. stavu.
Cena: 2.750 000 Kč

Chata v Ivančicích, lokalita Střibský 
Mlýn. Dvě menší místnosti. Zave-
dena elektřina, odpad septik.
v blízkosti studna. Chata je určena 
k celkové rekonstrukci. Vhodné 
pro rybáře. 20m od vody.
Cena: 40.000 Kč vč. provize i DPH

PRODEJ
družstevní byt

v Dolních Kounicích

výměra 74 m2,
pokoje 20 m2, 17 m2, 12 m2, 

kuchyň řešená do písmene L.
Do každého pokoje vstup zvlášť. 
1 patro, balkon, komora, sklep 

na patře. Pěkný světlý byt.
Cena: 790.000 Kč 

Svěřte nám k prodeji 
Vaši nemovitost

či byt.
Prodej rychle 

a bezstarostně 
zrealizujeme k Vaší 

spokojenosti !!!
  Informace na tel.: 

608 870 890

NABÍDNĚTE
K PRODEJI

RD 1+1,
2+1, 3+1, 4+1

i větší se zahradou
i bez.

Ivančice a okolí.

Prodej nových bytů v Ivančicích 
ve velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk
v různých výměrách. Součástí bytu 
je balkon, nebo terasa a také 
sklep. Na byty zajistíme úvěr. 
Cena od: 954.590 Kč s DPH

Bazén v Těšeticích                                                      foto: mask
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KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

MY UŽ JSME
NA DOVOLENÉ BYLI,
A CO VY ?
Nabízíme široký výběr pobytů v Chorvatsku, Itálii, Řecku, Španělsku,
Bulharsku, Tunisu, Egyptě, Černé Hoře, Kypru a dalších letoviscích.
Poznávací zájezdy do celého světa, lázeňské pobyty.

Aktuální last minute:
08.07. - 19.07. • Řecko - Peloponés, letecky Brno 12.990 Kč, polopenze, bazén, 80 m od pláže
09.07. - 20.07. • Řecko - Zakynthos - Alikanas, letecky Brno 10.990 Kč, studia bez stravy
08.07. - 19.07. • Mallorca - El Arenal, hotel Saga, polopenze, letecky Brno, 14.990 Kč
07.07. - 16.07. • Chorvatsko - Bratuš, vila Patricia, polopenze, 6.500 Kč, autobus Brno
07.07. - 16.07. • Chorvatsko - Igrane, penzion Andělko, polopenze, 6.250 Kč, autobus Brno
07.07. - 16.07. • Itálie - kemp MARE PINETA -  karavan  2.170 Kč

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

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

VYŘIZUJEME PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNAVATELŮ

SPLÁTKOVÝ 
PRODEJ

U NÁS STAČÍ 
pouze

10%
Z CENY 

ZÁJEZDU!!

MÁME PRO VÁS VŠECHNO

Kuchyně
pro moderní
babičky

Kuchyně
pro klasické
vnuky
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Pohled do nedávné historie Ivančic

 První polovina devadesátých let minulého století (1990 - 1994) byla 
charakteristická velkou dynamikou. I v Ivančicích jsme chtěli vše dohnat, 
stihnout a to nejpozději hned…

Po krátké inventuře a zejména velké chuti k zásadním změnám jsme 
na Městském národním výboru (ano, ještě se psal MěNV, Městský úřad 
ještě nebyl zákonem defi nován) stanovili priority, které byly nutné pro 
další rozvoj města.

V té době byla velká nespokojenost s obchodní sítí a zásobováním zá-
kladními potravinami. Řešili jsme tehdy i takové věci, jako zásobování peči-
vem, apod. Z těchto důvodů jsme rozhodli o výstavbě Tržnice u Tří kohoutů. 
Stavba šesti buněk, tehdy na dobu přechodnou, se stavěla za všeobecné pozor-
nosti. Odezvy byly samozřejmě jak kladné, tak i záporné. Téměř patnáctileté 
trvání těchto objektů však stále doplňuje nabídku obchodů ve městě dodnes. 
Pamětníci si jistě vzpomenou, co na tomto místě bylo dříve.

Co nejdříve jsme chtěli vyřešit vytápění v Ivančicích. Rozhodli jsme 
se pro plynofi kaci, přičemž se diskutovalo i o eletrofi kaci a teplofi kaci 
(z Oslavan). Samostatnou kapitolou byla v pozdější době otázka zásobo-
vání teplem obou sídlišť. K tomuto problému se vrátím později.

Samostatnou kapitolou byla rekonstrukce Křížové cesty ke Kapli Sva-
tého Jakuba. Poničená zastavení byla staticky zajištěna (Ing. Zdeněk Na-
vrátil), udělaly se nové ozdobné stříšky (Mgr. Jiří Seka) a litinové odlitky 
jednotlivých výjevů byly rekonstruovány a poté nahrazeny kopiemi.

Nečekaná komplikace přišla v podobě sdělení okresního hygienika. 
Pitná voda z prameniště v Ivančicích (Pod Kumánem) přestává být pitná. 
Obsahuje více dusičnanů než povoluje norma. Tato voda zásobuje pod-
statnou část Ivančic a musí se s tím něco urychleně udělat.

Začíná se projektovat plynovod - nejdříve vysokotlaký, několikakilo-
metrový přívod k Ivančicím. Potom se dělá zásadní rozhodnutí. Na tu 
dobu méně obvyklý rozvod středotlakého plynovodu ve městě, regulace 
na nízkotlak bude u každého domu zvlášť. Dnes už se jinak ani nepostu-
puje, ale tehdy to byl neobvyklý postup. Začínalo se s ocelovým potru-
bím, na plastový materiál nebyly tehdy potřebné atesty ke středotlakým 
rozvodům a fi rem, které byly schopny toto provádět se daly počítat ani ne 
na prstech jedné ruky. Následné etapy již byly prováděny z plastu.

Pod Kumánem se začala urychleně projektovat úpravna pitné vody. Po 
konzultaci s odborníky - tehdy ještě ve s.p. JmVaK - se rozhodlo o použití 
tehdy moderního a zřídka užívaného způsobu. Odstraňování sloučenin 
železa a manganu ozonizací. Hlavním důvodem špatné kvality vody byly 
dusičnany - jejich velké množství. Při využití opuštěných vrtů, které měly 
sice malý obsah dusičnanů, ale velký obsah železa a manganu se tedy na-
konec smíchala veškerá upravená a využitelná voda a výsledkem bylo do-
statečné množství pitné vody bez nadbytku dusičnanů, železa i manganu.

Před zahájením plynofi kace v centru města se urychleně začaly pro-
jektovat přeložky a rekonstrukce ostatních podzemních sítí, a to hlavně 
na náměstí, které jsme po plánované rekonstrukci (zadláždění, osvětlení 
a oprava podstatné části fasád domů Palackého náměstí s příspěvkem 
města) již nechtěli znovu rozkopávat. Současně s tím nás tehdy napadlo 
využít rozkopání Ivančic a položit rozvody kabelové televize. V té době 
jsme experimentovali se vzdušným vysíláním teletextu, protože jsme 
chtěli občany našeho města informovat o všem podstatném, co se ve 
městě děje. Porovnání „kabelovky“ a vysílání vzduchem vyšlo nakonec 
ve prospěch kabelové televize.

Po těchto, mnohdy překotných proměnách, došlo na další záměry, které 
bez většiny výše popsaných kroků nebylo možné uskutečnit. 

O fi nancování a dalších momentech rozvoje města, jakož i o nepovede-
ných záměrech bude článek příští.

(Nejprve jsem chtěl reagovat na článek MUDr. Adama, který je zveřej-
něn na ofi ciálních internetových stránkách Ivančic. Ale nemá to valný vý-
znam.Využívání ofi ciálních stránek města k osobním útokům a sdělování 
osobních názorů nepovažuji za vhodné. Cest, jak sdělit svůj osobní názor 
je více a lepších. Slova o jedovatosti v článku MUDr. Adama svědčí o zá-
šti, zmínka o územní plánovací dokumentaci neznalostí a rady o zvláštní 
rubrice v Zrcadle v návaznosti na slovo starosty ve Zpravodaji nepovede-
ným bonmotem.)             Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva 

Přinášíme vám další informace 
týkající se očního onemocnění na-
zývaného katarakta, neboli šedý 
zákal. Na naše dotazy odpovídal 
oční lékař MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Jak se šedý zákal projevuje? 
Šedý zákal je plíživé onemocně-
ní, které se projevuje velmi po-
zvolným zhoršováním vidění jak 
na čtení, tak na dálku. Postižený 
pacient má pocit, že vše vidí jako 
v mlžném oparu. Dalším přízna-
kem je výrazné zhoršení vidění 
a oslnění při pobytu na slunci. 
Velmi častým příznakem je poru-
cha v rozeznávání barev, které se 
stávají méně výraznými. U našich 
pacientů se často objevuje i nárůst 
krátkozrakosti, který v počáteční 
fázi dovolí odložit brýle na čtení, 
ale s postupem onemocnění i tato 
výhoda zmizí. Pokud není šedý 
zákal operován, vede v konečném 
stádiu k oslepnutí postiženého 
oka. Tato slepota je však vratná 
a operací je možné postiženému 
oku vrátit opět zrak.

Jak se dá v dnešní době šedý 
zákal léčit? Šedý zákal lze lé-
čit pouze operací. Neexistuje 
účinná léčba pomocí kapek ani 
tablet. Operace šedého zákalu je 
v dnešní době nejběžnější nitro-
oční operací, která je prováděna. 
V roce 2004 bylo v naší republice 
provedeno téměř 65 000 operací 

šedého zákalu. Operace se na 
většině pracovišť provádí am-
bulantně, nebo při krátkodobé 
hospitalizaci. Oba postupy vedou 
k minimálnímu vytržení nemoc-
ného z jeho běžného denního 
života, což je u starších pacientů 
velmi důležité.

Asi týden před vlastním ope-
račním zákrokem musí každý 
pacient podstoupit předoperační 
vyšetření. Dva až tři dny před 
operací poté kape do operované-
ho oka antibiotické a protizánětli-
vé kapky, které zamezují zanesení 
případné infekce z povrchu oka 
do jeho nitra. Před vlastní operací 
je potřeba také zjistit dioptrickou 
hodnotu nitrooční čočky, která 
bude při operaci do oka implanto-
vána. Její síla je zjištěna pomocí 
složitého matematického vzorce 
tak, aby pooperační dioptrická 
vada operovaného oka odpovídala 
pacientovým představám. Pomocí 
operace šedého zákalu lze tedy 
korigovat i eventuální pacientovu 
refrakční vadu na požadovanou 
hodnotu s přesností 1 dioptrie.

Operace se provádí za pomoci 
operačního mikroskopu vleže na 
zádech. Operatér sedí za hlavou 
pacienta nebo na straně operova-
ného oka. Celý zákrok se ve valné 
většině provádí pouze v místním 
znecitlivění a je nebolestivý. Zá-

krok trvá 20 až 30 minut podle 
náročnosti výkonu. Pacient velmi 
dobře vnímá celý průběh operace 
a s operatérem během vlastní ope-
race spolupracuje. Pacient se ne-
smí během operace hýbat a musí 
se dívat směrem vzhůru do světla 
operačního mikroskopu.

Během operace je za pomoci 
malého řezu (asi 2 mm) ultrazvu-
kovou sondou odstraněna čočka
a je ponecháno pouze její pouzdro.
Do něj je na konci operace vlo-
žena nitrooční čočka. Tato čočka 
zůstává v nitru oka natrvalo a 
pacient ji nemusí vytahovat jako 
kontaktní čočku z rohovky. Nit-
rooční čočka je vyrobena z umělé 
hmoty podobné plexisklu. Exis-
tují také čočky z měkkých ma-
teriálů, které lze složit a do oka 
implantovat velmi malým řezem.

Kdy dochází ke zlepšení vidění 
a jak dlouho celá léčba trvá? Ke 
zlepšení vidění dochází většinou 
již první den po operaci. Celkově 
ovšem probíhá proces stabilizace 
vidění asi 4 - 6 týdnů po operaci. 
Poté je možno předepsat patřič-
nou brýlovou korekci. Po celou 
dobu hojení zůstává pacient ve 
sledování svého očního lékaře. Za 
nějakou dobu poté pacient větši-
nou podstoupí operaci šedého zá-
kalu i na druhém oku, protože se 
jedná o onemocnění oboustranné.

