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Demonstrace před finančním úřadem
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/Ivančice/ V pondělí 10. čer-
vence zažil Finanční úřad v Ivan-
čicích perný den. Ani ne tak pro-
to, že byl den úřední, ale proto, 
že se před budovou odehrávala 
demonstrace – symbolická blo-
káda vchodu do úřadu. Skupina 
šesti lidí s transparenty chtěla 
upozornit na zneužívání postave-
ní úředníků. Oproti tomu úředníci 
se snažili zajistit normální chod 
instituce. Vše se odehrávalo za 
asistence policie.

„K uspořádání demonstrace 
nás přimělo to, že jsme chtěli 
upozornit na problém zneužívání 
pravomocí ze strany finančních 
úřadů, který je v naší zemi ob-
vyklý. Chtěli jsme na problém 
upozornit i širší veřejnost, ne jen 
odbornou, se kterou se stýkáme. 
V rámci pravomoci finančního 
úřadu může dojít k takové situaci, 
že někdo něco rozhodne a aniž 
by toto rozhodnutí nabylo právní 
moci, je možno ho vykonat. To 
lidově řečeno znamená připravit 
někoho o peníze s tím, že se poté 
může soudit, ovšem peníze již 
nemá. Při rychlosti našich soudů 
víme, jak dlouho to může trvat. 
Zároveň jsme chtěli upozornit 
i pracovníky finančních úřadů, 
že za své rozhodnutí musí nést 
eventuální odpovědnost i s dů-
sledky. Už jen z toho důvodu, že 
v případě neoprávněné evidence 
daně nebo daňových nedoplatků 
vlastní daňový subjekt nemůže 
vyřizovat žádné úvěrové záleži-
tosti,“ uvedl organizátor celé akce 
Jiří Tomek, předseda představen-
stva firmy G&C Pacific.

Ten přijel do Ivančic i se svý-
mi zaměstnanci z nedalekých 
Oslavan, kde má firma v místním 
zámku sídlo. K žádnému násilí 
nedošlo, vajíčka vzduchem také 
nelétala, takže policie pouze při-
hlížela a k zásahu nedošlo. Nebyl 
k němu ani žádný důvod, protože 
poklidní demonstrující pouze 
rozdávali letáky. Podle slov Jiřího 
Tomka v případě jeho společnosti 
došlo k tomu, že nemohli čerpat 
peníze z úvěru fondu Evropské 
unie. Finanční úřad jim tímto 
způsobil škodu řádově za miliony 
korun, protože u společnosti evi-
duje jistou povinnost neoprávně-
ně. Přitom právě tato společnost 
je významným prvkem v rozvoji 

regionu a to jak po stránce inves-
tic, tak i zaměstnanosti.

„V regionu spravujeme dva 
zámky, vytváříme pracovní mís-
ta. V Oslavanech máme pivovar 
a spoustu dalších aktivit, snažíme 
se o rozvoj turistického ruchu 
a přitáhnout do regionu tolik 
žádané turisty. Stát místo toho, 
aby nás podporoval, tak nám hází 
klacky pod nohy. V protestech 
hodláme pokračovat. Zatím nás 
před úřadem bylo jenom šest a 
řeknu otevřeně, že z prostých 
důvodů. Většina lidí, kteří pracují 
jako soukromníci, má obavu z to-
ho, že se jim finanční úřad bude 
mstít. Takto jsme to v tomto státě 
dopracovali! S touto skutečností 
se nehodláme smířit,“ poukazo-
val Jiří Tomek.

Společnost G&C Pacific postu-
puje v urovnání celé záležitosti i 
legislativním způsobem, v rámci 
žalob a opravných prostředků 
se snaží dosáhnout nápravy 
věci. Právě proto, že firmy mají 
dostatek zákonných prostředků, 
odmítla demonstraci ředitelka Fi-
nančního úřadu v Ivančicích Marta
Podbraná. „Mohou podat správní 
žalobu či napadnout případnou 
nečinnost finančního úřadu,“ 
uvedla do médií Marta Podbraná. 

„V prohlášení, co paní ředitelka

tvrdila, že máme možnost podat 
opravné prostředky a vlastně se 
nic nestalo, nemohu souhlasit. 
Jak jsem již předeslal, už nám 
vznikly škody. Další věcí je, že 
jsme finančnímu úřadu předložili 
nové důkazy a je zcela v jeho pra-
vomoci, aby své rozhodnutí sám 
změnil a dosáhl toho, že bude roz-
hodováno spravedlivě. Teď je na 
tahu Finanční úřad v Ivančicích, 
čekáme na výsledek, byli jsme na 
dalším jednání a předložili nové 
důkazy. V případě, že tyto důka-
zy budou ignorovat, uspořádáme 
rozsáhlejší akci. Té se zúčastní 
motorová vozidla, je ale otázkou, 
jestli to provedeme v Ivančicích 
nebo před finančním ředitelstvím 
v Brně. V případě, že finanční 
úřad nebude reagovat, tak nehod-

láme vystupovat jen sami za sebe, 
ale budeme se i nadále snažit o 
změnu zákona o správě daní a 
poplatků tak, aby zákonná norma 
odpovídala ústavě této republiky, 
což v současnosti není,“ doplnil 
Jiří Tomek. 

V tomto případě jde o odkaz na 
Listinu základních práv a svobod 
pod článkem 23. Podle tohoto 
také demonstrující vystupovali 
jako Liga 23. „Občané mají právo 
postavit se na odpor proti každé-
mu, kdo by odstraňoval demokra-
tický řád lidských práv a základ-
ních svobod, založený Listinou, 
jestliže činnost ústavních orgánů 
a účinné použití zákonných pro-
středků jsou znemožněny,“ uvádí 
článek 23. Listiny základních 
práv a svobod.                       /jak/

Zákaz rozdělávání ohňů
/Jihomoravský kraj/ Rekordní vedra, která zachvátila jih Moravy, 

mohou způsobit samovznícení požárů. Proto hejtman Stanislav Juránek 
vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Od 22. července 
platí na území celého kraje zákaz rozdělávání otevřených ohňů. Ome-
zení se týká i ohňostrojů a letních táboráků a to až do odvolání. Až po-
mine nebezpečí samovznícení lesů a rizikových míst, třeba kolem že-
lezničních tratí z důvodu dlouhotrvajících rekordních teplot a velkého 
sucha, bude nařízení na doporučení hasičů opět odvoláno. I když je toto 
opatření právě uprostřed prázdnin nepopulární, je třeba si uvědomit, 
že má především chránit životy a majetek občanů. Obdobná omezení
jsou vyhlášena i v Jihočeském a Plzeňském kraji.                          /jak/

Peticí za autobusový spoj
/Oslavany/ Od prvního července začal v regionu Oslavanska 

fungovat integrovaný dopravní systém a je nutno říci, že jízdní řády 
nevyhovují bezezbytku všem občanům. Po krátkém čase se k jízdním 
řádům začaly na městském úřadě v Oslavanech množit připomínky. Ty 
byly předány Kordisu a tato firma k těmto připomínkám hledala řešení. 
V poslední době se ale objevil další zásadní problém. Pracovnice, které 
jezdí do ivančické firmy Lanatex se poměrně problematicky dostávají 
z odpolední směny, proto sepsaly petici, ve které navrhly, jakým způ-
sobem by se mohly spoje upravit. I v tomto případě Kordis pružně 
zareagoval a na tyto připomínky přistoupí a přepracuje jízdní řády dle 
jejich skutečné potřeby. „Vzhledem k tomu, že se stále množí dotazy a 
připomínky, tak město Oslavany iniciovalo jednání – veřejnou besedu 
občanů se zástupci Koordinátora integrovaného dopravního systému 
kraje. Na tomto setkání budou mít občané možnost probrat s odpověd-
nými své připomínky na dopravní systém. Beseda se uskuteční 2. srpna 
v 17. hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Sem mohou občané 
přijít se svými připomínkami a náměty a pracovníci firmy Kordis
na vše zodpoví,“ dodal starosta Oslavan Vít Aldorf.                       /jak/

Vykácený les dořešen
/Moravský Krumlov/ Záležitost s neoprávněně vykácenou částí 

lesa, je již vyřešena. Chyba nastala ve chvíli, kdy Městské lesy Mo-
ravský Krumlov s.r.o. jako organizace města Moravský Krumlov, 
které je jejím vlastníkem a zakladatelem, neoprávněně vytěžila i část 
lesa soukromému vlastníkovi. Vyčíslená škoda byla necelých 12 tisíc. 
„Po mnoha urgencích, kdy jsem naháněl pana Břínka, aby se vyjádřil 
k tomu, jaká škoda mu byla způsobena, což opomněl uvést, protože ne-
přebíral poštu na doručenku a nebral telefony. Takže konečně v dubnu 
jsem na doporučení rady města nechal vypracovat znalecký posudek na 
to, jaká škoda byla způsobena. Poté se pan Břínek vyslovil k tomu, že 
s takto stanovenou výší souhlasí a do týdne jsme mu částku uhradili,“ 
sdělil Dušan Utinek, jednatel Městských lesů. Dnes je způsobená škoda 
již uhrazena, ale poškozených vlastníků bylo více. „Chtěl bych říci jen 
jednu věc, je to politováníhodné. Já sám z toho nemám žádnou radost, 
co se stalo lidem, kterých se dotklo vykácení. Jednatel městských lesů 
musel sjednat nápravu a vyrovnat se s postiženými. Město zaslalo 
omluvný dopis těm, kterých se to týkalo. Rada města se touto záleži-
tostí zabývala a doporučila jednateli Městských lesů Dušanu Utinkovi, 
aby se do budoucna tyto případy nestávaly. Musí si předem řádně zkon-
trolovat a vyměřit lokality, které chce kácet a které jsou v soukromém 
vlastnictví, aby nebyli majitelé poškozeni,“ doplnil starosta města 
Bartoloměj Pitlach.                                                                       /mask/

Práce dočasně zastaveny
/Oslavany/ Práce na oslavanském náměstí se dočasně zastavily. 