Jaké je riziko operace? Jako 
každá operace tak i operace še-
dého zákalu není zcela bez rizika. 
Riziko závažných komplikací, 
kterými jsou především nitrooční 
záněty je asi 0,1 %. Lze tedy říci, 
že operace šedého zákalu je již 
v dnešní době na rozdíl od doby 
ranhojičů ve starověku bezpečným 
zákrokem, který vrátí pacientovi 
zpět ztracenou zrakovou ostrost.

Děkujeme za rozhovor.  /abé/

Katarakty (šedého zákalu) se zbavíte do 30 minut 

/Moravský Krumlov/ Poslední
květnový podvečer patřil závěreč-
nému koncertu Hudebních slav-
ností roku 2006. Hudební festival 
probíhal pod záštitou Kraje Vyso-
čina a JM kraje od 1.dubna do 31. 
května v 15 městech obou krajů.

Slavnostního koncertu se zú-
častnili zástupci obou krajů. Jižní 
Moravu zastupoval ředitel JKú 
Ing. Jiří Crha, náměstek hejtma-
na Jmk RNDr. Igor Poledňák a 
krajský zastupitel Libor Kosour. 
Kraj Vysočina zastupovali vážení 
hosté Dr. Ivo Strejček - poslanec 
Evropského parlamentu, 1. ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina 
- Ing. Pavel Hájek, člen rady za-
stupitelstva Kraje Vysočina - Ivo 
Rohovský. Zástupcům obou krajů
patřilo i slavnostní zahájení. Za 
Jihomoravský kraj vystoupil Ing. 
Jiří Crha a za Kraj Vysočina Ing. 

Pavel Vítek. Hlavním partnerem 
závěrečného koncertu v Morav-
ském Krumlově byla Skupina 
ČEZ, a.s. zastoupená zástupcem 
ředitele JE Dukovany Ing. Jaro-
slavem Vlčkem. Poděkování patří 
fi rmám Colas, Infram, Skupině 
ČEZ, a.s., Ferum, s.r.o. a všem 
sponzorům, bez jejichž pomoci 
by nebylo možné tento náročný 
projekt zrealizovat.

Největší dík patří hlavní orga-
nizátorce paní Mirce Strejčkové, 
z jejíž dílny vzešel nejen nápad, 
ale i realizace projektu Hudeb-
ních slavností. Právě paní Mirka 
Strejčková před třemi roky oslo-
vila a vyzvala město Moravský 
Krumlov k účasti na  tomto pro-
jektu. Na jednotlivých koncertech 
hudebního festivalu se každým 
rokem snoubí dětské nadání a 
píle žáků ZUŠ s umělci světové-

ho formátu. V minulých letech 
byli našimi váženými hosty Petr 
Malásek a Gabriela Demeterová. 
Letošní Hudební slavnosti byly 
o to slavnostnější, že Moravský 
Krumlov byl vybrán ke konání 
závěrečného koncertu celého hu-
debního maratonu HS 2006 obou
krajů. Koncert v prostorách Krum-
lovského zámku a v instalaci 
světoznámé Muchovy Slovanské 
epopeje za zvuku fanfár umocnil 
atmosféru celého večera.

Tanečním vystoupením souboru
ARABES ze ZUŠ RESONANCE 
z Třebíče byl zahájen vlastní pro-
gram. Pokračování patřilo hlav-
ním účinkujícím - žákům ZUŠ 
Moravský Krumlov, pod vedením 
svých učitelů a pod odborným
a pečlivým dohledem paní ředi-
telky Vladimíry Kočí. Vystoupení 
žáků ZUŠ na slavnostním závě-

rečném koncertu si zaslouženě 
získalo obdiv všech posluchačů 
Nejočekávanějším okamžikem
a účinkujícím byl světově známý 
houslista pan Jaroslav Svěcený. 
Ve svém vystoupení předvedl 
vskutku mistrovské houslové 
představení, provázené slovem o 
historii houslí, houslového umění 
a představil přítomným návštěv-
níkům koncertu cenné housle 
své sbírky. Tklivé houslové tóny 
nikoho neroztesknily, ale nao-
pak byly laskavým pohlazením 
po duši nás všech a překrásnou 
tečkou za Hudebními slavnostmi 
roku 2006. Chtěla bych popřát do 
budoucna Hudebním slavnostem 
podporu a pochopení, vždyť čes-
ký národ je národem kultury a je 
jen na nás, abychom ji rozvíjeli a 
přenášeli z pokolení na pokolení. 
Marie Valachová, místostarostka

Hudební slavnosti na zámku v Moravském Krumlově
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Zesílený
zápor

SPZ aut
Sokolova

2. díl
tajenky

Past
na ryby

Citosl.
ulehčení

Kropiti Cynická •
Ruská

výzvědná
služba

Druh
lososa

Včelý příby- 
tek (zast.)

Písmeno
R

Středově-
cí asijci

Ztráta
hlasu •

Zkratka
asijské
společ.

Název
písmene

Měnit

Skrblík
Mastné

skvrny na
polévce

Čtvrtina
celku

Platová
skupina
(slang.)
Hesla

Domácky
Miroslav

Část
oceánu
Jikrnáč
(slov.)

Účet
(angl.)

Geometric.
těleso

Bezpeč.
informač.

služba

Ch. zn.
radia

Polibek

Kloudný

Klekání

Nevidomá
Dřevěné
zbraně

Stup. citli-
vosti filmu

•
1. díl

tajenky
Odpoledne
(angl. zkr.)

Syndrom
selhání
imunity

Jméno
herce

Coneryho

Jednotka
hlasitosti

zvuku

Pranice Trny SPZ aut
Prahy

Chata
Kovaný
(zast.)

Zolův
román
Odhad

Významná
osoba (zkr.)

Pohyb
žáby

Sada
Zámořská
velmoc

Iniciály
politika
Zemana

Jekot

Značka
vysavačů

Sonda

Řeky
Jeptiška
(angl.)

Základní
jednotka
délkové

míry
Zmatek

Zkr. ampér-
hodiny

Německé
žen. jméno

Ident. čís-
lo firmy
Zkratka

kilopondu

Tíže
(kniž.)

•
Vzorec
sulfidu

olovnatého

Vyzvědači
Ženské
jméno

Pletená
kytice

Tajemství
(kniž.)

SPZ aut
Plzeň
sever

Spisy
Český

astronom

Rozpouštěti
se teplem
Stávat se
kyselým

Býci
Vyrobená

litím
Čára

Franc.
dramatik

Být
s někým
vyrovnán

Část
chodidla

Dne 17. listopadu se narodil v Ivančicích Jakub Svoboda, 
malíř, písničkář, modelář, fotograf, hudebník. Již od dětství 
rád maloval a této zálibě zůstal věrný po celý život. (1. díl 
tajenky). Na živobytí si vydělával příležitostnou námezdní 
prací, později prodejem svých obrázků, fotografi í, plastických 
modelů a map. V roce 1900 se ho po výtvarné stránce ujal 
ředitel tehdejší školy Josef Vávra. Pod jeho vedením se Jakub 
Svoboda zdokonalil ve svém výtvarném oboru. Svoboda patří 
mezi představitele naivního umění. Jeho práce se většinou 
vztahují k Ivančicím a okolí. Kreslil ale i jiná města. Kromě 
malování se od roku 1911 (2. díl tajenky) a od roku 1923 
také zhotovování plastických modelů a map. Jakub Svoboda 
zemřel v Ivančicích 12. února 1943 ve věku nedožitých 68 let 
a je pohřben na ivančickém hřbitově. 

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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Kulturní programy
ČERVENEC 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
• 8.7. - 15.7. - Kurz racionální výživy - Litomyšl 2006. Aerobní, kondiční cvi-
čení, koupání, plavání, kulturní program, masérka a další. Cena: ženy 2850 Kč.
• 15.7. - 1.11. - Není muže nad kováře - výstava představí jedno z tradičních 
řemesel - kovářství. Galerie  Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 15.7. - Celodenní prázdninový poznávací zájezd - hrad Pernštejn, Předklášteří, 
western. městečko Boskovice. Odjezd v 8.00 hod. od Besed. domu, doprava: 170 Kč.
• 28.7. - 30.7. - Ivančická pouť 2006. Pouťové trhy a atrakce, třídenní kulturní 
program: Pá: 15.00 Stíny, 16.30 hudební vystoupení, 18.30 Ivančický Dixie-
land. So: 14.00 Arest 23, 16.00 Griff 05. 18.00 Kompromis. Ne: 15.00 Doubra-
věnka - dechová hudba. Palackého nám. Ivančice.
• Prázdninová otevírací doba expozice A. Muchy a Vl. Menšíka: Po, stř: 
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, út, čt, pá:  9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, so, ne: 9.00 
- 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

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

červenec - srpen - Výstava dětských prací z literárně-výtvarné soutěže, Měú 
M. Krumlov, chodba v 1. patře, přístupno po dobu otevření úřadu.
• do 9.7. - fotografie Marcely Chvátalové a práce Tamary Valešové - výstava, gal. 
Knížecí dům,  otevřeno: po - pá 9 - 12.30 a 13.00 - 15.30, ne 14.00 - 16.00 hod.
• 4.7. v 18.00 hod. - Beseda s Josefem Kristiánem - „Návod, jak 
fotografovat“, sál MěKS, Břízová ul. 254, Mor. Krumlov.
• 13.7. v 18.00 hod. - vernisáž výstavy „Moravskokrumlovští výtvarníci“, 
galerie Knížecí dům, nám. TGM 40, Mor. Krumlov. Výstava potrvá do 11. srp-
na. Otevřeno: po - pá: 9 - 12.30 a 13 - 15.30 hod., ne: 14 - 16 hod.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• Příměstský tábor pro děti od 7 let - Týden oděvního návrhářství:
• 10.7. - Pirátská móda, (90 Kč), soutěže, hry, výroba šátku, svačinu s sebou.
• 11.7. - Orientální móda, (70 Kč), vosková batika, svačinu a starší jednobarev-
né triko s sebou. • 12.7. - Vojenská móda, (60 Kč), výroba žebradla, savování 
na staré rifle, s sebou svačinu a staré rifle. • 13.7. - Safari móda (60 Kč), úprava 
starých brýlí, docoupage na čepici nebo klobouk, pásek z korálků; s sebou sva-
činu, brýle, čepici. • 14.7. - Móda do deštných pralesů (70 Kč), výroba pláš-
těnky, pták v kleci z pedigu, soutěže, hry, s sebou svačinu. Je možné se přihlásit 
na celý týden nebo jen na jednotlivé dny. Tábor je určen pro děvčata i chlapce.
• 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. Strna-
dová. 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! 

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
• 12.8.-22.8.2006 - Tábor ve Zblovicích. Zblovice u Vranovské přehrady. Tá-
bor je zaměřen na klasický táborový program s celotáborovou hrou „Tenkrát na 
Západě“. Nebude chybět sport, koupání, táboráky, výlety i noční hry. Je určen 
pro děti od 6 do 15 let, které si rády hrají a soutěží. Pro nejmenší děti je zde 
připraven zvláštní program. 2.350 Kč.
• II. 23.7.-29.7.2006 - Tábory s koňmi, Ivančice, pro děti od 14 do 17 let, jsou 
určeny pro děti, které mají rády koně a vše, co se jich týká. Pro účastníky je při-
pravena celotáborová hra, ošetřování a jízda na koních, netradiční hry a soutěže 
v přírodě, koupání, výlety, táboráky a noční hry. 1.800 Kč.
• 22.7.-29.7.2006 - Tábor pro náctileté, Otrokovice – Štěrkoviště, je určen pro 
mládež od 10 do 18 let, zaměřen na sport, cykloturistiku, dobrodružství, koupá-
ní i výlety, táboráky, noční hry, zážitkové aktivity a lanové aktivity. 2.550 Kč.
• 29.7.-5.8.2006 - Sportovní tábor pro matky s dětmi, Otrokovice - Štěrko-
viště, Program je zaměřen na zážitkové aktivity, sport, cykloturistiku, společné 
programy pro matky s dětmi, tvořivá dílna, kosmetika, cvičení, břišní tance. 
Děti do 10 let - 1.650 Kč, do 18 let - 2.550 Kč, ostatní - 3.000 Kč.
• I. 11.8.-20.8.2006, II. 18.8.-27.8.2006 - Tábor u moře, Chorvatsko - Preman-
tura, je určen pro všechny děti a mládež, kteří mají rádi sluníčko a koupání. Pro 
účastníky je připraven sport, hry a soutěže, tvořivá dílna, koupání, výlety do 
okolí, děti do 18 let - 4.500 Kč, ostatní - 4.800 Kč.
• 14.8. - 18.8. 2006, 28.8. - 1.9. 2006 - Příměstský tábor, SVČ Ivančice - Te-
sařovo nám.7 (stará hasička). Tábor je určen pro děti od 6 let. Program: hry a 
soutěže v parku Réna, výlet do ZOO Brno, koupaliště Zbýšov, výlet na kolech 
Pod Templštýn, táborak na statku Padochovka, 400 Kč + doplatek na výlety.
• 21.8. - 25.8. 2006 - Příměstský výtvarný tábor, SVČ Ivančice - Tesařovo 
nám.7 (stará hasička). Tábor je určen pro děti od 6 let. Program je zaměřen na 
netradiční výtvarné aktivity:práce s přírodními materiály, výroba ručního papí-
ru, oděvní tvorba, instalace v krajině, 600 Kč.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 14.7. ve 20.00 hod. - Miroslavské meruňkobraní, v KD Miroslav, soutěž o 
meruňkového krále, vyhlášení meruňky roku a vítězných vzorků meruňkovice. 
Ve vestibulu KD - výstava kreseb J. Polické a fotografií p. Ročka. K tanci a 
poslechu bude hrát ŠOHAJKA.
• 15.7. - Jarmark u Floriána. Program: 9.00 - historický průvod od hasičské 
zbrojnice ke KD. 9.00 - výstava automobilů před KD (Mercedes-Benz, Jeep, 
Chrysler, Škoda, Seat), občerstvení a vystoupení kapel z DDM Miroslav NA-
VZDORY a SHARK. 9.00 -  ukázky kovářské práce Jiřího Ročka na zámku. 
9.30  - zahájení jarmarku na prostranství před KD. 10.00 - začátek soutěže 
hasičských družstev. 10.00 - den otevřeného letiště na novém letišti AIRCON 
včetně ukázek repliky historického letounu  MESSERSCHMITT Bf 109. 11.00 
- komponovaná ukázka historické bitvy z období napoleonských válek „Dopisy 
z fronty aneb, jak jsme táhli na francůza“. 14.00 - fotbalový turnaj starých pánů 
na hřišti FC Miroslav. 17.00 - koncert hudby z italského a francouzského baroka 
na zámku. 20.00 - Velká letní noc v letním kině se skupinou Sabrin. Po celý den 
probíhá výstava s ochutnáváním vzorků vín ve sklepě pod zámeckým mostem 
(občerstvení a hudba zajištěny). Změna programu vyhrazena!

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

• 21.8.- 25.8. - Prázdniny v DDM pro děti od 1. do 9. třídy. Program: od 8.00 
hod. do 15.00 hod.: malování na textil - trička, polštářky, stolní hry, plavání, 
celodenní výlet, opékání špekáčků, keramika, sportovní závody, putování za 
pokladem, náramky přátelství, výrobky z přírodnin...Cena: 50 Kč/den + 43 Kč 
oběd. Přihlášky k vyzvednutí v DDM. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 30.6. 
2006 do DDM. Bližší informace v DDM.
• 10.7. - 14.7. vždy od 9.00 hod do 12.00 hod. - Prázdniny s keramikou - pro 
děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, v DDM Oslavany - keramická dílna. 
Program: vtlačování do forem, práce s plátem, zatírání oxidy, použití engoby, 
použití uměleckých glazur,…Budete potřebovat: pracovní oděv a obuv, svačinu 
a pití, poplatek: 60 Kč/den. Na všechny zájemce se těší paní Eva Kopečková. 
Přihlášky do konce června (mezený počet míst)!

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

ČERVENEC - DOVOLENÁ

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 2.7. ve 20.30 DĚSNEJ DOJÁK
  Komedie USA
• stř 5.7. ve 20.30 V JAKO VENDETA
  Politický fantast. thriller, VB, SRN
• ne 9.7. v 17.00 DOBA LEDOVÁ 2
  Animovaná pohádka USA
• stř 12.7. ve 20.30 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
  Drama USA
• ne 16.7. ve 20.30 TRISTAN A ISOLDA
  Romantický film USA, ČR
• stř 19.7. ve 20.30 ZKROCENÁ HORA
  Drama USA
• ne 23.7. ve 20.30 MISSION: IMPOSSIBLE III
  Akční film USA
• stř 26.7. ve 20.30 UTAJENÝ
  Film Fr., It., Rakouska
• ne 30.7. ve 20.30 ZÁKLADNÍ INSTIKT 2
  Thriller USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 1.7. v 19.00 DISTRIKT
  Animovaný film, Maďarsko, titulky 
• so 8.7. v 19.00 ZATHURA: VESMÍRNÉ
  DOBRODRUŽSTVÍ
  Film USA 
• so 15.7. v 19.00 GEJŠA
  Film USA, titulky
• so 22.7. v 19.00 CO JE ŠEPTEM…
  Film USA, titulky 
• so 29.7. v 19.00 HONEM, HONEM
  Švédský film, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• ne 2.7. ve 21.00      V JAKO VENDETA
  Politický fantast. thriller, VB, SRN
• stř 5.7. ve 21.00       CASANOVA
  Film USA 
• čt 6.7. ve 21.00      ŠIFRA MISTRA LEONARDA
  Drama USA
• so 8.7. ve 21.00       MISSION: IMPOSSIBLE  3  
  Akční film USA
• ne 9.7. ve 21.00       GEJŠA    
  Film USA, titulky
• stř 12.7. ve 21.00 RAFŤÁCI
  Komedie ČR
• pá 14.7. ve 21.00 UNIVERZÁLNÍ  UKLÍZEČKA 
  Film VB
• ne 16.7. ve 21.00 X-MEN  3: POSLEDNÍ VZDOR 
  Akční film USA 
• stř 19.7. ve 21.00 ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU
  Film ČR 
• so  22.7. ve 21.00 DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA   
• ne 23.7. ve 21.00 Animovaná pohádka USA
• stř 26.7. ve 21.00 HOOLIGANS
  Film VB, USA 
• so  29.7 ve 21.00 ZA  PLOTEM
  Animovaná komedie USA
• ne 30.7 ve 21.00 FIMFÁRUM 2
  Animované pohádky, ČR.

Změna programů vyhrazena.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 5.7. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se sk. RELAX, na Sokolovně Padochov.
• 14.7. ve 20.00 hod. - Country večer se skupinou Tremolo. Taneční večer na 
zahrádce Dělnického domu. Pořádá Restaurace Dělnický dům.
• 15.7. v 16.30 hod. - Zámecký koncert. Koncert posluchačů konzervatoře 
Kroměříž v zámecké kapli Oslavany. Pořádá KIS Oslavany.
• 15.7. ve 20.00 hod. - Letní noc se skupinou  Hobbit. Tradiční předpouťová 
taneční zábava na zahrádce Dělnického domu. Pořádá KIS Oslavany.
• 15.7. ve 20.00 hod. -Tradiční  karnevalová  taneční zábava. Hraje skupina 
Relax, v zámeckém parku. Pořádá TJ Oslavany.
• 16.7. - Karmelská pouť v Oslavanech. Kulturní akce na zámku: otevřeny 
všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci. Nádvoří: 10.00 - 12.00 
hraje dechová hudba Dubňanka, 13.00 - 18.00 hraje folková skupina Wokno. 
Zámecká alej: 9.00 - 17.00 Tržiště lidových řemesel. Zámecká kaple: 10.00 - 
18.00 výstava obrazů: J. Tioková - paličkovaná krajka, oslavanští autoři -  kraji-
ny, portréty. Zámecká vinárna: 11.30 - 20.30 Posezení u cimbálu s p. Klobáskou 
z Mutěnic. Pořádá KIS Oslavany.
• 29.7. ve 20.00 hod. - letní noc na Sokolovně Padochov. Taneční zábava se 
skupinou  Melody Music. Pořádá TJ Sokol Padochov.

 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
• 1. - 9.7. - Základny - Bílé Karpaty, Zochova chata. Pro přihlášené. Vedoucí 
základny Ing. A. Moravec.
• 9.7. - Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku - turistický 
pochod. Trasa asi 15 km, start 8.30 - 9.00 hod. u Obecního úřadu v Dobšicích 
u Znojma. Startovné 20 Kč, jako protihodnota bude mapka trasy, dřevěná 
turistická známka obce, diplom a dobová vystoupení Klubu vojenské historie. 
Zájemci nechť se přihlásí vedoucímu akce J. Flíčkovi do 5.7., dle počtu zájemců 
sdělí podrobnosti ohledně dopravy.
• 15.7. - 11. Ročník “Scuku na Réně”. Trasu si volí každý sám. Doporučujeme 
mapu Okolí Brna - Ivančicko. Cíl je v Ivančicích v parku pod Rénou (od nádraží 
ČD Ivančice-město po červené turistické značce, za mostem přes řeku Jihlavu). 
Razítko a pamětní list budou k dispozici od 11.00 do 17.00. Srdečně zve pořa-
datelka akce Hana Valová.
• 16.7. - Vycházka do Dolních Kounic. Sraz zájemců v 8.30 u mostu pod Ré-
nou. Půjdeme po pravém břehu Jihlavy do Nových Bránic a dále přes vrch Ši-
beničná do Dolních Kounic. Navštívíme výstavu v Synagoze a v klášteře Rosa 
coeli. Návrat odpoledne, chůze asi 12 km, vede J. Flíček.
• 29.7. - Houbařská vycházka kolem vrchu Kobyla (355 m). Sraz v 8.00 u 
mostu pod Rénou, návrat do 13.00 hod., vede J. Flíček.
• Připravujeme: • 8. - 9.9. - EURORANDO 2006 - autobusový zájezd do Již-
ních Čech s účastí na závěru největší akce evropské turistiky v Č. Budějovicích. 
Cena: 250 Kč pro člena KČT (pouze pro členy). Přihlášky do 28.7. vedoucímu 
akce Ing. A. Moravcovi, tel.: 606 728 767, e-mail marujda.morav@seznam.cz. 

Tom a Jerry ve školce
Každý konec školního roku s sebou přináší trochu radosti, ale i 

smutku. Stejně tak tomu bylo i ve středu 14. června v mateřské školce 
Husova v Moravském Krumlově, kam se přišly s předškoláky rozlou-
čit dvě známé pohádkové postavičky Tom a Jerry.

Nejprve se s dětmi rozcvičily pomocí legračních rytmických pís-
niček a pak rozmístily v areálu školní zahrady různá stanoviště, na 
kterých všechny děti plnily zadané úkoly za drobné odměny. Po těchto 
úvodních aktivitách nastal tolik očekávaný slavnostní okamžik, na kte-
rý se přišla podívat většina rodičů. Během písničky ,,Pojďte se mnou 
děti do školy“ se objevil rytíř, který postupně pasoval všechny budoucí 
školáky. Každý musel pokleknout, říct do mikrofonu svoje jméno
a rytíř slavnostně pronesl: ,,Pasuji tě , Vojto, z předškoláka na školáka.“ 
Pak následovalo předání upomínkových dárků a pamětních listů.

Závěrečná písnička Dády Patrasové se slovy: ,,Pá, pá, jdem mami, 
pá, pá, jdem sami, úsměv musíš dnes jen předstírat...“ nenechala žád-
né oko suché. Děti mávaly na rozloučenou maminkám, kamarádům
a hlavně paním učitelkám. Ty si zaslouží od nás rodičů velký dík za tr-
pělivou, láskyplnou a velmi náročnou práci, kterou věnují našim dětem 
a která je bohužel v naší společnosti čím dál méně doceňována.

Protože loučení by nemělo být smutné, zatancovali jsme si všichni 
na závěr ,,Kačera“ a plni dojmů jsme opouštěli školní dvorek, kde děti 
zůstávaly, protože vše probíhalo v dopoledních hodinách.

Myslím si,že to byly pro všechny přítomné velmi příjemně strávené 
chvilky, na které se jen tak nezapomíná. Děkujeme.   Rodiče Milánka D.