Důvodem jsou nedořešené majetkové vztahy. V této chvíli je prozatím 
hotova oprava protipovodňové zdi, která dříve tvořila objekt bývalého 
kravína a jsou položeny základy polyfunkčního domu. „Trochu jsme 
se museli zastavit, protože se projednávají majetkové vztahy, které na 
budoucím náměstí jsou. Vzhledem k tomu, že je potřeba tyto vztahy 
dořešit, aby nevznikly legislativní potíže. Veškeré tyto záležitosti jsou 
v běhu a doufáme, že budou úspěšně vyřešeny v průběhu srpna a poté 
by se měly stavební práce nanovo rozběhnout. Jde o výstavbu poly-
funkčního domu, v jehož přízemí bude stát potravinový supermarket
a nahoře byty. Rozběhnou se i práce na základech bytového domu 
podél povodňové zdi na nábřeží. A co je nejdůležitější především pro 
město, začne se prostřednictvím úvěru investovat přímo do plochy ná-
městí.  To také vzhledem k tomu, že pod plochou náměstí jsou uloženy 
sítě, které mají bezprostřední vazbu na jednotlivé objekty. Pro dům 
chráněného bydlení po problematických jednáních se zatím nepodařilo 
dosáhnout udělení státní dotace na výstavbu. Přesto město dál pokra-
čuje ve výběru bankovního ústavu, který by měl poskytnout úvěr na 
dofinancování této stavby a lze předpokládat, že z těchto úvěrových 
peněz se stavba rozběhne,“ upřesnil situaci starosta Vít Aldorf.        /jak/
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V SRPNU KE KOPAČKÁM STULPNY ZDARMA !!!

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS
LOTTO
NIKE

 NEW BALANCE,
 DIADORA
ASICS, ...

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva

SPORTSPORTM

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

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Dopravní společnost TREDOS spol. s r.o.,
Hrotovická 1202, Třebíč

přijme
řidiče autobusů

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice
Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.

Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

tel.: 568 844 845, 546 451 712

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

Kostky půjdou na Čučickou
/Oslavany/ V části Oslavan na Vyhlídce se nachází dosti frekvento-

vaná ulice Čučická, která je důležitou spojnicí pro tuto část města. Tato 
ulice je z části dlážděna žulovými kostkami, ale především je tvořena 
rozbitým amorfním povrchem, proto je dlouhá léta terčem kritiky. 
Touto situací se zabývala rada města a díky tomu, že probíhá výstavba 
mostu u bývalé elektrárny a na přístupových komunikacích byly vy-
těženy kostky z žulové dlažby, bylo rozhodnuto, že v rámci programu 
rekonstrukce místních komunikací budou použity na opravu ulice Ču-
čické. Protože již byla připravena projektová dokumentace na opravu 
této ulice, byl požádán projektant, aby přepracoval projekt ve smyslu 
nahrazení zámkové dlažby dlažbou žulovou. V tomto okamžiku je již 
hotovo i s výběrem dodavatele a v současné době probíhá stavební 
řízení, které by koncem prázdnin mělo být ukončeno a dojít tak k za-
hájení prací na opravě povrchu ulice. V ulici nebude chodník, ale  ce-
loplošně pochůzná plocha. Současně bude řešeno i odvodnění. protože 
ulice je svažitá, proto je nutno řešit i odvodnění srážkových vod z ulice. 
Opravou ulice Čučické nejenom občané tu bydlící, ale i ti, co ji vyu-
žívají jako tranzitní směrem na Vyhlídku, budou mít novou a moderní 
komunikaci. K rozsahu oprav se předpokládá, že opravy by měly být 
dokončeny v průběhu měsíce října. Celkové náklady budou hrazeny 
z rozpočtu města v rozsahu do jednoho milionu korun.                  /jak/

Hradby jsou opravené, ale 
částečně nepřístupné

/Moravský Krumlov/ Vykácené náletové dřeviny, nové zábradlí, 
opravené historické zdivo, tak to je obrázek dnešních dní v jakém 
stavu se nachází komplex městských hradeb v Moravském Krumlově 
v místech za areálem Jednoty. „Část městských hradeb prošla úspěšnou 
rekonstrukcí, vypadá to na první pohled velmi zajímavě a je to jedna 
z nejhistoričtějších částí města. Kromě hradebního zdiva byla oprave-
na i vyhlídková bašta, která měla být zpřístupněna. Stav a upravenost 
hradeb se mi líbí a věřím, že se bude pokračovat dál v další etapě 
opravy hradeb podle projektové dokumentace. Měla by tu vzniknout 
odpočinková zóna. Je to záležitost na delší dobu, ale věřím, že se to 
podaří zrealizovat a hradby dostanou svou neopakovatelnou podobu,“ 
konstatovala místostarostka Marie Valachová. Ve městě je ale více his-
torických objektů, které by si zasloužily větší pozornost a došly svému 
využití i v dnešní době. „Samozřejmě, že v pokračování akcí k záchra-
ně historické architektury budeme pokračovat i v následujících letech. 
Je naplánováno dokončení rekonstrukce městské šatlavy a ostatních 
historických budov ve městě. Otázkou je získání prostředků z dotací, 
aby záměry tohoto města byly podpořeny a postupně naplňovány. Kon-
krétně v šatlavě se uvažuje o zřízení muzea, které by bylo velkým pří-
nosem pro rozvoj cestovního ruchu a bylo by doslova takovou výkladní 
skříní města Moravského Krumlova,“ doplnila Marie Valachová.    /mask/

Zástavbu zátopových ob-
lastí vyřeší až územní plán 

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova jednali o 
budoucnosti a případném využití pozemků nacházejících se v údolní 
nivě mezi městskou částí Rakšice a průmyslovým areálem. „Tato zá-
topová lokalita se nachází za silnicí naproti Jatkám, areálu fi rmy ČAS 
a OSP. „Já jsem toho názoru, že se tam nedá žádná zástavba postavit, 
protože po zkušenostech s povodněmi a to i letošními víme, co voda 
dokáže. Navážet tam materiál není dobrou cestou, prokazují to i od-
borné posudky. Ty jsou zhruba v tom smyslu, že když by se do tohoto 
prostoru cokoli navezlo a zvýšil se terén, aby se zde dalo něco postavit, 
je nebezpečí větších záplav pro rodinnou zástavbu v Rakšicích. Voda 
by se více rozlila do obydlené zástavby než na pole, což by bylo daleko 
horší. Těch několik domků, které se tam nachází, zatím nebylo zato-
peno, jen odčerpávali vodu ze sklepů. V  případě navážky by následky 
byly horší,“ sdělil starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach. 
V tomto prostoru se uvažovalo o vybudování odstavné plochy pro ka-
miony. Dopravci by tu měli možnost stranou od centra města parkovat 
s možností nerušeného vjezdu, výjezdu, oprav a odpočinku pro řidiče. 
„Zastupitelé se rozhodli, že se v této části zatím nic stavět nebude. Tato 
situace se bude řešit až při změně a tvorbě nového územního plánu,“ 
doplnil Bartoloměj Pitlach.                                                          /mask/

Poděkování
Manželé Machovi a Šašinkovi děkují zastupitelům Rady města Mo-

ravský Krumlov (p. Pitlachovi, pí. Valachové a p. Vašíčkovi) za velmi
vstřícné a konstruktivní jednání ohledně pořádání kulturních akcí v areá-
lu Vrabčí hájek. Rybářský karneval i Vítání léta příští rok opět budou. 

V Hostěradicích hořel les
/Hostěradice/ Suchá tráva, křoviny a okraje lesa hořely v Hostěra-

dicích v lokalitě mezi vytěženým lomem a vinicemi. Středeční zásah 
hasičů nebyl ojedinělý. Den předtím hořely porosty o pár stovek me-
trů dál. I přes zákaz rozdělávání ohňů byl pravděpodobnou příčinou 
dětmi rozdělaný ohníček. „Přijely jednotky z Moravského Krumlova, 
Miroslavi a Znojma se třemi cisternami. Hasíme tady suchou trávu a 
křoví tak, aby se oheň nedostal do lesa. Pravděpodobnou příčinou je 
zapálení ohniště dětmi,“ uvedl velitel zásahu Josef Janšta. Hasičům při 
lokalizaci požáru pomáhali i dva místní dobrovolníci.                /mask/

Vandal řádí v Oslavanech 
/Oslavany/ V poslední době se v Oslavanech v nebývalé míře roz-

šířil vandalizmus. Není známo, zda je to jednotlivec nebo se jedná
o skupinu pachatelů. „Kdykoli je v Oslavanech taneční zábava, nebo 
jiná akce pořádaná do nočních hodin, nebo se trousí hosté jdoucí v noci 
z restaurací patřičně posilnění alkoholem, rozbíjejí se skleněné výplně 
autobusových zastávek, vysypávají odpadkové koše, obrací a ohýbají 
dopravní značky a posledním případem bylo, že o pouti někteří výteč-
níci u budovy základní školy zlomili tři stromy, které byly vysazeny 
před rokem a tím způsobili poměrně vysokou škodu. Nejhorší je to, že 
když se tyto stromky nahradí, už nikdy toto stromořadí nebude stejné. 
Právě v loňském roce bylo stromořadí vysázeno a dosazením mladších 
rostlin nebude stromořadí tak pěkné,“ uvedl velitel městské policie
a místostarosta Miloš Musil. „V tomto směru bych rád apeloval na ob-
čany, kteří kritizují městkou policii v tom směru, že by si měli uvědo-
mit, že strážník, který je ve službě, nemůže naráz ohlídat celé Oslavany. 
V tomto nám mohou občané pomoci,“ doplnil dále Miloš Musil. Podle 
jeho slov pokud občan zjistí, že někdo svévolně ničí majetek, tak by si 
to neměl nechávat pro sebe a nahlásit to na centrálu městské policie. Na 
akce, kde se dá předpokládat výskyt vandalů, se preventivně posilují 
hlídky. Ani v tomto případě ovšem policisté nemohou ohlídat celé měs-
to. To je dáno i velkou rozlohou města.                                           /jak/

Pro tuto kancelář přijmeme
2 spolupracovníky pro zajištění

klientského servisu.
Bližší informace na telefonu:

605 155 778.

/Padochov/ Téměř rok se při-
pravuje významná investiční akce
v městské části Oslavan – Pado-
chově. Jedná se o dostavbu a zka-
pacitnění padochovské stokové 
sítě. V těchto dnech se podařilo 
podat žádost na Ministerstvo ze-
mědělství, jakožto poskytovatele 
investiční dotace.

„Nebylo to vůbec jednoduché, 
jelikož na počátku roku minis-
terstvo žádost o dotaci zamítlo. 
Důvodem byl vysoký náklad na 
jednoho ekvivalentního obyva-
tele. Ten vycházel na 100 tisíc 
korun pro obyvatele. Byl před 
námi nemalý úkol, museli jsme 
předělat projektovou dokumen-
taci, došlo k přepočítání celé akce 
a žádost byla před měsícem a 
půl ministerstvu předložena opě-
tovně. Osobně jsme několikrát 
museli na ministerstvu předkládat 

další doklady. Mělo to jedno vel-
ké pozitivum, žádost byla přijata 
a Ministerstvo zemědělství žá-
dost na dotační titul na dostavbu 
kanalizační sítě zařadilo do svých 
akcí. Pokud bude vše dobře vy-
cházet jako doposud, tak by ještě 
v letošním roce byla podepsána 
smlouva s ministerstvem. Poté 
dojde k čerpání fi nančních pro-
středků na to, aby se v Padochově 
začala opravovat kanalizační síť. 
Celkové náklady této akce jsou 
téměř 40 milionů korun, takže 
fi nancování nebude jednoduché. 
Ministerstvo zemědělství se bude 
podílet 40 procenty a na dalších 
čtyřicet bude čerpána bezúročná 
státní půjčka na dobu 15 let. Zbý-
vajících 20 procent bude město 
muset profi nancovat samo ze 
svého rozpočtu,“ uvedl starosta 
Oslavan Vít Aldorf.

Zastupitelé vědomi si této sku-
tečnosti přistoupili k situaci zod-
povědně a schválili tento postup 
realizace.

Ještě letos se v Padochově 
bude realizovat další akce. Je to
dobudování sítě kabelové televize 
a vysokorychlostního internetu. 
Práce se rozběhnou v polovině 
srpna a do konce roku by pod-
statná část měla být pokryta 
signálem. V tomto okamžiku 
je navíc připravena projektová 
dokumentace pro územní řízení, 
které se připravuje na provedení 
zbývajících lokalit Oslavan. To 
by se mělo realizovat v příštím 
roce. Jedná se o lokality U Mlýn-
ka, Na Podlesí a V Havírně. Na 
konci příštího roku by tak Osla-
vany byly pro příjem kabelové te-
levize do domácností kompletně 
pokryty .                                /jak/

Kanalizace v Padochově za 40 milionů

foto: mask

foto: mask
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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

odvodňovací žlaby • PVC potrubí
nopové folie • drenážní hadice
okrasné betonové štípané bloky

fasádní zateplovací systémy a barevné omítky
výběr z novinek obkladů a dlažeb, akční modely

sprchové kouty a sanitární technika

omítky, malty a lepidla: CEMIX, PROFI, QUICK-MIX, RENOP, KNAUF
slevy na zdící materiály: SUPERTHERM, YTONG

levně porobetonové tvárnice

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, BRIKETY, KOKS

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Pohled do nedávné historie Ivančic II

V minulém článku jsem velice stručně popsal začátek devadesátých 
let v proměnách města Ivančic. Ke zmíněnému období patří v logickém 
sledu ještě přiřadit opravu věže kostela, včetně opravy báně na špici věže a 
zpracování projektů na rekonstrukci náměstí včetně rozhodnutí o zahájení 
rekonstrukce staré radnice, tehdy LŠU, dnes Památník Alfonse Muchy.

Všechna zásadní rozhodnutí byla diskutována v zastupitelstvu a 
musím říct, že drtivá většina rozhodnutí byla po menší či větší diskuzi 
zastupitelstvem přijata. Rozhodování nebyla vždy jednoduchá, chyběly 
zkušenosti a nebylo kde se poučit, protože po roce 1990 bylo mnoho věcí 
jinak než v minulosti, včetně nových zákonů. Finančních prostředků ne-
bylo v té době zpočátku mnoho, dotační politika státu byla ve fázi zrodu 
a město chtělo zahájit plynofikaci. Začátek financování plynofikace se 
rozběhl rychle hlavně díky prodeji objektů dnešní Komerční banky a 
Spořitelny. Výtěžek v úhrnné částce téměř třiceti milionů byl do nových 
zahájených investic vítaným přídělem a v další době se již využívalo 
finanční výpomoci ze státních dotací a vlastních zdrojů, včetně úvěrů.

Problém bentonitu začal nenápadně. Bývalý zaměstnanec brněnských 
sléváren nás upozornil, že se v blízkosti Ivančic nachází ložisko bento-
nitu, a že by bylo vhodné uvažovat o jeho těžbě, která by byla pro město 
výhodná. Prověřili jsme tyto informace a zjistili jsme, že se opravdu 
ložisko v lokalitě Réna nachází. Po oslovení společností Bentonit Mora-
via jsme záměr těžby v radě města a následně v zastupitelstvu schválili. 
Výnos z pronájmu měl krýt splátky úvěru na výstavbu úpravny vody. 
První půlrok běželo vše dle plánu i smlouvy. Město obdrželo sjednané 
části nájemného, ale po necelém roce na straně firmy vše zkrachovalo. 
Část ložiska byla vytěžena, ale pokračování bylo v nedohlednu, stejně 
jako splátky nájemného dle smlouvy. Tento nezdařený záměr byl těžkou 
zkušeností a myslím, že se stal ponaučením pro všechny, kteří se tohoto 
záměru přímo či nepřímo účastnili. Negativní zkušenosti se staly cenný-
mi pro další jednání v kauze bentonit.

Mezitím se pracovalo na projektech kanalizace na ulici Krumlovská, 
kvůli které se nemohla provést oprava známých kočičích hlav na této 
ulici, dále na projektu dostavby školského areálu (gymnazium a základní 
škola), penzionu pro důchodce a kabelové televize.

Většina uvedených záměrů byla financována za pomoci státu, z úče-
lových dotací. Podmínkou bylo, aby se město částečně vždy podílelo 
na financování, neboť dotace nejsou nikdy stoprocentní. Dofinancování 
všech větších akcí se provádělo úvěrem, který byl vždy smluvně uzaví-
rán na každý daný případ. V té době byly podmínky úvěrů diametrálně 
odlišné od těch současných a po několika málo letech jsme se začali 
dostávat do problémů se splátkami. Zasáhly do toho mimo jiné známé 
balíčky opatření a další snižování rozpočtových příjmů obcí v celé 
republice. Záchranou bylo dvojí přefinancování jedním úvěrem, který 
splátky z dílčích úvěrů prodloužil a zmírnil tak roční splátkovou zátěž 
města na běžné a únosné splátky. Navíc se splátky mohly navrhnout 
zcela podle možností města v celkové délce patnácti let.

Druhou zápornou zkušeností byla výstavba bytového domu na Starém 
sídlišti. Dotaci na tuto stavbu město obdrželo těsně před koncem roku 
a jednu část jsme museli prostavět ještě v témže roce. Vedeni snahou o 
výstavbu bytů jsme stavbu zahájili a vybraný dodavatel s ohledem na pro-
vádění stavby v zimních měsících změnil technologii z klasického zdiva 
na použití vylévaných tvárnic. Nedodržením technologie však došlo v ná-
sledujícím roce ke statickým poruchám, přičemž bylo současně přerušeno 
financování. Po nekonečných jednáních mezi dodavatelem, ministerstvem 
financí a okresním úřadem opustil dodavatel staveniště a vše skončilo ro-
zestavěným torzem. Výsledkem bylo rozhodnutí o vrácení dotace a doho-
da s dodavatelem stavby o její demolici a zápočtu některých nákladů.

Důležitou kapitolou byl způsob zásobování teplem obou sídlišť. Po 
(naštěstí) neuskutečněném záměru výstavby spalovny v Oslavanech do-
šlo k postupnému útlumu výroby tepla. Byl nejvyšší čas tento problém 
vyřešit. Snažili jsme se o spolupráci s podnikatelskými subjekty, ale díky 
neukončené privatizaci nebylo možné skloubit záměry podniků a obyva-
tel ve vybudování jednoho zdroje pro všechny. Vypracoval se podrobný 
záměr ve třech variantách a po dlouhých diskuzích v zastupitelstvu bylo 
rozhodnuto o výstavbě kogenerační výtopny. Moderní kotelnu jsme 
chtěli postavit za peníze jiného investora a současně ji nechat tímto sub-
jektem provozovat. Nedůvěra v toto řešení byla velká, ale byla vybrána 
seriózní společnost, která skutečně vystavěla asi za půl roku moderní 
výtopnu, která vyrábí současně teplo a elektrickou energii a vyrovnává 
tak stoupající ceny energií. Pro tuto akci byla vytvořena společnost Teplo 
Ivančice, do které město vložilo stávající teplovodní rozvody a druhý 
partner zase investici do kogenerační výtopny. Přechod ze stávajícího 
parního provozu na nový způsob vytápění proběhl bez odstávky a od té 
doby pracuje spolehlivě dodnes.Tím se v podstatě dokončila plynofikace 
Ivančic na obou sídlištích, protože pro výrobu tepla a elektrické energie 
se používá plyn. Současně se využilo použité technologie pro zásobová-
ní teplem ivančické nemocnice.