Školní akademie
/Miroslav/ Páteční odpoledne patřilo v Miroslavi dětem z místních 

škol. Konala se tu totiž již po třinácté školní akademie. „Secvičili jsme 
vystoupení s 32 dětmi, z nichž je 28 předškoláků z naší mateřské školy 
Husova. Nacvičili jsme si představení drůbeží závody, je to taková 
diskotéková skladba s cvičením, dětem se to moc líbilo a trénink jim 
trval asi měsíc. Na akademii se moc těší,“ uvedla ředitelka školky Jana 
Zemanová, která představení s dětmi secvičila. „Máme tu vystoupení 
žáků nižších i vyšších ročníků, jsou tu pohádky, rokenrol, podíváme 
se do cizích zemí, pak jsou tu vystoupení herecká, pěvecká a aerobik. 
Já jsem nacvičila se svou třídou 7.A parodii „Šla Nanynka do zelí“. 
V letošním roce se akademie zúčastní především mladší ročníky. Celou 
akademii jsme si vymysleli před 13 lety a od té doby se to stále tradu-
je,“ uvedla organizátorka a učitelka základní školy Ludmila Schlesin-
gerová. Perličkou na závěr bylo vystoupení Poupata XXL, což jsou 
dospělé členky aerobiku.                                                              /mask/

Loučili se s mateřinkou
/Miroslav/ Slavnostní den nadešel pro 27 předškoláků v mateřské 

škole Husova v Miroslavi. Učitelky společně s rodiči připravili pro 
děti, které jdou po prázdninách do školy, den plný her a překvapení 
jako rozloučení. „Dnes se loučíme s dětmi, které půjdou po prázd-
ninách do školy. Letos jich odchází 27, proto jsme pro ně připravili 
pestrý program. Nejprve jsme s nimi na zahradě připravili pásmo básní 
a písniček. Děti se předvedly, že už jsou šikovné, velké a zralé na to, jít 
do školy. Nebály se a mluvily hlasitě. Poté dostaly v upomínku dárek,  
knihu, ve které si budou moci brzy číst. Pak jsme připravili opékání 
špekáčků,“ uvedla Ludmila Macků, učitelka třídy Sluníčka.

Dále byl pro třídu Sluníčko připraven zvláštní program, na který se 
děti těšily. „Večer se sejdeme na dopravním hřišti, kde dětem půjčíme 
motokáry, kde si mohou zajezdit. Pak přijdeme do mateřské školy, 
kde jsou připraveny hry se slámkami a oříšky, aby se děti bavily. Na 
večer je připravena stezka odvahy, kde rodiče budou mít připraveny 
lampiony a úkoly, které děti budou plnit a za ty úkoly dostanou od-
měny jako bonbóny, prstýnky, obrázky a podobně. Protože to jsou 
šikovné děti věřím, že se nebudou bát. Až skončí stezka odvahy, tak 
dají rodiče lampiony dětem a vrátíme se do školky. Rodiče půjdou domů
a děti zůstanou spát v mateřské škole do rána. Druhý den máme pro ně 
připraveno překvapení, aby byl konec školního roku pro ně zajímavý a 
rády na nás vzpomínaly,“ dodala Ludmila Macků. „Líbilo se mi to, nebál 
jsem se,“ chlubil se Péťa Praisinger. „Vůbec jsem se nebála a moc se mi 
to líbilo, do školy se už těším,“ řekla Karolínka Hanzelová. „Nebála jsem 
se a všechny úkoly jsem splnila,“ přidala se Renátka Knotková.   /mask/

Olympiáda malotřídních škol
/Vedrovice/ Žáci i se svými kantory se ve středu 28. června na závěr 

školního roku zúčastnili Olympiády malotřídních škol, která se letos 
konala ve Vedrovicích. „Na dnešní den jsme zorganizovali pro děti 
olympiádu malotřídních škol. Je to dnes již čtvrtý ročník této putovní 
akce a pořádá ji vždy vítězná škola předchozího ročníku. Letos sem 
na fotbalové hřiště přijeli reprezentanti škol z obcí Rybníky, Bohutice, 
Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Dolní Dubňany a nechybí ani domácí. 
Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií na starší a mladší a ještě na 
chlapce a dívky. Soutěží se v disciplínách jako běh na 40 a 50 metrů, 
skok do dálky, hod míčkem, vytrvalostní běh a novinkou pro letošní 
rok je štafeta družstev. Navíc v každé kategorii a disciplíně prvních pět 
umístěných získává bodové hodnocení pro svou školu, které se na konec 
sečtou a která škola bude mít nejvíce bodů, zvítězí,“ sdělila k akci orga-
nizátorka Božena Procházková, ředitelka základní školy Vedrovice.

Soutěže začaly v pravdě v duchu Olympijské tradice. Po fanfárách 
byla slavnostně vyvěšena olympijská vlajka a bohy, kteří sestoupili 
z Olympu, byl zažehnut oheň. Doprovod bohů nastoupeným družstvům 
předvedl svůj slavnostní tanec a poté již začalo sportovní klání. „Zúčast-
ňujeme se každým rokem, tak jsme letos nemohli vynechat. Žáci naší 
školy trénují většinou jen v tělesné výchově. K výběru reprezentantů 
naší školy jsme uspořádali sportovní den, ve kterém proběhly veškeré 
lehkoatletické disciplíny, ve kterých děti závodí. Bohužel nemáme ob-
sazeny všechny disciplíny, protože máme málo žáků, takže jsme se řídili 
heslem není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ uvedl  ředitel základní 
školy Rybníky Dohnal Oldřich. „Je mi jedenáct let a soutěžím v běhu 
na 50 metrů, vytrvalostní běh a štafetu. Trénovala jsem s kamarádkou 
v tělocviku, ale i odpoledne, nevím jak budu úspěšná, ale budu se snažit. 
Asi největší šanci mám na vytrvalostní běh,“ řekla před závodem jede-
náctiletá Aneta Nedomová z Bohutic. Její přání se vyplnilo a v koneč-
ném pořadí skončila na druhém místě ve vytrvalostním běhu.

Výsledková listina je dlouhá, ale zvítězili vlastně všichni, kteří se zú-
častnili. V celkovém pořadí škol zvítězil tým z Dolních Dubňan, takže 
v příštím roce bude již podruhé Olympiáda právě tam.               /mask/



V minulém čísle Zrcadla 
nám pan Jiří Široký přiblížil 
válečné události roku 1866 na 
Ivančicku včetně širších souvis-
lostí tohoto konfliktu. V dnešní 
expedici vám k doplnění obrazu 
předkládáme některé příhody
z Krumlovska. Naším cílem 
zde není úplné zpracování této 
historické epizody. Na nezbytně 
nutnou míru jsme omezili strohá 
fakta, aby zbylo více prostoru
na příběhy lidí.

Události prusko-rakouské 
války v Moravském Krumlově
popsal Antonín Ugwitz v „Pří-
bězích města Krumlova a sou-
sední obce Rokytné“ (1883). 
Jeho text převzal a doplnil 
Erich Sloschek (Geschichte der 
Stadt Mährisch-Kromau, 1937). 
V poslední době tyto prameny 
zpracoval Jiří Velík v článku pro 
Moravskokrumlovské noviny 
(č. 11/1995).

Zcela jiný pohled na události 
přinesly vzpomínky Mořice Zr-
zavého (Moravskokrumlovské
noviny č. 1-2/1999). Tento 

materiál původně vyšel roku 
1926 v německých novinách 
Znaimer Wochenblatt. Mořic 
Zrzavý popisuje válečné udá-
losti se zjevnými sympatiemi 
k „Pomořancům“ jako zábavné 
zpestření svého dětství. Dobové 
prameny bývají výrazně ovliv-
něny postojem pisatele. Zdá 
se, že svědectví z Krumlova na 
rozdíl od Ivančic ukazují pruské 
vojáky v lepším světle. Průchod  
a pobyt vojsk popisují jako klid-
ný a bezkonfliktní.

Po prohrané bitvě u Hradce 
Králové se část ustupující ra-
kouské armády zastavila 14. 
července u Krumlova k odpo-
činku a přípravě jídla. Ještě 
nebylo ani maso dovařeno, 
když přišla varovná zpráva, 
že Prušáci jsou již u Ivančic 
a plánují přepad rakouských 
oddílů. Kotle byly vylity a s hla-
dovými žaludky se prchalo dál. 
Asi za dvě hodiny po spěšném 
odchodu rakouských vojáků se 
objevili ve městě první pruští 
dragouni. Den poté pochodova-
la městem pruská armáda v síle 
36 tisíc mužů směrem k Vídni. 
Ve městě zústalo šest tisíc  mužů 
a dvě zásobovací kolony. Polní 
tábor byl rozložen na náměstí a 
v místní části Za stodolama. I 
v následujících dnech procháze-
ly městem další pruské oddíly. 
Část vojska zde byla ubytována 
po dobu 6 týdnů.

Ze vzpomínek očitého svědka 
událostí Mořice Zrzavého (nar. 
1860), syna tehdejšího řídícího 
učitele,  jsme vybrali několik 
epizod spojených s pobytem 
pruských vojáků v Moravském 

Krumlově:
„Rychlostí požáru se po městě 

rozšířila zpráva o příchodu prv-
ních Prusů. Nepřehlédnutelný 
proud rázných  vojáků se hado-
vitě valil do města. Pomořanci 
přicházejí! - rozkřiklo se.  Měli 
to být suroví a hrubí válečníci, 
proto byli očekáváni s obavami. 
Muži s mocnými vousy, opálení 
v obličeji. Většinou ženatí, kteří 
museli opustit své rodiny. Avšak 
jaké milé překvapení přichys-
tali obyvatelstvu! I když mnozí 
z nich měli hrubé hlasy, byli 
dobrosrdeční, zvláště k nám, 
dětem, ve kterých viděli svoje 
děti, zanechané doma. 

Ve škole bylo ubytováno asi 
30 mužů. Přinesli cukr a hodně 
krabiček doutníků, což v nás 
vzbudilo živý zájem. Mne zají-
mal cukr, mého staršího bratra 
doutníky - z otevřené krabičky 
jich několik vzal, aby učinil své 
prvé kuřácké pokusy.

Obdivovali jsme, když Pruso-
vé na náměstí zabili tele a hned 
při porcování masa rozhodli, že 

vnitřnosti darují zdejší chudině. 
Nedaleko masného pultu stály 
pytle s moukou, rýží, cukrem, 
solí a jinými potravinami, urče-
nými k vaření. Chudí lidé, kteří 
o ně prosili, dostávali porce vše-
ho druhu. Nepřátelé měli dosta-
tek proviantu a nešetřili jím.

Polní kovárny uprostřed 
náměstí a u stodol kovaly nové 
podkovy pro koně. Podkováři 
odhazovali polotovary podkov 
značně daleko od výhně. Jistý 
počet podnikavých hochů brzy 
pochopil, že se podkovy nepo-
čítají. Když se postavila řada 
chlapců za sebou, tak se od 
jednoho k druhému odkopávala 
podkova, až poslední v řadě si 
byl jistý, že může s podkovou 
nepozorovaně zmizet, což se 
také stalo. Potom se polotovary 
podkov prodaly za pár krejcarů 
městskému kováři a zakoupily se 
cukrovinky nebo kyselé okurky.

Jednoho dne mi vojáci řekli: 
Chlapče, chceme z tebe udělat 
válečníka. Oblékli mi polní 
kabát, byl pro mě dlouhý, sahal 
jak závoj k zemi. Na hlavu mi 
nasadili „piklhaubnu“ a posta-
vili ke mně pušku. Obstoupili 
mě, prohlíželi ze všech stran a 
tleskali nadšením. Objevili se 
i další diváci a legrace nebylo 
konce. Jeden voják mě vzal na 
klín, druhý mě pohoupal. Takoví 
byli obávaní Pomořané“.

Drobnou příhodu z pobytu 
Prusů zaznamenal také Erich 
Sloschek. Událost zapsal jako 
příběh zbraně, uložené v krum-
lovském muzeu. V domě mistra 
zámečníka v Zámecké ulici byli 
ubytováni Prusové. Vojáci šli k 

obědu a na dvoře zůstaly stát 
v pyramidě pušky. Malý Hans, 
syn zámečníka, si opuštěné 
zbraně zvědavě prohlížel. Vyu-
žil příležitosti a nepozorovaně 
jednu pušku ukryl na půdě. Po 
obědě se strhl velký povyk, 
následovala důkladná prohlídka 
celého domu, ale puška se nena-
šla. Po delší době se malý Hans 
přišel pochlubit. Místo očekáva-
né pochvaly dostal od svého roz-
zlobeného otce pořádný výprask. 
Tento „příběh muzejního exponá-
tu“ vyprávěl po létech starý pan 
Hans. Snad se časem dovíme, 
jaké byly další osudy této pruské 
pušky. Možná je dodnes uložena 
v krumlovském muzeu.

Strasti války byly znásobeny 
epidemií cholery, jež zasáhla ce-
lou jižní Moravu. Tato obávaná 
nemoc se v našem kraji objevila 
na začátku srpna mezi pruskými 
vojáky. V druhé polovině srpna 
se epidemie naplno rozvinula 
i mezi obyvateli Krumlova a 
okolních vesnic.

Rozsah epidemie a počet obětí 
býval v různých obcích velmi 
rozdílný. Ve městech býval po-
čet obětí menší snad díky lepší 
úrovni osvěty, hygieny a bezpeč-
ným zdrojům vody. Cholera po-
stupně zasáhla všechny vesnice 
na krumlovsku. Místní obyva-
telstvo mělo staleté zkušenosti 
s touto zákeřnou nemocí.

Vyprávění o ochraně oby-
vatel Petrovic před válečnými 
útrapami r. 1866 nám poskytla 
pamětnice paní Věra Fialová. V 
petrovickém nářečí zaznamena-
la vzpomínky svědkyně těchto 
událostí Ludmily Sobotkové 
(nar. 1849):

Marinka Fialová bela poklad 
pro cely Petrovice! V choleře 
a jinéch nemocech léčela lidi. 
Měla vehlóbenó jamo, v ní 
vápno, na dvoře dva kotle. 
V jednom lóh z dřevěnýho uhlí, 
aji médlo homěla hovařet - tam 
se pralo po téch maródech. 
V druhym kotlo převařená 
voda s trochó vocta - to se 
pilo. Karbulo e racinové voléj 

a všelijaky bylinke měla v po-
hotovosti. V nebezpeči cholere 
dbala, abe moche, brábijata, 
vose, bleche a dovíco zmizele. 
Z nanošenéch mochomurek a 
puškvorca vekuřovala seknice. 
Vod pánů ze zámko, kde slóžíva-
la, donesla takovy baňke ze skla 
na chetání moch. Nalila tam 

mliko s trochó piva a téma je-
dovatinama. Cely mračna moch
a komárů se tam votrávilo a 
ešce to velivala do vápenný 
jame, kam také mizelo všecko co 
vešlo ven z těl téch nemocnéch. 
Nehašeny vápno na to.

Vona také bela mrška fikaná! 
Jakmile se vobjevili vojáci a 
financi na rekvirování vobilí a 
zkrátka všeho, vo co nás vokrá-
dali - honem před vrata nasepa-
la nehašeny vápno, nakreslela 
kříž, že je v domě ta epidémy-
ja… Ti mazali! A mosazné mož-
díř zahrabávala do hnoja.

Voplechovanó bedno měla 
řeťazem vopásanó na vesokym 
topole za vratama. V plachtě 
hoděný maso, kos špeka, móku, 
krópe, kropico, povidli, čoč-
ko, fazole… Protože ti zloději 
nedbali na pláč maléch dětí, 
na prozbe maminek, že homřó 
hladem! Bralo se všecko! E vo-
bilí na setí! Tak hlópí beli ti, co 
brali. Kde bodó kract za rok, dež 
sedlák nezaseje a nezasádí?

Marinka dostala veřejny po-
chválení vod samyho hétmana 
z krumlovskyho becirko, že 
naučila celou obec s okolím 
dodržovat hygienu.“

Jinou léčebnou metodu zvo-
lil dědeček Václav Křepela ze 
Skalice. Podle ústního podání 
nezemřel proto, že se najedl čes-
neku, zabalil do kožichu a vlezl 
na půdu. Přežil nákazu, ačkoliv 
ve stejném domě zemřeli dva 
lidé (Šípek Z.: Dějiny Skalice).

Zcela jiný přístup zvolil krum-
lovský kožešník Josef Vrana, 
jak nám zaznamenal Erich Slos-
chek. Kožešník přišel s teorií, 
že tato nemoc není nakažlivá. 
Na důkaz si lehl do postele, kde 
předtím zemřel nakažený prus-
ký voják. Přes svůj optimizmus 
však do druhého dne zemřel.

Lidské tragédie roku 1866 
dodnes připomíná památkově 
chráněný kříž na krumlovském 
hřbitově.  Označuje hrob prus-
kého vojáka Hermanna Clase-
na. Nese nápisy tohoto znění 
(v překladu): „Zde odpočívá 

v Pánu náš milovaný syn a bratr 
Hermann Clasen, nar. 8. října 
1843, zemřel 7. srpna 1866.“ 
Na druhé straně kříže je biblic-
ký citát: „Já jsem vzkříšení a 
život a kdo ve mně věří bude žít i 
kdyby zemřel.“

Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova
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Prušáci na Krumlovsku v roce 1866

Pruští vojáci u klášterního kostela v Moravském Krumlově v roce 1866

Železný kříž pruského vojáka Hermanna Clasena patří mezi kulturní 
památky Moravského Krumlova.

Golf není jen pro V.I.P.
/Těšetice/ Golf je sport, který se v současné době otevírá široké ve-

řejnosti a nejde v žádném případě jen o kratochvíli vyvolených. I proto 
Česká golfová federace zorganizovala druhý den otevřených dveří, na 
všech golfových hřištích České republiky. V neděli 18. června golfové 
kluby předvedly návštěvníkům základy golfové hry na cvičné loučce
a každý si mohl hru sám vyzkoušet. Zvláštní péče byla věnována dětem. 
Cílem bylo ukázat golf jako sport pro celou rodinu, ekonomicky a spole-
čensky přístupný široké veřejnosti, bez ohledu na věk.

Bylo tomu i v Těšeticích na golfovém hřišti Královská vinice. „Spolu 
s manželkou jsme průkopníky golfu na znojemsku. Musím konstatovat, 
že dnes už je více zkušenějších golfistů. My jsme začali budovat toto 
golfové hřiště v roce 2004. Dnes tu máme den otevřených dveří, který 
pořádá Česká golfová federace. Kluby v republice, kterých je 120, měly 
možnost se této akce zúčastnit, ale ne všechny kluby mají hřiště a zaří-
zení. My patříme mezi 69 golfových klubů, které se této akce zúčastňují. 
Takže tato akce probíhá na 69 hřištích. Lidé se ve větším zajímají o golf, 
mají možnost dnes přijít a vyzkoušet si zahrát. To znamená mohou od-
palovat na cvičném odpališti, mohou si zkusit patovat na patting greenu. 
Přítomni jsou i zkušenější golfisté, kteří jsou pro návštěvníky k dispozici 
a mohou poradit a ukázat zájemcům o golf, jak se tento sport hraje. I 
nezkušený návštěvník si bude moci pod vedením vyzkoušet zahrát. Dnes 
jsme začali po desáté hodině a jen za dopoledne přišlo na 40 lidí a to do 
večera, do kdy akce trvá, určitě ještě mnozí přijdou. Tato akce tu není 
poprvé, už loni byla v září a i přes špatné počasí přišlo hodně zájemců. 
Dnes nám ale počasí přeje,“ uvedl Stanislav Jelínek, prezident golfového 
klubu Královská vinice v Těšeticích.

Mezi základní zásady patří, nikoho neohrožuj, nikoho ve hře nezdržuj 
a neruš, míč hraj odtud, kde leží, na místě, kde ho najdeš. Pokud to nejde, 
hraj podle pravidel. Pravidla, podle kterých se na hřišti má chovat, jsou 
následující: podstatou hry je dostat míč z odpaliště do jamky a vyhrává 
ten, kdo tohoto úkolu dosáhl s nejmenším počtem úderů. Jako úder se 
počítají i prošvihnutí, při kterých chtěl hráč míč trefit, ale minul ho. 
Hra začíná na odpališti. Je označeno červenými (pro ženy a děti) nebo 
žlutými značkami (pro muže). Hřiště, po kterém se s míčem pohybuje, 
má své hranice. Obvykle jsou označeny bílými kolíky. Za nimi se již 
nesmí hrát. Hráč se musí vrátit na místo, odkud hrál naposled, než se 
dostal do autu a připočte si jednu trestnou ránu a může pokračovat dál. 
Uměle vytvořené předměty - lavičky, hrábě, hadice, apod., které zavazí 
ve hře, lze buď odsunout na jiné místo, a pokud to nelze, pak hráč může 
beztrestně míč zvednout a spustit na jiném místě poblíž tak, aby mu 
předmět nepřekážel. V poli může kromě vodní překážky prohlásit svůj 
míč za nehratelný - například, když vadí strom, míček je v keři, v hustém
křoví nebo v nějaké terénní nerovnosti. Míč hráč může zvednout, spustit 
poblíž na jiné místo, ale musí si připočítat jednu trestnou ránu. V písko-
vé překážce musí míček hrát, jak leží, nelze jej z písku vytáhnout ven, 
a to ani s trestnou ránou. Vodní překážky jsou značeny žlutými nebo 
červenými kolíky. Zde je s připočítáním jedné trestné rány povoleno
z vodní překážky míč vytáhnout a spustit mimo překážku. Ale i zde hráč 
může - bez trestné rány - hrát míč tak jak leží přímo z vodní překážky. 
Nesmí se ale zapomenout, že se počítá každá rána, i ta, kterou míček 
ve vodní překážce minete. Cílem je dopravit míček do jamky. Na green 
nepatří vozíky ani bagy. Opravují se důlky po dopadu míče.

Mnohem důležitější, než hrát golf dobře, je dodržovat nepsaná pravi-
dla, tj. golfovou etiketu. Mezi ta nejzákladnější patří: při hře nekřičet, 
neběhat, neházet výstrojí, nikoho neohrožovat, nezdržovat hru, nepro-
vádět cvičné švihy na odpališti, uhrabávat písek v překážkách, atd. Ke 
golfové etiketě patří také přiměřený oděv - páni i dámy v tričku s rukávy 
a límečkem (dámy mohou mít tričko s límečkem bez rukávů), dlouhé 
kalhoty nebo šortky ke kolenům, dámy mohou nosit sukni. Nepřípustné 
jsou modré džínsy. Ukázkou dovednosti a výkonnosti golfisty je takzva-
ný hráčský handicap. Dříve se začínalo od handicapu 36, ale od letošního 
roku byl zaveden handicap 54, od kterého se začíná a s přibývajícími 
zkušenostmi se snižuje, to znamená čím menší handicap k nule, tím lepší 
golfista. Handicap je vlastně číslo na jaký počet úderů je hráč schopen 
odehrát 18 jamek. Soutěže se hrají na 18 jamkách a pokud se hraje na 
devítijamkovém hřišti, tak se jde okruh dvakrát. Takže jestliže má 18 
jamkové hřiště par 72, což je norma, na kolik ran by měl golfista hřiště 
odehrát, a golfista jej odehraje na tento par 72, tak má handicap 0.