O Jiřím, Johnovi a samozřejmě i o Alfonsu Muchovi a aktivitách měs-
ta zase příště.                   Roman Sládek, člen ivančického zastupitelstva

/Dukovany/ Taková je úvaha 
o nemalých finančních prostřed-
cích, které by mohly zůstat v re-
gionu. Takovými možnostmi se 
v rámci hesla  „Pomáháme tam,
kde působíme“ ubírá záměr Sku-
piny ČEZ. Ta hodlá podpořit tu-
ristický ruch v regionech svých 
elektráren. Informační centra 
elektrárny Dalešice a Jaderné 
elektrárny Dukovany ročně na-
vštíví na 30 tisíc návštěvníků. 

„Skutečně se dá mluvit o 
technické turistice, respektive tu-
ristice za technickými zají-

mavostmi. Kdyby se podařilo 
uskutečnit projekty podpory tu-
ristického ruchu a návštěvníky, 
kteří zatím jenom ráno přijedou 
a večer zmizí, zdržet v regionu 
nějaký ten den navíc, byl by to 
pro podnikatele v obcích pěkný 
příjem. Za den a noc pobytu se při 
takových výletech utratí v prů-
měru tisíc korun. To dohromady 
představuje 30 milionů ročně při 
dvoudenních pobytech,“ zauva-
žoval mluvčí Jaderné elektrárny 
Dukovany Petr Spilka.

Od roku 1994 navštívilo Duko-

vany už více než 300 000 návštěv-
níků. Návštěvníci informačního 
centra Jaderné elektrárny Duko-
vany někdy bývají se smyslem 
pro humor. Dokládá to například 
nedávný zápis v knize návštěv. Za 
prohlídku centra poděkoval jeden 
návštěvník z Naturistické nevě-
decké unie Brno takto: „Duko-
vany, Dukovany, dnes ráno jsem 
nemohl vylézt z vany, byla to ale 
dřina, hlavně že šla elektřina“.

V období od ledna do června 
letošního roku, tj. za 1. polole-
tí, navštívilo IC EDU celkem 
12 182 osob, což je o dvě stovky 
návštěvníků více než v roce 2005. 
Z tohoto počtu si 331 návštěvníků 
prohlédlo areál elektrárny a 139 
navštívilo kontrolované pásmo 
a mezisklad použitého jaderného 
paliva. V přečerpávací vodní 
elektrárně Dalešice to bylo 6079 
lidí. Vše tedy nasvědčuje tomu, 
že návštěvnost v letošním roce 
je přibližně na stejné úrovni jako 
v roce 2005, kdy EDU navštívilo 

celkem 25 056 návštěvníků.
„Po celý květen probíhala mezi 

návštěvníky anketa. Naprostá vět-
šina návštěvníků přijela z Moravy 
(86%), z toho 77% navštívilo ně-
kterou jadernou elektrárnu vůbec 
poprvé. V expozici nejvíce zauja-
ly modely zařízení JE, a to celou 
třetinu návštěvníků, dále koule 
s elektrickými výboji a mlžná 
komora. S výkladem průvodců a 
odpovědí na dotazy bylo napro-
sto spokojeno 96% návštěvníků. 
Vodní přečerpávací elektrárna 
Dalešice si také nevede špatně,“ 
doplnil Petr Spilka.

Turistika jako taková nemusí 
kraj devastovat, naopak vytváří 
prostředky na jeho údržbu a kul-
tivaci. Největším problémem re-
gionu je přitom nedostatek turis-
tických ubytovacích kapacit. Ale 
i v tomto směru se situace lepší. 
V tomto roce byly na moravsko-
krumlovsku otevřeny hned dvě 
turistické ubytovny, ve Višňovém 
a Horních Dunajovicích.   /mask/ 

Třicet milionů ročně navíc pro region 

Zahájí dobudování cyklostezek
/Oslavany, Ivančice/ V  srpnu započne realizace dopravního znače-

ní cyklostezek na Oslavansku a Ivančicku. Takové rozhodnutí padlo na 
schůzce s firmou, která bude pokračovat dále v dovybavení infotabule-
mi, přístřešky, lavičkami, odstavných stání pro kola a ostatním zařízení 
s tím, že byly dohodnuty termíny, kdy která cyklostezka bude hotova. 

„Začne se přeznačováním mobiliářem Energetické cyklostezky, dále 
to bude Hornická. Ta by se měla slavnostně otevírat v rámci Oslavan-
ských historických slavností 9. a 10. září, kdy neděle je pojata jako 
turistický den. Pro pěší je zorganizován turistický pochod po Hornické 
cyklostezce, cyklisté pojedou po téže. Jsou připraveny dva okruhy, 
jeden 20 kilometrů a druhý 50 kilometrů. Zde v současnosti proběhlo 
značení červeným pásovým značením, které je již hotovo. Do září bude 
osazen i mobiliář, to znamená mapy a infotabule na této cyklostezce. 
Jako další se bude mobiliářem vybavovat Templářská cyklostezka
a poslední, co by se ještě v tomto roce mělo stihnout, je vyznačení 
Pivovarské cyklostezky. Zároveň se budou dovybavovat cyklostezky, 
které jsou dálkové. To znamená třeba 5171 z Velké Bíteše do Morav-
ského Krumlova. I s těmito se počítá na osazení mobiliářem,“ uvedl 
Miloš Musil, místostarosta Oslavan a koordinátor akce.

Vzhledem k tomu, že mikroregion Ivančicko a město Oslavany měly 
připraveny akce v podobě realizačního projektu, čerpaly poměrně vel-
kou dotační částku. Město Oslavany dostalo 900 tisíc a mikroregion 
Ivančicko 700 tisíc, takže pro projekt bude k dispozici 1,6 milionu. 
Tím se dobudují všechny cyklostezky na jihozápad od Brna a budou 
v takové podobě, aby v příštím turistickém roce byly kompletní. Ne-
jedná se ale jen o značení cyklotras. Část prostředků bude věnována 
na prezentaci, aby se vydaly mapy těchto cyklostezek a také se počítá 
s částkou, která bude použita na slavnostní otevírání.                     /jak/

/Moravský Krumlov/ V Mo-
ravském Krumlově se sešli zá-
stupci mikroregionů Krumlovska, 
Ivančicka a Znojemska s předsta-
viteli Jaderné elektrárny Dukova-
ny. Z tohoto setkání vyplynulo, 
že Jaderná elektrárna Dukovany 
se dohodla s mikroregiony, které 
leží v okolí elektrárny v podpoře 
turistického ruchu formou dozna-
čení některých turistických tras 
a cyklostezek v těchto oblastech 
a doplnění navigačních systémů 
měst a obcí. Na oplátku dostane 
skupina ČEZ na těchto informač-
ních tabulích prostor pro svůj 
sponzorský vzkaz.

Tento rozsáhlý projekt, který 
významně podpoří rozvoj ces-
tovního ruchu v regionu, bude 
stát 10 milionů korun. Součástí 
projektu je i doplnění městského 
informačního systému města Mo-
ravský Krumlov.

„Jsem ráda, že jsme se tu dnes 
sešli a mohli prodiskutovat tyto 
nejen pro turisty, ale i podni-

katele v tomto oboru působící 
záležitosti rozvoje regionu 
Krumlovska v turistické oblasti. 
Tato akce je další, která v tomto 
směru podpoří a více zviditelní 
celý tento region a bude jistě 
ku prospěchu. Jsme rádi že se 
v rámci dobré spolupráce toto 
daří,“ uvedla jedna z hlavních 
iniciátorů a hostitelka Marie 
Valachová, místostarostka Mo-
ravského Krumlova.

„Náš kraj je místem tisíce 
drobných zajímavostí, přírodních 
zákoutí a míst, ale také velké ne-
zaměstnanosti a nízkých příjmů. 
Nejsou tu velká lákadla jako je na-
příklad Lednicko-Valtický areál,
přesto je na co upozornit. Pod-
pora turistického ruchu směřuje 
k smysluplnému využití těchto 
idylických míst. Každý turista, 
který se v našem kraji zdrží ně-
kolik dní, utratí pár tisíc korun. 
Proto jsme se pustili do podpory 
turistického ruchu. Tento projekt 
je vysloveně účelový, aby sem 

turisté přijeli a prohlédli si, co 
tu všechno je. Turista ale musí 
mít určitý komfort a značení, 
aby se neztratil. Dohodli jsme 
se starosty označení zajímavostí 
a turistických zařízení,“ objasnil 
záměr Petr Spilka, mluvčí Jader-
ná elektrárny Dukovany.

V podstatě to znamená osa-
zení jedné značky na kilometr, 
jedné jednoduché nebo dvojité 
infotabule na 6 km, nebo jedno 
odpočívadlo i s mobiliářem na 12 
kilometrů plochy.