„Co se týká našich začátků, začali jsme golfový areál budovat v roce 
2003 a sice s golfovou akademií pod hrází těšetické přehrady. Vybudo-
vali jsme provizorní driving renč - golfovou akademii. Tam jsme hráli 
do loňského roku, ale museli jsme akademii zrušit, protože pozemkový 
fond nám zvýšil nájem na 65 tisíc a za těchto podmínek se to nedalo 
udržet. V roce 2004 se začalo budovat toto hřiště. Pronajali jsme si spor-
tovní areál od obce Těšetice. V areálu jsou i tenisové kurty, volejbalové 
a fotbalové hřiště a hlavně golf. Takže je tu vybudován driving renč, 
puttyng green a jsou tu další prostory, kde se trénuje krátká hra. Hlavně 
máme připravené pozemky na devítijamkové hřiště, přičemž se nám rý-
sují další možnosti na zhruba dalších 20 hektarech. Takže dohromady by 
to bylo 50 hektarů, kde by se mohlo postavit i osmnáctijamkové hřiště. 
Budovat by se mohlo začít okamžitě, ale nemáme na to sehnané peníze. 
Cítili jsme šanci, kdy obec žádala o dotace, ale ta nevyšla, takže zkouší-
me i jiné možnosti. Uvidíme, jestli něco vyjde. Jen ty peníze nám chybí. 
Dnes máme asi 25 členů,“ doplnil Stanislav Jelínek.                     /mask/

foto: mask



Auto - moto
prodám
•• Citroen Xantia combi exlusive 
2,1TD, r.v. 98, nový model, modrá, 4x 
airbag, hydroactiv II, klima, šíbr, el. 
kola, vyhřív. sedačky, el. okna a zrcát-
ka, dešť. senzor, naj. 89 tis. km, 125.000 
Kč, dohoda. Tel.: 608 347 742. 
•• Citroen BX 19 D kombi, r.v. 86, 
přestavba 93, el. ovl. oken, střešní 
okno, taž. zařízení, naj. 160 tis. km, 
tm. modrá barva, udržované, dobrý 
stav, 39.000 Kč. Tel.: 777 019 712.
•• Renault Laguna combi privilege 
1.9 DCi, r.v. 01, senz. světel, park, 
dešť. senzor, xenony, ABS, ESP, 8x 
airbag, šíbr, 2x temp., TZ, 235 tis. Kč. 
Tel.: 606 268 576.
•• Fiat Uno, r.v. 88, STK 05/08 i na ND, 
4.500 Kč, dohoda. Tel.: 776 224 300.  
•• Fiat 650E 126P, tm. modrý, r.v. 87, 
naj. 11.900 km, nové brzdy, dobíjení 
vzadu, nové zimní pneu, 10.000 Kč. 
Tel.: 605 471 368.
•• Fiat Marea combi 1,9 JTD, r.v. 00, 
stříbrnozlatá metal., servis. knížka, 4x 
airbag, klima, nehavarovaný, super 
stav, 129 tis. Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Seat Malagan, cena 7.000 Kč. Tel.: 
732 434 225.
•• Tavria, r.v. 92, bílá, zachovalá, ga-
rážovaná, levně. Tel.: 515 333 029.
•• Trabant Combi-6V, taž. zař., výbor-
ný stav, 6 náhr. kol, spoustu ND, náhr. 
motor po výbrusu, STK do 07, nutno vi-
dět. Cena dohodou. Tel.: 603 343 313.
•• malotraktor T4K14 po GO, vč. 
úplného sortimentu závěsného nářadí, 
cena dohodou. Tel.: 608 253 030.
•• skútr Peugeot speedfight 2,r.v.4/05, 
50 ccm, vodník, 2x kotouč, čirá opti-
ka, litá kola, záruka, serviska, naj. 300 
km, 50.000 Kč. Tel.: 604 904 547. 
•• malý moto zn. Stella, naj. 1.700 km, 
dohoda. Tel.: 515 322 539, 732 732 680.
•• novou nepouž. autobaterii 12V, 
40Ah. Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• 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, převodov-
ka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x 
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500 
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor 
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, 
alternátor 1,500 Kč, startér 2.000 
Kč,  kompl. kabina 5.000 Kč, chladič 
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• 4 nové pneu, ujeto 10 km, Matador 
195/60-13 MP 41, 8.000 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 608 748 079.
•• pneu 13“ vč. disků málo jeté (ze Š 
Forman); motor a montážní kolébku 
na Fiat 650 (maluch), cena dohodou. 
Tel.: 606 316 956.
•• pneu 6,50-16 ,5 ks, 7,50-20, 1 ks, 6-9, 
2 ks, levně. Tel.: 546 438 778 po 18 hod.
•• plech. disky, široký límec na Ford 
Escort, 500 Kč/ks. Tel.: 604 796 467.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD jižně a JZ od Brna do 25 km, do 
1 mil. Kč, k rekonstr., obyvatelný, malá 
zahrádka, dvorek. Tel.: 776 770 636.
•• RD se zahradou v Oslavanech, 
nabídněte. Tel.: 776 768 611.
•• zahradu v dosahu Sídliště v MK, s 
vodou na pozemku. Tel.: 604 682 408.
prodám

•• Prodám výrobní halu, soc. budo-
vu, částečně podsklepena v katastru 
Moravského Krumlova, pozemek 
2.100 m2, zastavěná část 580 m2. 
Cena 1.5 mil. Kč. Tel.: 737 260 751.

•• Rodinný dům v Mor. Krumlově, 
samostatně stojící, podsklepený, 
OKAL 4+1, komfortní, s možností 
vestavby podkroví. Po celkové opra-
vě, výborný technický stav. Poze-
mek celkem 376 m2, skleníky. Cena: 
1 800 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK 
Krajíček - tel.: 602 755 265.

•• Nabízím k prodeji RD 5+1 Nové 
Bránice, po rekonstrukci, vjezd, dvůr, 
zahrada. Cena: 1.950 000 Kč. Bližší 
informace na tel.: 602 721 797 - RK.

•• byt 3+1 v Ivančicích v OV, zděný, po 
komplet. rekonstr. vč. podlah, termoven-
tily, nové stoupačky, balkón, moc pěkný, 
1,2 mil. Kč k jednání. Tel.: 777 200 557.
•• DB 3+1 v MK s komorou, sklep se 
společ. prost. parkoviště před domem, 
výtah, nové stoupačky, vl. měřiče odběru 
vody, termostat. ventily s měřiči odběru 
tepla, kabel. TV, internet, tel. příp., červe-
nec - plast. okna, do konce roku zateplení 
domu, nové balkony. Tel.: 606 279 3 94.
•• pozemek v Ivančicích-Letkovicích 
vh. ke stavbě RD. Tel.: 608 832 943.
pronajmu
•• DB 1+1 na Sídlišti v MK, část. zaří-
zený k 1.7.06. Tel.: 606 911 771.
•• suterénní byt 1+1 v RD, samostatný 
vchod, na vesnici 18 km od Znojma. 
Tel.: 724 932 730.
•• zděný byt 3+1 (73m2) v MK, vč. 1 
sklepa, od 1.8.2006. Tel.: 605 787 507.
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě, teplá voda, sprcha, spla-
chovací WC, plyn. kamna, příjezd 
k chatě, posezení na terase, ohniště, 
blízko pláže a restaurace. Cena 120 
Kč/osoba/den. Volné termíny: 6.8.-
13.8., 13.8.-20.8., 20.8.-27.8. Tel.: 515 
322 308, 732 416 141 po 16 hod.
hledám pronájem
•• garsonku nebo 1+1 v Ivančicích, 
nezařízené. Tel.: 605 809 115.

Stavba - zahrada
koupím
•• nefunkční ruční brusku Hilt WS 180, 
potřebuji vypínač. Tel.: 604 710 758.
•• jakýkoli instalatér. a topenář. mate-
riál, platba hotově. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• balkon. dveře dřevěné, zdvojené se 
zárubní + zlaté žaluzie 80x220, L+P; 
dveře vchod. 2-díl. dřevěné, dělené 
okénky do 2/3 a zlatá mřížka, kouř. sklo, 
š. 180, v. 230; traverzu I 14 cm, 3,60 m; 
nové montérky pro svářeče, na silnější 
postavu, v. 180 cm. Tel.:604 710 758.
•• kabel závěšák prům. 16, 44 m, 
1.900 Kč; kabel Ayky prům. 35, 50 m, 
3.700 Kč; dveře celoproskl., kov. rám, 
se zárubní 90, 2.000 Kč; dveře dřevo 
+ sklo, 900 Kč. Tel.: 736 244 415.
•• stavební rozvaděč s jističi, 1.500 
Kč. Tel.: 732 380 351.
•• 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 ote-
vřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• stropní versalit. desky, imitace světlý 
dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• zárubně 80/197/9, 5 ks/500 Kč; 
typizov. elektrorozvaděč na dvojtarif, 
2.700 Kč, nové. Tel.: 774 030 570.
•• 50 kg gumoasfaltu v plech. nádobě, 
300 Kč; starší beton. roury pr. 20, 15, 14 
cm á 1 ks, 50 Kč/ks. Tel.: 732 777 155.
•• profily U16, cena doh., při odebrá-
ní ihned sleva. Tel.: 732 444 086.
•• 2-dílná plech. garáž. vrata i s rámem, v. 
180, š. 216 cm, levně. Tel.:605 776 380.
•• větší množství cihel Keratherm 25 
P+D, 25 Kč/ks, Tel.: 608 832 943.
•• více účel. kot. pilu VOP35 + přísluš. 
VOP35H, tov. výr. Tel.: 724 690 907.
•• benzin. pilu Homelite 30 cm, 1.000 
Kč. Tel.: 603 367 503.
•• sazenice jahod velkoplodých Kar-
men, 3 Kč/ks, nad 100 ks, 2,50 Kč. 
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• daruji koňský hnůj za odvoz, stálý 
odběr možný, Lubnice u Bítova. Tel.:
774 874 038.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kuch. kamna stolová, topeniště na 
pravé straně, jen pěkná, cenu respektuji. 
Tel.: 737 670 462. 
•• 2 válendy na nožkách, bez úložného 
prostoru. Tel.:737 670 462. 
prodám
•• nerez. kuchyňský dvoudřez s odka-
pávačem, se skříňkou + nerez. baterie, 
cena dohodou. Tel.: 775 120 782. 
•• PB láhev 32 kg, 250 Kč; el. sporák 4 
plotny+trouba (1 plotna je třeba vymě-
nit), 600 Kč; staré časopisy Hvězda, List 
panen a dívek aj. z let 1929-1938, 50 

Kč/ročník, 52 čísel; celodřevěná šatní 
skříň z 1.republiky, ořech, 170x130x55, 
za odvoz. Tel.:546 452 684.
•• st. peřiňák sv. barvy, 500 Kč; níz-
kou stěnu do děts. pokoje, nebo  na 
chatu, levně. Tel.: 608 114 611.
•• rozkl. pohovku pro 2 os., téměř nová 
s ÚP, 3.500 Kč. Tel.: 724 767 863.
•• 3 ratan. křesla a ratan. stolek vh. na 
lodžii, 3.000 Kč. Tel.: 604 432 300.
•• sed. soupr. velkou, roh. 3+2+1, cihlo-
vě červená, 5.000 Kč; ledničku s mraz. 
(4 šuplíky) zn. Baumatic, nová, nevh. 
dar, 5.000 Kč. Tel.: 604 852 724.
•• tm. obýv. stěnu 4,5 m, v pěkném stavu, 
levně, nutno vidět. Tel.: 723 867 774.
•• 2 ks válend s ÚP, 600 Kč/ks. Tel.:
776 646 907.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• starší sv. leštěnou ložnici, manž. 
postel, 3 skříně, 2x noční stolek; starší 
ob. stěnu Stodform + 2x válenda, 2x 
peřiňák. Tel.: 724 690 907.

Elektro a elektronika
prodám
•• Windows XP Profesional SP2 CZ 
(Service Pack 2) v krabici, originál,  
nepoužitý, poslední verze, 4.500 Kč. 
Tel.: 604 909 581.
•• 6-ti šuplíkový mrazák 250 l, za-
chovalý; ledničku Calex 175 l. Tel.:
515 324 512, 736 283 894.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombi-
novaná, horkovzdušná, zn. Siemens, 
s digitálem, 57x38x46, dovoz Němec-
ko, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18 h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• technologie mrazírny (cca 8-10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• 3 fáz. el. motor 1420 ot., 3 kW, 1 
fázový jednoúčelový 1.400 ot., 200W, 
proudový chránič FI 63A, citlivost 0,1 
A. Tel.: 605 471 368.

Vše pro děti
koupím
•• autosedačku - vajíčko od 0-13 kg. 
V dobrém stavu za rozumnou cenu. 
Tel.: 720 108 804.
•• najde se hodná maminka, která by 
mohla darovat nějaké letní oblečení na 
chlapce (vel. 110) a slečnu (134) 9 let? 
Boty č. 27 a 34. Tel.: 723 176 022.
prodám
•• pěknou dětskou vyřezávanou ko-
lébku se zdravotní matrací. Tel.: 515 
324 512, 736 283 894.
•• letní těhotenské oblečení na posta-
vu 170 až 175 cm vys., vel. 44/46, ks 
á 150 Kč, vše z loňské sezóny, foto 
zašlu mailem; knížku Fit maminka od 
Lucie Výborné PC 280, nyní 200 Kč. 
MK. Tel.: 731 189 043.
•• dívčí kolo růžové, na 10-12 let v dob-
rém stavu, 1.000 Kč. Tel.: 608 114 611.
•• dětské odrážedlo motorka pro děti 
od 18 měs., málo používané, dobrý 
stav, 150 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako sandál-
ky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• oblečení na chlapce vel. 86-104, 
74-92 podzim-zima; knížky: Vaříme 
dětem, Dvojčata, Výchova batolat, 
Tvořivé ruce. Tel.: 608 842 730, 
777 209 174.
•• kočár 4-komb. zn. Inglesia Mag-
num, tm. modrý s béžovou kostkou, 
3.000 Kč. Tel.: 777 762 546.
•• sport. kočár po 1 dítěti, šedý, 2.000 
Kč. Tel.: 604 432 300.
•• děts. motorku na baterii - trojkolka 
zn. Peg Perego, 2.000 Kč; děts. polo-
hov. autosedačku do 18 kg,  1.000 Kč; 
sedačku na kolo (uchycení pomocí 
zámku), 1.000 Kč. Tel.: 737 700 954.
•• baby vak, modrobílá kostka, málo 
používaný, 500 Kč. Tel.: 604 876 803.
•• kočár hluboký nebo sport. na jed-
nom podvozku, nafuk. kola, taška, 
pláštěnka, síť na hmyz, peřinky a do-

plňky, 2.500 Kč. Tel.: 737 302 091.
•• oblečení na zimu pro 3leté děvče, Ivan-
čice. Tel.: 608 842 730, 777 209 174.