„Předložil jsem skupině ČEZ 
projekt města Oslavany a projekt 
mikroregionu Ivančicko. Jedná se 
o integrovaný systém cyklotras 
a cyklostezek Jihozápadního Br-
něnska. Tyto dálkové cyklotrasy 
spojují šest okresů kraje Jihomo-
ravského a kraje Vysočina. Je to 
šest páteřních tras, které spojují 
Vysočinu s vinařskými stezkami 
a se stezkou Brno – Vídeň na 
východě, na jihu napojují Zno-
jemsko a Dolní Rakousko. Na 

tyto páteřní trasy navazují čtyři 
tématické okruhové cyklostezky 
Energetická, Hornická, Temp-
lářská a Pivovarská. Tyto stezky 
začínají a končí na oslavanském 
zámku. Díky prostředkům po-
skytnutým skupinou ČEZ bude 
možno celý projekt zrealizovat 
a to jak v oblasti dopravního 
značení, tak i s vybavením info-
tabulemi a mobiliářem odpočíva-
del,“ uvedl místostarosta Oslavan 
Miloš Musil. 

 „Každá obec začleněná do mi-
kroregionu Moravia bude mít dvě 
odpočívadla, dále budeme mít 
značení pamětihodností a všech 
výjimečností, uděláme také ma-
pový list. Infotabule budou přímo 
v odpočinkových místech. Každá 
ze sedmi obcí o toto měla zájem. 
Višňové z důvodu cyklopenzionu 
pak dostalo speciální peníze, za 
které uděláme více tabulí v údolí 
Křepičky. Plánujejeme i jejich 
údržbu,“ sdělil starosta Višňové-
ho Jan Daniel.                   /mask/

Skupina ČEZ investuje do cyklotras v celém regionu   
foto: archiv redakce
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Vážení spoluobčané z Ivančic

Vzhledem k tomu, že reagovat stále dokola na názory jednoho ze za-
stupitelů v regionálním tisku je naprosto zbytečné, dám na radu starších a 
zkušenějších a s touto diskusí končím. Caesar údajně řekl moudrou větu, že 
lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Během téměř uplynulých čtyř let 
volebního období bylo řečeno a napsáno vše podstatné. Mohu s tím souhla-
sit či nikoli, to je věc subjektivního pohledu, ale na podstatě problému to 
nezmění ani milimetr. A nezmění to nic ani na historii uplynulých let. Budu 
se raději věnovat užitečné práci a všemu ostatnímu, co život přináší. Úkolů 
je ještě dost. Mám názor, že občané Ivančic dali v posledních komunálních 
volbách v roce 2002 jasně najevo, že chtějí po dlouhých 12 letech změnu 
ve vedení města, a to nejen personální, ale i ve způsobu práce radnice a 
komunikace jak s institucemi, tak s Vámi, spoluobčany. Podařilo se nám 
v posledních čtyřech letech ekonomicky stabilizovat město a navodit se 
všemi korektní a zcela otevřené vztahy. Posuďte sami, zda tomu tak bývalo 
i v minulosti. V letošních komunálních volbách nejde ani tak o program, 
většina z nás ví, co je ve městě potřeba udělat. Jde o to, zda současné vedení 
radnice s určitými změnami, které z  voleb vyplynou, bude mít možnost 
v nastoupeném trendu stabilizace na straně jedné a rozvoje na straně druhé 
pokračovat, nebo se vrátíme o řadu let zpět. Nebylo a ani nemohlo být 
všechno ideální, ale snažili jsme se dělat maximum pro to, aby většina 
z Vás byla spokojena. Věřím, že to tak pochopíte. 

Přeji Vám krásné léto, přátelé.                                                Vojta Adam

Spravedlivé měření tepla a ohřev 
TUV v Oslavanech?

V Oslavanech byla vybudována plynová kotelna, která vytápí místní 
školu a bytové domy na sídlišti Sad. Chápu, že je nutné uhradit náklady 
na stavbu kotelny. Cena za GJ je vypočtena a stanovena podle spotřeby 
a nákladů. Aby byla investice co nejdříve uhrazena, bylo rozhodnuto, že 
spotřeba pro bytové domy bude počítána dvousložkově. V domě, kde se 
šetří, je cena za GJ navýšena třeba i na 500 Kč/GJ. Ceny jsou různé. V na-
šem domě pro topnou sezónu 2005 je cena 436,90 Kč/GJ. Náš bytový dům 
má zařízení, na kterém je čidlo, které řídí otopovou křivku podle venkovní 
teploty. Na radiátorech máme ventily s termohlavicemi, které lze uzavřít na 
0 a digitální měřidla spotřeby tepla. Po letošní zimě jsou zvýšené náklady 
na teplo pro náš dům 21.000 Kč. V domě je 8 bytů. Na úhradě se bude po-
dílet 5 bytů. Odečty a rozúčtování ÚT a TUV nám počítá Embra, spol.s.r.o. 
Brno. Náš byt má venkovní stranu severní a je pod střechou. Redukce za 
nevýhodnou polohu bytu jsou nedostačující hlavně při mrazech. Aby byl 
byt vytopen na 20-22 ˚C, je spotřeba tepla neúměrně navýšena, protože 
i stěna sousedního bytu je ledová, sousedé v pokoji netopí. Sousedé pod 
námi netopí v ložnici. Cenový rozdíl při stejných zálohách dosahuje rozdíl 
3.000-4.000 Kč v náš neprospěch. Digitální měřiče poškozují nájemníky, 
kteří mají nevýhodnou polohu bytu. Chrání sousední byty a ty mohou 
na jejich úkor šetřit. Jestli je možné termohlavice uzavřít na 0, pak není 
možné v celém domě dosáhnout tepelnou pohodu. Při výpočtu TUV počítá 
společnost Embra k ohřevu vody podlahovou plochu. Vím, že je to podle 
vyhlášky, která ale poškozuje nájemníky s malou spotřebou vody. Spotřeba 
23,569 m3 =269 Kč/m3, spotřeba 10,661 m3 = 456 Kč/m3. Některé bytové 
domy tento výpočet nepoužívají, cena je stejná a teplou vodu spotřebují
i v menším množství, bez sankcí.                          Bučková Jana, Oslavany

/Višňové/ Pátek byl ve Višňo-
vém ve znamení oslavy. Otevíral se 
tu totiž nově vybudovaný penzion 
pro turisty situovaný do podkroví, 
ale také zároveň víceúčelová bu-
dova se službami pro obyvatele a 
v neposlední řadě zrekonstruovaný 
sál pro kulturní akce.

„Ta budova je velmi pěkná a 
vevnitř je to, dá se říci, až pře-
pychové. V žádném případě to 
nejsou vyhozené peníze. Bývalé 
kino bylo ve špatném technickém 
stavu, ale to, co tu je dnes, je pěk-
ná moderní budova pro široké vy-
užití. Mně se to moc líbí, přínos 
tu určitě pro Višňové je, už chybí 
jen turisté,“ uvedl místní občan 
František Šmahel.

„Jsme rádi, že se dnes cyklo-
penzion otevřel. Budeme ho pro-
vozovat kvalitně, aby všechny 
služby byly využité a veřejnost 
byla spokojena. Uděláme pro to 
všechno, máme pro to i osobu, 
která se o provoz bude starat. 
Chceme tu mít více kultury v sále 
i divadelní představení. Zprovoz-
níme saunu a zdravotní masáže. 
Přišlo dnes hodně hostů a jsem 
rád, že to dopadlo dobře,“ uvedl 

starosta Višňového Jan Daniel.
Slavností přestřižení pásky se 

společně ujali starosta Jan Daniel 
a hejtman kraje Stanislav Juránek 
za velké účasti pozvaných hostí 
z řad vedení stavebních fi rem, 
které se na výstavbě podílely a 
také starostů okolních obcí.

 „Myslím, že cyklopenzion je 
vhodným doplněním vinařských 
cyklostezek na Znojemsku. Mys-
lím, že to je ta správná cesta, aby 
tento region žil bohatším živo-
tem. Toto místo mě velmi zaujalo 
a myslím, že není jen centrem pro 
cyklisty, ale i centrum kultury. Je 
tu prostor pro divadlo, pro kino,  
pro setkávání a to nejdůležitější 
je ubytování. Na Znojemsku je 
ubytovacích míst málo. V jednom 
z generelů kraje je poznamená-
no, že nedostatek ubytovacích 
míst zabraňuje, aby u nás déle 
zůstávali turisté a cykloturisté. 
Pevně věřím, že krásné okolí a 
nedaleká přehrada, krásné lesy a 
zámek v sousedství přímo vybízí, 
aby toto místo bylo centrem tu-
ristiky na Znojemsku,“ pochválil 
hejtman Jihomoravského kraje 
Stanislav Juránek.

„Moc se mi to líbí, ale teď bude 
úkol uplatnit využití a zařídit 
reklamu. To bude určitě velká 
výzva. Nebude to jednoduché, 
protože v okolí není příliš pamě-
tihodností a vinařská cyklostezka 
není zcela využita. Bude se muset 
zapracovat na využitelnosti pen-
zionu. Určitě se tu budou konat 
kulturní akce,“ sdělil další z ob-
čanů při prohlídce Jiří Beran.

„Já sem do Višňového jezdím 

hodně často, byl jsem u začátku, 
kdy se tento program rodil, něko-
likrát jsem navštívil stavbu. Teď 
jsem velmi nadšený tím, jak se to 
podařilo. Jsem spokojený, proto-
že je to přínos pro tento region, i 
nějaké zaměstnání. Višňové tímto 
vstoupí do podvědomí jako dobré 
turistické místo, kde jsou skvělá 
vína, příroda a možnost přespá-
ní,“ hodnotil znojemský senátor
Milan Špaček.                    /mask/

Ve Višňovém zahájili provoz cyklopenzionu

/Region/ Jezdíte na kole dál, než 
jen na koupaliště za město? Jste 
fandové „drátěného osla“, nebo 
jen občas vyjedete pro potěšení? 
Ať už je to tak nebo tak, nový 
silniční zákon platí i pro Vás.