Zvířata
koupím
•• fenku fr. buldočka vh. k chovu. 
Tel.: 605 782 202. 
•• Na červenec sháníme ke krytí bílé-
ho trpasličího pudla. PP není nezbyt-
ný, fenku máme  krásnou, st. 5 let.
Tel.: 602 886 958.
prodám
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• loňský samec páva modrého, 1.200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• stelnou krávu, telení 12/06; roční 
jalovici; dojící konev + vývěvu i jed-
notlivě. Cena doh. Tel.: 776 109 709.
•• zadám kobylku nar. 28.4.06, hněd-
ka s odznaky, velmi vysoká, odběr 
září, 18.000 Kč; 4letou osličku, 20.000 
Kč; zadám hřebečka nar. 3.3.06 odběr 
srpen, 15.000 Kč Tel.:777 877 631.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, 
odčerv., 2x očkov. Tel.:732 765 649.
•• štěňata Labradorského retrívra světlé 
barvy, odběr začátkem srpna, foto zašlu 
mailem, možnost výběru při os. návště-
vě, 2900 Kč, e-mail: Fales@seznam.cz, 
Tel.: 724 658 847.
•• vykrmené prase 150 kg, 30 Kč/
kg, příp. 1⁄2 za 45 Kč/kg. Tel.: 515 
336 058, 737 778 268.
daruji
•• májová č.b. koťáta. Tel.: 604 557 390.
•• koťata bílý a mourovatý kocourek. 
Tel.: 736 130 803.
•• 3 měs. štěňata s očkov. průkazem, 
pouliční směs, krátkosrstá, dospělý 35 
cm, dobrý hlídač. Tel.: 568 865 232, 
8-11 hod., 604 761 133, 14-20 hod.
•• koťata. Tel.: 546 452 838, 723 464 040.

Služby
•• Kadeřnictví Ivana Sobolová 
(Jeřábková), nám. T.G.Masaryka 
88 (budova Jednoty), Moravský 
Krumlov. Tel.: 724 857 821, út - pá 
8-14 hodin, so: dle tel. domluvy.

•• 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, lamelo-
vé dveře a laminátové podlahy, ga-
rážová 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 drob-
ný prodej chovatelských potřeb, 
veterinární kosmetiku Bea natur, 
poradenství. Objednávky na tel.: 
723 573 674.
•• Finanční půjčky přístupné také 
pro žadatele v evidenci Úřadu práce, 
ženy na mateřské dovolené, péče
o osobu blízkou. Přeúvěrování stá-
vajících úvěrů. Auto úvěr a další 
typy úvěrů. Tel.: 777 044 033.

•• Úvěry pro podnikatele i s pozasta-
veným ŽL. Pojistíme a zhodnotíme 
Vaše peníze - záruka pro hypotéku. 
Úvěr lze zahrnout do odečtu z daní. 
Tel.: 721 164 790.

Různé
koupím
•• staré hrnky porcelán, malované 
kafáčky, nepoškozené, platba ihned, 
jen do r.1940. Tel.: 774 855 662.
prodám
•• starožitná litinová kamna. Tel.: 
515 324 512, 736 283 894.
•• kyjovský dámský a pánský kroj, vel-
mi pěkný, cena doh. Tel.: 739 279 880.
•• žluto-modrý člun z pevného mate-
riálu pro 3 os., dřev. pádla, 1.000 Kč. 
Tel.: 603 343 313.
•• šedo-oranž. stan pro 3 os., průchod. 
chodba ze dvou stran uzavíratelná na 
zip, závěsná ložnice, kov. konstrukce, 
jako nový, 4.000 Kč. Tel.: 603 343 313.
•• konzumní a sadbové brambory. 
Tel.: 732 562 498.
•• 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 h.
•• zánovní dámské kolo Lincoln, stří-
brná metalíza, málo jeté, 990 Kč. Tel.:
607 102 454, o víkendu.
•• stájovou gumu pod koně, psy, pláty 
2x1m, v. 2,5 cm, 350 Kč/m2, nová, 
omezené množství. Tel.: 777 877 631.
•• pšenici. Tel.: 737 777 798.

Seznámení
•• 47 letý, zklamaný nekuřák hledá 
ženu kolem 40-ti let, dítě nevadí. Milu-
ji přírodu, tanec. Ivančice a okolí. Tě-
ším 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.

•• Jsem 182/65/90 finančně zajištěný, 
nekuřák a hledám pohlednou ženu, ke 
které bych se mohl přistěhovat. Tel.:
737 884 165, 721 954 317.
•• Přítele do 55 let pro společné volné 
chvíle, vycházky a výlety hledá žena 
49/175. Tel.: 608 242 418.
•• 39-ti letá, moc životem zklamaná hledá 
lásku a porozumění u pohledného muže, 
tak trochu dom. kutila 38-45 let, okolí Zn, 
Ivančic, Brna. Tel.: 721 911 949.
•• Svobodný nekuřák 48 let, žijící 
v RD, hledá přítelkyni domácího 
typu, která je sama. Okolí Ivančic, 
Oslavan. Tel.: 603 738 919.

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

•• přijmeme automechanika, dia-
gnostika s praxí. Nástup možný ihned. 
Tel.: 606 737 348, 515 321 059.
•• přijmu řidiče mezinárodní dopravy 
po EU vozidlem Avie + vlek. Tel.: 546 

434 591, 8-16 hod., p.Kubálek.
•• přijmeme automechanika a auto-
-elektromech. Tel.: 515 323 495, 7-15 h.
•• malbu na vnitřní i venkovní zdi 
s jakýmkoli motivem dle vašeho 
přání navrhne a provede studentka 
výtvarnice. Tel.: 723 377 741.
•• Staňte se i Vy AVON LADY a zís-
káte slevu na výrobky až 30%. Žád-
ný vstupní poplatek, katalog zdar-
ma, možnost vyzkoušení výrobků, 
doručení zboží zdarma domů, splat-
nost faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: Avon.kontakt@seznam.cz
•• hledáme personál pro provoz hotelu 
Vinum Coeli**** v D.Kounicích. 
Nabízíme tato pracovní místa:číšník, 
servírka, kuchař/ka, pomocný perso-
nál, pokojská, uklízečka. Požadujeme: 
flexibilitu, bezúhonost, znalost proble-
matiky práce v gastronomii, zájem o 
nové technologie a hlavně chuť učit 
se. Nutná aktivní komunikace AJ, NJ. 
Nabízíme: práci v luxusním prostředí 
s nejnovějšími technologiemi v oblasti 
gastronomie, solidní plat. podmínky, 
možnost profesního růstu, ohodno-
cení jednotlivce v závislosti na jeho 
vlastních výkonech. Předp. nástup 2 
pol. srpna 2006. Kontakt: provozní 
manager pan Janda, tel.: 604 439 695. 
Životopisy na: info@vinumcoeli.cz
•• 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), 
602 536 382, 606 717 888.
•• Výrobce lehkých ocelových kon-
strukcí pro keramické pece příjme do 
trvalého pracovního poměru zámeční-
ka-svářeče. Požadavky: vzdělání a pra-
xe v oboru, dokonalá orientace ve vý-
robní dokumentaci, pracovní flexibilita 
a dobré pracovní nasazení. Nabízíme: 
dobré plat.podmínky, možnost plat. 
růstu, dobrý pracovní kolektiv, mož-
nost montáží v zahraničí. Info na tel.: 
546 438 108, 602 504 773 nebo osob-
ně na adrese firmy. Halydex, s. r. o.,
U cihelny 757/6, Ivančice.
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LETNÍ NOC S KAPELOU REFLEXY
Sobota 1. července 2006 ve 20.00 hodin

v areálu Vrabčí hájek v Moravském Krumlově.

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.

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.

RYBÁŘSKÝ  KARNEVAL
sobota 8.7. od 20.00 hod., Vrabčí hájek, vstupné: 70 Kč,  hrají: 

Polanka a Arcus, občerstvení zajištěno, rybí speciality včetně makrel.

Sbor dobrovolných hasičů v Medlicích pořádá 5.7.2006
oslavu ke 100. výročí založení SDH Medlice
Program oslav: 10.00 hod. - mše svatá, 13.00 hod. - vyhrávání po obci, 
15.30 hod. - průvod s položením věnce u pomníku padlých, přivítání 
hostů, slavnostní projev, předání uznání, volná zábava. K tanci a 
poslechu hraje kapela POLANKA, 20.00 - taneční zábava se skupinou 
FANTAZIE. Srdečně zvou pořadatelé. Hlavní sponzor SKUPINA ČEZ.

Hospoda U Krocana pořádá

1. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI VE TŘECH
Turnaj se uskuteční v hospodě U Krocana v Šumicích dne 8. července 
od 10.00 hod. Přihlášky tamtéž do 5.7.2006, tel.:737 260 881. První 
cena: Pohár hospody U Krocana. Startovné 50 Kč, v ceně guláš.

 Srdečně zveme příznivce této hry.

V roce 1896 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Jamolicích. 

OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
zahájíme 15.července 2006 ve 14.00 hodin soutěží mladých hasičů 
na hřišti v Jamolicích, ve 21.00 hodin bude odstartována noční 
soutěž v požárním útoku o pohár starosty obce kategorií ženy
a muži, dle pravidel PS. Přihlášky do soutěží a dotazy zasílejte SMS 
na tel.: 721 066 114 nebo na e-mail: jamolicesdh@centrum.cz
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Triatletům začala sezona
/Miroslav, Praha/ V pražské Hostivaři se konal tradiční podnik 

terénního triatlonu, který byl prvním závodem zařazeným do Českého 
poháru Xterra Praha 2006. Do příjemného prostředí pražské přehrady se 
sjelo nad 200 závodníků nejen z celé ČR, ale i Slovenska a Rakouska. 
Organizátoři nachystali pro závodníky velmi náročnou trať. Plavalo se 
v šestnáctistupňové vodě, na kole se zase jelo v náročných podmínkách, 
kde nebylo o pády nouze, takže oko diváka si přišlo na své. Tento závod 
byl zároveň i mistrovstvím ČR spinning instruktorů, mezi které patří i 
miroslavský Vítek Schlesinger, který působí jako instruktor v Olomouci 
u českého olympionika Radima Kořínka v jeho Spinning centru. Ten 
nakonec přes zdravotní problémy dokončil závod a do cíle doběhl
na celkově 6. místě a na 3. místě v kategorii spinning instruktorů.

Miroslavskému závodníkovi jsme položili několik otázek. Co říkáš 
na závod a jaké jsou Tvé bezprostřední pocity? Závod odstartoval již 
v dost chladné vodě, já na rozdíl od ostatních jsem volil variantu bez 
neoprenu a udělal jsem, myslím, dobře, trvá mně totiž dost dlouho se 
z něho vysoukat a studená voda mně nevadí. Mé pocity jsou smíšené, 
jel jsem závod s bolestmi v kotníku, ale nakonec jsem aspoň rád za to 
3. místo v kategorii spinning. Prý jsi se zapletl do nepříjemné koli-
ze? Ano je to tak, zapletl. Já jsem se chvíli ve sjezdu nekoncentroval
a najednou letím přes řidítka. To je hned… (smích). Naštěstí kolo i já jsme 
byli v pořádku, tak jsem mohl pokračovat. Aby toho nebylo málo, tak
jsem ještě 2 krát zabloudil, pak mně dalo dost sil dotáhnout se na ve-
doucí skupinu, přesto jsem z depa vybíhal z druhé pozice, ale po chvíli 
jsem zjistil, že to nepůjde. Jaké jsou Tvé vyhlídky do budoucnosti? 
V první řadě se musím uzdravit, pak uvidím. Snad stihnu závod v ra-
kouském Langau. Také jsem slíbil miroslavskému AR Brnu, že pojedu 
prestižní znojemský Znovín cup v jejich barvách.                       /mask/

Memoriál Milana Irovského

/Miroslav/ Mladí fotbalisté si dali v sobotu dostaveníčko v Miro-
slavi. Konal se tu memoriál Milana Irovského, což je turnaj mužstev 
starších žáků. „Milan Irovský býval dlouholetým hráčem FC Miroslav, 
který zemřel na zákeřnou chorobu a na jeho počest pořádáme již 8. 
ročník turnaje starších žáků ve fotbale. Na letošní ročník přijely týmy 
1. SC Znojmo, Sparta Brno, Moravský Krumlov, Svätý Júr a domácí 
soutěžící. Jako každoročně je turnaj organizován do dvou skupin po 
třech mužstvech. Vítězové skupin poté hrají o první a druhé místo, a 
v další skupině o třetí a čtvrté místo. Další akcí tohoto turnaje je pořá-
dání zápasu FC Miroslav A muži proti výběru bývalých hráčů klubu. 
Jinak řečeno jsou to legionáři a jedná se o exhibiční zápas,“ informoval 
místopředseda FC Miroslav a ředitel turnaje Jaroslav Máca.