Všichni, kteří se pohybují na 
bicyklech, by si nejen při letních 
vyjížďkách měli uvědomit, že i 
když jedou jen po dvou kolech, 
jsou také řidiči. Podle zákona se 
cyklista stává řidičem proto, že je 
účastníkem silničního provozu. A 
tak i pro ně platí zákon o silnič-
ním provozu se všemi jeho no-
vinkami odstartovanými prvním 

červencovým dnem.
Policisté z Brna-venkova se

o prázdninách kromě řidičů v au-
tech zaměří i na řidiče na sedlech 
kol. „Pro řidiče-cyklisty platí 
stejně jako pro řidiče za volantem 
zákaz alkoholu. Cyklista nesmí 
pít alkoholické nápoje nebo po-
žívat omamné látky během jízdy 
ani před jízdou, když by byl za 
jízdy ještě pod jejich vlivem. Na 
výzvu policisty se musí podrobit 
vyšetření, které určí, jestli není 
ovlivněn alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou. Proto dopo-
ručujeme při návratu z restaurace 

raději jízdní kolo tlačit a nebo pít 
nealkoholické nápoje. To dopo-
ručujeme i cyklistům, kteří svoji 
trasu volí podle toho, kde se na-
lézají výletní restaurace,“ uvedl 
tiskový mluvčí Policie ČR Brno 
– venkov Aleš Mergental.

Ochranná přilba je jednou 
z novinek a povinností uloženou 
cyklistům, kteří ještě nedosáhli 
osmnácti let. Nestačí ji však 
mít jen ledabyle naraženou, ale 
řádně připevněnou, protože jen 
tehdy může plnit svou důležitou 
funkci. Na přilbu by však neměli 
zapomínat ani dospělí cyklisté, 

protože důsledky podceňování 
bezpečnosti mohou být v tomto 
případě dosti nepříjemné.

Svítilny nepatří do povinné 
výbavy jízdního kola, ale když 
cyklista jede navečer nebo jindy 
za snížené viditelnosti, je povinen 
mít rozsvícené bílé světlo vep-
ředu a vzadu červenou svítilnu 
nebo červené přerušované světlo. 
Cykloturisté při jízdě na silnicích 
často zapomínají, že se v ČR jez-
dí při pravém okraji vozovky a to 
pouze jednotlivě za sebou. Mno-
hé kolize se staly právě kvůli této 
cyklistické neukázněnosti.    /jak/

Cyklisté by neměli zapomínat, že jsou také řidiči

Chrysler PT Cruiser 2,0i
r.v. 2000, cena 49.000 Kč
VYHOŘELÝ, stříbrná metalíza,  
104 kW, benzín, MOTOR
+ PŘEDEK  je OK, koupeno v D

Hyundai Lantra 1,6 GL
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, CD, imobil.,
el. okna, posil., stř. nosič, centrál 
dálk., otáčkoměr, el. zrcátka

Hyundai Coupé 2,0i
r.v. 2005, cena 399.000 Kč
klima, ABS, orig. rádio, el. př. okna,
posil., alu kola, centrál dálk., tón.
skla, el. zrcátka, venk. teploměr

Ford Mondeo combi 1,8
r.v. 1997, cena 85.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna, posil., střešní nosič, alu
kola, el. seřid. vyhř. sed., el. zrc. 

Ford Mondeo 2,5i GHIA
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, orig. rádio,
el. okna, posil., alu kola, centrál 
dálk., tón. skla, otáčk., el. zrc.

Fiat Palio 1,3
r.v. 1999, cena 105.000 Kč
klima, 2x airbag, centrál, el. 
okna, posilovač řízení, střešní 
nosič

Fiat Marea 1,9 JTD
r.v. 2000, cena 139.000 Kč
klima, 4x airbag, originál auto-
rádio, centrál, el. okna, střešní 
nosič, tónovaná skla

Citroen Xsara 1,8i
r.v. 1999, cena 95.000 Kč
5 míst, tmavě modrá metalíza, 
klima, el. okna, alu kola, centrál 
dálkový, el. zrcátka

Peugeot 206 1,1i VAN
r.v. 2001, cena 99.000 Kč
airbag řidiče, orig. rádio, imo-
bilizér, el. př. okna, posil, centrál 
dálkový

Opel Vectra caravan 2,0 DTI
r.v. 1998, cena 125.000 Kč
klima, 4x airbag, CD, el. okna, 
posil., stř. nosič, tažné, centrál 
dálk., tón. skla, otáčk., el. zrc.

Opel Vectra 2,0 16V
r.v. 1997, cena 125.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, alarm, el. 
okna, posil., počítač, stř. nosič, alu 
kola, centrál dálk, el. zrc, venk. tepl. 

Nissan Sunny combi 2,0D
r.v. 1999, cena 79.000 Kč
nafta, stav dobrý, servis.  knížka,
leasing, spotř. úvěr, airbag řidiče,
rádio, posilovač řízení

Mini Cooper 1,6i
r.v. 2004, cena 425.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, el. okna, 
posil., alu kola, centrál dálk., otáčk., 
el. zrc., zámek řad. páky, mlhovky

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 399.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ASR, 
ABS, kůže, CD, alarm, el. př. 
okna, shrn. střecha, posil., alu kola

Mercedes-Benz 123 200D
r.v. 1970, cena 25.000 Kč
obsah 2 197 ccm, 44 kW, nafta, 
stav dobrý, střešní šíbr man., 
tažné zařízení

Mazda MPV 2,5 TD, 7 míst
r.v. 1997, cena 149.000 Kč
tažné na 1600 kg, klima, 2x air-
bag, ABS, CD, centrál, el. okna, 
střešní nosič, otáčk., el. zrcátka

Toyota Avensis combi D4D
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, posil., alu 
kola, centrál dálkový, otáčk.

Škoda Superb 2,8
r.v. 2002, cena 335.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, 
xenony, ABS, kůže, CD, posil., 
poč., multifunkční volant, alu kola

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 219.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, 
imobil., tón. skla, otáčkoměr, 
zámek řadící páky

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 319.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ASR, ABS, CD,
el. okna, posil., stř. nosič, centrál
dálk., tón. skla, otáčk., vyhř. zrc 

Škoda Octavia 1,8 20V
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
kůže, el. okna, střešní šíbr el.,
posil., poč., alu kola, tempomat

Škoda Octavia 1,6i 75 kW
r.v. 2004, cena 259.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna, 
posil., centrál dálk., tón. skla, 
otáčkoměr, vyhř. zrcátka

Suzuki Swift 1,0i
r.v. 2001, cena 85.000 Kč
stav velmi dobrý, + 4 zimní 
pneu, koupeno v CZ, 1. majitel, 
nehavarované, servisní knížka

Renault Espace 2,2 DCi
r.v. 2003, cena 479.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, xenony, ESP,
ASR, EDS, ABS, CD, kůže, centrál,
alarm, poč., alu kola, max. el. výbava

Loď Milenium 485 75 PS
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
benzín, stav velmi dobrý, Cene 
včetně vozíku. MOTOR SELVA 
75 PS.

VW Transporter 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
klima, 2x airbag, centrál, 
imobilizér, el. př. okna, posil., 
otáčkoměr, el. zrcátka

Fiat Dobló 1,9 D
r.v. 2001, cena 175.000 Kč
Po velkém servisu, airbag řidiče, 
CD, centrál, el. př. okna, posil., 
tažné, otáčk., el. zrcátka

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD
r.v. 1999, cena 255.000 Kč
2x airbag, centrál, el. okna, 
posil., 4x4, stř. nosič, tažné, tón. 
skla, otáčkoměr, el. zrcátka

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

VW Passat 2,0 variant TDI
r.v. 2006, cena 720.000 Kč
cena bez DPH, aut. klima, 8x air-
bag, xenony, ABS, CD, el. okna, posil,
 počítač, 4x4, centrál dálk., temp.

VW Passat 1,6 SR
r.v. 1997, cena 159.000 Kč
4x airbag, ABS, centrál., el. před. 
okna, střešní šíbr el., posil., 4x4, 
alu kola, tón. skla, vyhř. zrc. 

VW Golf 1,6i highline
provoz 01/2000, cena 199.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, imobil., 
alarm, el. okna, posil., alu kola,
centrál dálk., tón skla, otáčkoměr

Citroen Xsara 1,4i
r.v. 1998, cena 85.000 Kč
3. dv., 5 míst, klimatizace, 4x
airbag, el. okna, alu kola, 
centrál, otáčkoměr, mlhovky 

Citroen Berlingo 1,6 16V
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
klima, 2x airbag, rádio, centrál, 
el. př. okna, posil., tón. skla, CD 
měnič, otáčkoměr, el. zrc.

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 299.000 Kč
aut. klima, aut. převod., 4x airbag,
ASR, ABS, alarm, počítač, centrál
dálk., tón skla, vyhř. zrc, temp.

Audi A3 1,9 diesel
r.v. 2000, cena 286.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, ESP, ABS,
CD, centrál, el. př. okna, posil., 
počítač, alu kola, tón. skla

Ivančice
AUTOBAZAR

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

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

www.avautobazar.cz
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

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

Zeptali jsme se: RNDr. Marty Bayerové, poslankyně KSČM za JM kraj

V návaznosti na uskutečněné 
parlamentní volby v tomto roce 
jsme s žádostí o rozhovor oslovili 
poslance, kteří zastupují voliče 
našeho regionu v Parlamentu ČR.

 Řekněte nám něco o sobě. Čemu 
se v poslední době věnujete? 

Jsem vdaná již dvacet šest let za 
jednoho muže Jaroslava Bayera, 
máme dva syny Jaroslava (23) a 
Jiřího (17). Původním povoláním
jsem středoškolská učitelka mate-
matiky a fyziky, osmnáct let jsem
tyto předměty vyučovala na Gym-
náziu Dr. Karla Polesného ve Znoj-
mě. V roce 1983 jsem složila rigo-
rózní zkoušku a získala titul RNDr.  
Od roku 1998 jsem jedno volební 
období vykonávala funkci uvolněné 
místostarostky na Znojemské radni-
ci a od roku 2002 jsem poslankyní 
PS PČR. V letošním roce jsem zavr-
šila dvě kulatá jubilea – padesátku 
svého života a dvacet pět let práce 
na radnici jako členka Městské rady 
města Znojma. Mým koníčkem je 
pěstování květin (chtěla jsem být 
zahradníkem), sbírání hub, fotogra-
fování  a toulky lesem. Proto jsem 
úspěšně složila letos i myslivecké 
zkoušky, ale do lesa chodím pouze 
s košíkem a fotoaparátem. V životě 
bych nezastřelila ani vrabce, i když 
vegetarián nejsem ani zdaleka.

Jak celkově ve své práci hodláte 

podporovat zájmy regionu? 
V tomto nadcházejícím volebním 

období bych chtěla zúročit zkuše-
nosti nasbírané z posledních čtyř 
let ve sněmovně. Pracovala jsem ve 
výboru pro veřejnou správu, regio-
nální rozvoj a životní prostředí, ve 
volebním výboru, v podvýboru pro 
životní prostředí a veřejnou správu. 
Současně jsem odbornou mluvčí 
PK pro otázky životního prostředí. 
Životní prostředí souvisí s mnoha 
dalšími obory – se zemědělstvím, 
průmyslem, dopravou, turismem. 
Proto mne problematika našeho re-
gionu týkající se právě těchto oblastí 
zajímá a snažím se řešit otázky s ní 
spojené (např. atomový zákon). 

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce tíží 
samosprávu a občany v kraji, a jak 
by se tyto problémy daly řešit. 

Kromě vysokého stupně neza-
městnanosti, nevyhovující dopravní 
obslužnosti, katastrofálního stavu 
komunikací, nevyužití drobných 
zemědělských pěstitelů je problém 
ještě v nedostatečně promyšleném 
přerozdělení daní, kdy jsou „bité“ 
malé obce.

Jste pro zavedení školného 
na vysokých školách? Jak vidíte 
situaci ve školství v kraji a na co 
se hodláte v této oblasti zaměřit? 

Školství musí zůstat bezplatné. 
Tím nemyslím, že vedle státních 
škol nemají existovat i školy 
soukromé, ale nesmí být zvý-
hodňovány na úkor těch státních. 
Všichni musí mít rovné právo 
získat vzdělání. Mnoho nynějších 
pravicových politiků, kteří požadují 
školné, vystudovalo v minulém ko-
munistickém režimu zadarmo. Proč 
by nyní mladá generace měla za 
vzdělání platit?! Školství v našem 
kraji je postižené tak jako v celém 
státě (ale i v Evropě) nedostatkem 
dětí. Porodnost klesla a tím dochází 
k uzavírání škol, zatím především 
těch základních. Ale nedostatek dětí 

se projeví i ve středním a vysokém 
školství. Jako kantorka vím, že ve 
třídách s malým počtem dětí se lépe 
učí a výsledky jsou lepší, protože 
je možno k dětem přistupovat in-
dividuálně. Ale náklady na provoz 
škol by tak rostly, což si nemůžeme 
dovolit. 

Chcete přímou volbu prezidenta, 
nebo většinový volební systém? 

Ne, dokud většina našich lidí 
nepochopí, že volby jsou jejich 
právem, nikoli povinností. Větši-
nový volební systém bych si přála 
pouze v případě absolutně regulérní 
volební kampaně a rovnému přístu-
pu médií k jednotlivým politickým 
stranám a jejich  prezentaci v nich. 

Jak vnímáte adopci dětí regis-
trovanými partnery? 

Nepodpořila jsem zákon o regis-
trovaném partnerství, připadá mi 
nadbytečný. Větším problémem 
je vztah druh – družka. Děti by 
měly být vychovávány v úplných 
tradičních rodinách. Možná Vám 
připadám trochu „staromódní“, ale 
tak to cítím.

Co podle Vás přinese úplná de-
regulace nájemného? 

Nelze zcela deregulovat ná-
jemné, pak by někteří nájemci 
nevěděli, jakou částku požadovat 
od nájemníků. Variant by pak 
bylo několik. Buď by nepřijatelně 
drahé byty byly volné, neustále by 
probíhaly soudní spory o nájemné 
a také by spousta lidí zůstala bez 
střechy nad hlavou. Stát by měl být 
určitým garantem při zajišťování 
bydlení, zvláště mladých rodin. 
Měly by existovat varianty výběru 
bydlení. Problém je v tom, že část 
nájemného musí jít zpátky do oprav 
a údržby, ale především soukromí 
vlastníci si myslí, že nájemné je 
jejich ziskem. A tady regulace mají 
své oprávnění. 

Jste pro sepsání evropské ústavy?
Evropská ústava by musela re-

spektovat individualitu a zvyklosti 

jednotlivých zemí. 
Ve kterém roce by Česko podle 

Vás mělo přijmout euro? 
Až to bude pro nás ekonomicky 

výhodné. Evropské ceny se srovná-
vají, ale platy nikoli.

Jste spokojena s dopravní ob-
služností v našem regionu?

Nejsem, dlouholetý spor mezi 
regionálním dopravcem ČAS a 
JmK, potažmo i MD pomalu nabírá 
u soudu obrátky a ukazuje se, že 
chyba je na straně JmK. Není dosta-
čující doprava (především časově) i 
mezi Brnem a jednotlivými okresy. 
O stavu našich silnic se raději ani 
nezmiňuji. 

Zakázala byste kouření na ve-
řejnosti? 

Zákazy se nic nespraví. Raději 
bych prosazovala razantnější pre-
venci. A to se týká nejen kouření, 
ale i požívání alkoholu.  Na školách 
by se děti měly daleko víc dozvídat 
o škodlivosti kouření, o rakovině 
plic a dalších chorobách vyvola-
ných kouřením a alkoholem. Neu-
stále se mluví o zdravém způsobu 
života, ale stále nám nějak uniká 
jeho podstata. Možná by také neby-
lo od věci, aby si lidé hradili léčbu 
chorob, které si přivodili svým ne-
zodpovědným způsobem života. 

Jakou vidíte situaci ve zdravot-
nictví, měli by pacienti platit za 
vystavení receptu, nebo přispívat 
na svůj pobyt v nemocnici?

Naší ústavou je zaručena bezplat-
ná zdravotní péče lidí. Připadá mi 
absurdní, aby se za léčení platilo, za 
léky, zdravotní vyšetření, zákroky 
atp. Ale možná by stálo za to zvá-
žit alespoň malý, třeba jen několik 
desítek korun, příspěvek na ostatní 
„hotelové“služby nemocnice (voda, 
teplo, jídlo, prádlo). Je dost lidí, 
kteří si připlácí na „nadstandard“ 
v nemocnicích. Jsou soukromá 
zdravotnická zařízení, akciové spo-
lečnosti. Ale musí být zabezpečena 
zdravotní péče i pro ty sociálně nej-

slabší vrstvy obyvatel, pro které je i 
dvacet korun nemalá částka. 

Jaká sazba daně z příjmů fyzic-
kých osob je podle Vás optimální? 

Nejsem ekonom, ale výška 
současné daně z příjmu fyzických 
osob mi připadá docela vysoká. 
Ale stát rovněž musí „z něčeho“ 
žít. V rámci Evropy by mělo dojít 
ke sjednocení výše nejen mzdy, ale 
i daně z ní. 

Jaká základní sazba DPH je 
podle Vás optimální? 

To je těžké říct. Stát by se měl 
chovat ke svému rozpočtu tak, 
jako se rozumní partneři chovají 
k rozpočtu rodinnému. Asi by se 
mělo u nás více využívat „selského 
rozumu“. 

Jste pro minimální daň u živnost-
níků? Jak by měla vypadat podpora 
malého a středního podnikání, aby 
živnostníci nerušili své živnosti? 

Největším nebezpečím pro 
drobné živnostníky jsou obchodní 
řetězce a na ně se nabalující služby. 
Nemohou jim konkurovat cenami, 
rozsahem nabízeného zboží, ale 
také pracovní dobou. Já jsem velký 
znojemský patriot. Ráda chodím 
nakupovat do obchodů v centru 
města, ale jestliže mi v neděli ráno 
dojde mléko do kávy, tak si ho 
musím jít koupit (ledaže bych si ho 
vypůjčila u maminky) do některého 
ze supermarketů. Jestliže budu 
v sobotu odpoledne chtít koupit 
zmrzlinu, tak tam bohužel musím 
také, protože u „Truhlářů“ se zavírá 
v poledne. Všechno má své kladné 
i stinné stránky. Ve Znojmě se sna-
žíme drobným podnikatelům po-
máhat alespoň nulovou valorizací 
nájmů, které držíme již několik let 
na nezvyšující se úrovni. 

Jaká míra nezaměstnanosti je 
podle Vás v regionu dosažitelná 
v nadcházejících letech? 

Nezaměstnanost v našem země-
dělském regionu je jedna z nejvyš-
ších v republice a neustále na to 

poukazuji při všech možných příle-
žitostech. Souvisí to s průmyslovou 
skladbou regionu a blízkostí hranic 
s Rakouskem. 

Jaká je optimální věková hrani-
ce pro odchod do důchodu? 

Pro muže šedesát let, pro ženy 
padesát osm. Ale zase bych chtěla, 
aby si každý mohl vybrat podle 
svého zdravotního stavu a  elánu 
do života.

Jaký by měl být průměrný důchod 
v porovnání s průměrnou mzdou? 