„Hraji za FC Miroslav v kategorii starších žáků. Letos je už po se-
zoně a tak jsme se intenzivně připravovali na tento turnaj. Tréninkové 
dávky jsme měli 2x týdně. Formu máme všichni dobrou, tak ambice na 
vítězství jsou. Po turnaji se budeme připravovat už na příští sezonu,“ 
uvedl před zápasem jeden z místních hráčů Radek Sklenský.

„Návštěvnost je letos vysoká a tak jako v předchozích ročnících 
jsme i letos připravili doprovodné akce. Je to soutěž o nejtvrdší kop. 
Máme zapůjčen měřič rychlosti. Soutěžící jsou rozděleni do několika 
kategorií a to jak chlapců tak i dívek. Pro všechny je také připraveno 
bohaté občerstvení z několik druhů jídel a opékané sele, vystoupí tu 
i hudební skupina, která živě zahraje přítomným,“ doplnil Jaroslav 
Máca. Výkonu se nejlépe zhostil tým FC Znojmo, který turnaj vyhrál, 
na druhém místě skončila Sparta Brno a na třetím místě se umístili
starší žáci z Moravského Krumlova.                                            /mask/

/Moravský Krumlov/   Krum-
lovští fandové měli v tomto roce 
ty pravé hody, neboť se místní-
mu fotbalovému klubu podařil 
historický úspěch, který výrazně 
ovlivnil život klubu. „A“ tým 
mužů postoupil do krajského pře-
boru, což je pátá nejvyšší fotbalo-
vá soutěž. Na to, jaká byla cesta 
k postupu, jsme se zeptali trenéra 
týmu Karla Pelikána.

Postoupili jste do krajského 
přeboru, jaká to byla cesta?

Dlouhá, náročná a obtížná. 
V 1.A třídě se postupně formo-
valo toto družstvo šest let. Sezóna 
2005/2006 byla vrcholem, neboť 
se podařilo vše doladit a docílit 
historického úspěchu krumlov-
ského fotbalu, postupu do kraj-
ského přeboru. O tento postup 
se zasloužili hráči Novotný, Vo-
šmera M., Nahodil, Šeiner Z., Ši-
roký, Hlučil, Horák, Vošmera D., 
Procházka Jiří, Zelníček, Závitka, 
Staněk, Doubek, Laml, Caha, Vy-
bíral, Procházka Jaroslav, Andres, 
Šedivý, Vlk, Procházka Petr.

Jak dlouho trénujete tento tým? 
Jako dlouholetý hráč jsem přiro-
zenou cestou přešel k trénování. 
Začínal jsem u žáků v Rakšicích 
a v Krumlově. V roce 2000 na 
jaře jsem převzal A tým mužů M. 
Krumlova od trenéra Brezničana. 
Toto družstvo tehdy vedlo 1.B 
třídu a podařilo se mi společně 
s asistentem Bednářem dovést  
tým k postupu do vyšší soutěže, 
tzn. do 1.A třídy. Po roce půso-
bení u tohoto družstva jsem byl 
tehdejším výkonným výborem 
odvolán a poroučel se z lavičky. 

Dodnes mi nikdy ne-
vysvětlili důvody, ale 
už to neřeším. Život 
šel dál a já se po čtyř-
leté odmlce k družstvu 
vrátil.

Proč jste se vrátil?
Bylo to na přání 

hráčů a také změny ve 
vedení klubu mě pře-
svědčily. Tyto změny 
vedly k lepšímu, akč-
nějšímu řízení klubu. 
Nový výkonný výbor 
mi dal pravomoc a tím 
i odpovědnost, se kte-
rými jsem mohl výraz-
ně zasahovat do slože-
ní družstva, ovlivňovat 
v mnohem větší míře 
činnost družstva.

Jak hodnotíte uplynulé sezóny?
Na podzim 2004 jsem se 

k družstvu vrátil a sezóna 2004/
2005 byla z naší strany jen prů-
měrná, výkony neodpovídaly 
ambicím klubu. Ale na naší ob-
hajobu musím říct, že chybělo, ač 
z důvodů zranění, nebo hostování 
v jiném týmu, šest hráčů. Na jaře 
jsme měli starosti se záchranou, 
ale soutěž se podařila udržet. 
Dá se říct, že tato krize výrazně 
přispěla k nastartování týmu 
do nové sezóny. V létě 2005 se 
vrátili hráči, kteří byli na hosto-
vání v jiných klubech, uskuteč-
nil se přestup hráče s ligovými 
zkušenostmi, Lukáše Zelníčka, 
doléčila se zranění. Po dohodě 
s šéftrenérem dorostu, Aloisem 
Vorlem, jsme v zimní přestávce 
převedli do A týmu tři dorostence 

- Procházka Jiří, Záviška a Šedi-
vý, tým se tím výrazně omladil 
a především zkvalitnil. Se svým 
asistentem Zdeňkem Záviškou 
jsme konsolidovali tým a úspěch 
se dostavil v podobě historického 
postupu.

Mluvíte o historickém postu-
pu, co to vlastně znamená?

Klub byl založen v roce 1930 
a nikdy se krajský přebor nehrál, 
i když systém soutěží byl jiný. 
Kdysi se hrála I. třída, ale o tom 
více poví legendy krumlovského 
fotbalu  Jan Stejskal, Ruda Ho-
látko, bratři Ostrovští. Nemůžu 
nevzpomenout na pány Dofka, 
Smrčka, Václavka, Halámka, kteří 
v poválečném období patřili k nej-
lepším na fotbalových kolbištích.

Má současný tým nějaké vý-
razné osobnosti?

Určitě, mezi výrazné osobnosti 
patřili Vybíral se Zelníčkem, kteří 
díky zkušenostem z vyšších sou-
těží ovlivnili své spoluhráče pří-
stupem k tréninkům a zápasům. 
Dalšími oporami byl brankář 
Novotný a kapitán Hlučil.

Jaké máte s klubem ambice
do nové sezóny?

Krajský přebor je v mnohém 
kvalitnější soutěž a bude velmi 
těžké obstát. Ale pevně věřím, 
že naplníme přání mnoha fandů 
a budeme hrát pěkný fotbal, na 
který bude chodit spousta diváků, 
prostě že obstojíme.

Co byste řekl závěrem?
Chci poděkovat hráčům a ve-

dení týmu, vedení klubu a městu 
M. Krumlov a v neposlední řadě i 
fanouškům za jejich podporu. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář 

Krumlovští fotbalisté postoupili do krajského přeboru 

/Miroslav/ Neděle 27. června 
patřila v areálu starého letiště 
v Miroslavi kynologům. Konal 
se tu totiž první ročník kynolo-
gických závodů o Miroslavský 
pohár. Cvičení psi i se svými 
majiteli tu měřili síly v nabytých 
dovednostech.

„Dnešní závody pořádá kyno-
logický klub Miroslav a jedná 
se o kynologické závody ve dvou 
kategoriích. První kategorie ZZO 
je kategorie jednodušší pro mlad-

ší psi, kteří teprve začínají a ne-
mají složené zkoušky. Soutěží se 
v oblastech poslušnost, kde pes 
předvede základy povelů sedni, 
lehni, vstaň, poslušnost na vodít-
ku a klade se důraz na souhru psa 
s psovodem. Potom jsou speciální 
cviky. To znamená odolnost psa 
při nečekaných situacích jako hra 
s balonem nebo výstřel, aby byl 
ovladatelný a neutekl pánovi. Pes 
musí být naučen tomu, že je plně 
zvladatelný, nikomu neublíží a 

nikoho neohrozí. Druhá kategorie 
ZVV1 má tři části. První část je 
stopa, kde pes musí vystopovat 
pachovou stopu, která by měla 
být 30 minut stará. Druhou částí 
je poslušnost. To je již složitější. 
Tam je aport, překážky, kladina, 
metrový přeskok a překonání 
šplhem přes překážku tvaru pís-
mene A. Poslední část je obrana, 
kde pes musí oběhnout makety 
přírodních útvarů, kde by mohl 
být schovaný případný agresor a 
pes ho musí najít. Poté fi gurant 
ohrožuje psovoda. Obě soutěžní 
kategorie vychází z národního 
zkušebního řádu. Hlavní cenou je 
putovní Miroslavský pohár, který 
je nejhodnotnější cenou. Vítězné-
mu závodníkovi je propůjčen na 
čtvrt roku a při dalším ročníku 
je použit znovu. Závodníci dnes 
přijeli z celé Moravy a celkem se 
jich tu sešlo 15“ uvedla vedoucí 
závodu Zdeňka Brhelová, která je 
zároveň jednatelkou Kynologic-
kého klubu Miroslav.

„Já se zúčastňuji závodu ze 
psem Aikem, kterému tak říkáme,

ofi ciálně se jmenuje Deny ze Slo-
vanského domu, je to pes s prů-
kazem původu, proto má takovéto 
delší jméno. Je to německý ovčák 
tři roky starý, trénuji ho po své 
manželce, která mu dala základy 
výcviku. V této chvíli se nám 
moc nedaří, protože za sebou 
máme první část soutěže, což je 
stopa a Aik neodstopoval. Stalo 
se to, že se na stopě ztratil, takže 
začátek není nic moc, ale dožene-
me to na poslušnosti a obraně,“ 
sděloval v průběhu závodu do-
mácí soutěžící Petr Brhel.

Pořadí na výsledkové listině 
bylo následující. V první kate-
gorii zvítězila Soňa Plocrová 
z Únanova, druhý byl Jiří Jindra  
z Náměště nad Oslavou, a na tře-
tím místě skončil Zdeněk Tekal  
z Kralic. V druhé kategorii získal 
první místo a putovní pohár si 
odvezl Radek Malý z Unkovic, 
druhý skončil Vít Šuráň z No-
vého Šaldorfa a třetí byl domácí 
Aleš Filipín. Nejmladší závodnicí 
turnaje byla desetiletá Aneta
Kramrtová z Miroslavi.     /mask/

Kynologové poprvé soutěžili o pohár v Miroslavi

Tradiční Běh Terryho Foxe
V sobotu 24. června uspořádal TJ Sokol Padochov ve spolupráci 

s KIS Oslavany již VIII. ročník BTF, který se pořádá ve 150ti městech 
a obcích v celé republice. Na start se postavilo celkem 175 účastníků. 
Vybraný fi nanční obnos činil 7.372 korun a byl odeslán na výzkum 
léků a podporu léčby rakoviny. Během odpoledne probíhal doprovodný 
program, který byl zajímavý pro děti i dospělé. Tradiční již 10.utkání 
starých pánů v házené mezi Padochovem a Zbýšovem dopadlo lépe pro 
hosty ze Zbýšova.V přestávce a po skončení tohoto utkání předvedla své 
vystoupení skupina mažoretek ANIFE. Pro děti byly zcela určitě zajíma-
vé rytířské souboje a divadelní vystoupení společnosti VIRTUS VIN-
CIT, ale hlavně možnost vyzkoušet si střelbu z luku, boj mečem a další 
neobvyklé soutěže.Ti starší si mohli prohlédnout výstavu k 75. výročí 
slavnostního otevření budovy Sokolovny. Vystoupení trampské skupiny 
Pumpaři předcházelo odpálení dýmového ohňostroje.      /Ctibor Adam/
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