Nevím, kolik budu mít důcho-
dový výměr. Ještě jsem se o to ne-
zajímala, ale je pravda, že na stáří 
člověk by měl mít určité jistoty. 
Jednak může pro společnost být 
ještě moc užitečný a jednak si to za 
svá léta života zaslouží.

Podporujete výrobu jaderné ener-
gie v ČR? Jste pro privatizaci ČEZ 
a přijetí atomového zákona, který je 
pro region velmi významný? 

Jsem zastáncem netradičních a 
obnovitelných energetických zdro-
jů. Atomový zákon jsem podpořila 
a dávala jako garant za životní pro-
středí k němu i stanovisko. Chceme 
využít jaderné energie za dodržení 
všech pravidel bezpečnosti.

Co zemědělství? Jak hodláte 
pomoci tomuto resortu? 

Zemědělství je jednou z priorit 
našeho regionu. Nepracuji v ze-
mědělském výboru, ale společně 
s ním mnoho zákonů řeší souběžně 
můj výbor pro životní prostředí. 
Podpořím kladně veškerá opatření, 
která přinesou pro jihomoravské 
zemědělství pokrok. Jedná se o vy-
rovnání podmínek našich zemědělců 
s ostatními v EU, o zvýšení dotač-
ních titulů a rozumnou zemědělskou 
politiku, která bude ve shodě s Ev-
ropou, ale bude respektovat české 
tradice. Chci pomoci i vinařům.

Děkuji Vám za zájem o moji prá-
ci a těším se brzy nashledanou.

Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

RNDr. Marta Bayerová 

MODERNÍ KUCHYNĚ
ZA CENY,

KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ OSVĚŽÍ
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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

Oploc. pozemek na výstavbu 
chaty v obci Ivančice o výměře 
968 m2, š. 9,5 m. Na pozemku 
jsou dva sklepy a horní základ. 
deska 16 m2, IS: el. na pozemku,  
možno dobudovat studnu.
Cena k jedn.: 395 tis. Kč

Prodej nových bytů v Ivančicích 
- velikosti bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk 
s terasou - balkonem, možnost 
garáže nebo garážového stání, 
sklep.
!! FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO !!
Cena: od 954.590 Kč

Prodej nových bytů v Oslavanech
- velkosti bytů 2+kk a 3+kk
s balkony. Dokončení výstavby 
- 8/2006. Výstavba je situována 
do klidné části obce.
Cena: od 1.021.380 Kč  

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Dvougener. RD v klidné části
Ivančic se 2 samostat. byty o vel.
3+1 s přísl., sauna, zahrada 150 m2,
bazén, garáž, veškeré IS. Vše
ve výborném technickém stavu. 
Cena k jedn.: 2,75 mil. Kč 

Chata 2+kk v Ivančicích, lokalita
Střibský Mlýn určené ke komplet.
rekonstrukci, IS: el., odpad-septik, 
voda není - v blízkosti studna. Vhod-
né pro rybáře, houbaře. 20m od vody.
Cena: 40 tis. Kč vč. DPH a prov. RK

Pěkná chata 3+kk + veranda
v krásném prostředí Vysočiny
v obci Heřmanov, samost. stojící,
2 NP, část. podsklep., IS: el., voda,
odpad - septik, vytápění na TP.
Chata je ve výborném tech. stavu.
Cena k jedn.: 520 tis. Kč

Pozemek na RD na pěkném 
místě v klidné části obce Krato-
chvilka, cca 23 km od B., v řadové
zástavbě, rovina, výměra 576 m2, 
š. 9,6 m, veškeré IS.
Cena: 315 tis. Kč

Oploc. pozemek na jeden i více 
sam. st. RD o výměře 2.200 m2 
v okrajové části obce Zbýšov,  
umístěný část. v mírném svahu, 
část. na rovině, příjezd. cesta, IS: 
kanalizace na pozemku, ostatní 
IS v dosahu 20 m.
Cena: 550 tis. Kč  

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Komer. objekt Zbýšov u Brna
- provozovna nově postavená
a zrekonstr. v r. 1997 o ZP 1.000 m2,
část. podsklepený, 2 NP, náklad. 
výtah, vjezd kamiony, ihned volný. 
Pro podnikání + bydlení, možnost 
přest. na byty s garážemi.
Cena: 3,98 mil. Kč

Zahrada s ovoc. stromy v obci 
Padochov o výměře 7.950 m2. 
Na rovině v klidné lokalitě. Lze 
postavit chatku o ZP 16m2. IS:
el. na pozemku, voda užitková
z blízkého potůčku.
Cena: 320 tis. Kč

Svěřte nám k prodeji 
Vaši nemovitost 
a my Vám prodej 

rychle a bezstarostně 
zrealizujeme

k Vaší spokojenosti.
Informace na tel.:

608 870 890

RD 3+kk Ivančice, po celkové 
rekonstrukci, nové rozvody vody 
a elektřiny, nová plastová okna
i dveře, KL na míru vč. spotřebičů, 
šatna, jídelna, zahrada 261 m2, 
dvůr, dílna, garáž, zabezpeč. 
zařízení, veškeré IS.
Cena: 2,19 mil. Kč
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Držitel certifi kátu ČSN EN ISO 9001:2001

Kabátníkova 2
66110  BRNO
tel./fax: 548 210 376 

OBLAST INVESTOVÁNÍ
od zpracování podnikatelských záměrů,
přes průzkum trhu, zajištění fi nancí
až po vlastní realizace záměrů

OBLAST STAVEBNICTVÍ
od komplexních dodávek staveb,
přes dodávky stavebních materiálů,
provádění technických dozorů staveb,
zajišťování cenových a smluvních servisů,
zpracovávání rozpočtů a kalkulací,
až po sledování ekonomiky stavební činnosti

OBLAST OBCHODU A SLUŽEB
provozování sportovních zařízení

Revitalizace výškového domu
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/Miroslav/ V měsíci červenci 
pobýval pár dní v miroslavské ko-
várně sochaře Pavla Krbálka pub-
licista a spisovatel Pavel Kosatík,
autor životopisných knih. Hned 
na úvod a po srdečném přijetí 
jsme se dozvěděli, že společně 
pracují na životopisném díle. 
Oběma umělcům jsme položili 
několik otázek.

Pane Krbálku, jak vznikla my-
šlenka o tom sepsat o Vás živo-
topisné dílo? Nebylo to hned po 
našem prvním setkání. Potkali 
jsme se na Vyšehradě před osmi 
lety a poté jsme se často stýkali a 
skamarádili se. Domnívám se, že 
to vyplynulo samo od sebe, navíc 
práci podpořil fakt, že se k mým 
osmdesátým narozeninám bude 
konat výstava v pražském hrad-
ním areálu a k této příležitosti se 
kniha píše.

Čemu se v současné době 
věnujete? Čemu jinému bych se 
mohl věnovat než sochám. Vždy 
si nějakou najdu, aby byla sou-
časná. Já nemám jiné volby než 
mé sochy. Jestliže se má uskuteč-
nit výstava k mým osmdesátinám 
v Praze, bude se tužit i můj kama-
rád Pavel Kosatík.

Pavle Kosatíku, co byste nám 
řekl o svém díle a tvorbě? Zají-

mám se o životy lidí kolem sebe 
a přitahují mě dějiny. Hlavně 
ty novější, přibližně posledních 
dvou staletí, protože umožňují 
odkrýt naše kořeny, to, odkud při-
cházíme a kam jdeme. Kombinací 
obou těchto přístupů je životopis. 
Když jsem biografi cké knížky po 
roce 1989 začal psát, uvědomil 
jsem si, jak strašně byly dějiny 
v předchozích čtyřiceti letech 
zkreslené a zanedbané. Začal 
jsem si tedy vybírat kontroverzní, 
složité osobnosti, které nabízely 
možnost rozbít předchozí strnulé 
výklady. V knize o Olze Havlové 
jsem se pokusil ukázat, že i mimo 
„světla ramp“ a zájem médií se 
dá prožít vynikající a smysluplný 
život. Knížka o Janu Masarykovi 
mi zas ukázala, že i velkému psy-
chickému handicapu se dá se ctí 
čelit, i když takový život nakonec 
může skončit tragicky. Dvě kníž-
ky o Ferdinandu Peroutkovi mi 
jednak nově a překvapivě odkryly 
první republiku, jednak ukázaly, 
že když se politika bere vážně, 
velice si tím člověk zkomplikuje 
život – ale že to přesto stojí zato. 
A biografi e Pavla Kohouta mi 
zas otevřela novým způsobem 
padesátá, šedesátá i pozdější léta. 
Víte, je rozdíl, jestli vyprávíte

o minulosti nevzrušeným, učeb-
nicovým tónem nebo ji ukážete 
na dramatu lidských osudů. Do 
učebnice se totiž většinou do-
stanou jen výsledky, hotové činy 
– jenže naše životy se skládají 
i z pochyb a nejistot, které těm 
činům předcházely. Nevíme, co 
bude v příštím okamžiku a his-
torik by měl být schopen tento 
životní postoj přiznat, netvářit se 
dodatečně jako vševěd. Mně ze 
všeho nejvíc záleží na tom, aby 
se zpřesnil hlavně náš pohled na 
sebe sama zhruba od roku 1945, 
tam jsou nánosy nepravd pořád 
největší. Má-li dnešní demokra-
cie zapustit kořeny, nesmí se po 
nich poohlížet jen za hranicemi, 
ale musí je hledat a nacházet taky 
v národní minulosti.

Co Vás přimělo napsat biogra-
fi i o Pavlu Krbálkovi? S Pavlem 
se známe asi osm let, stali se z nás 
kamarádi, nápad udělat knížku 
přišel až podstatně později. Tak 
to asi má být, nejdřív se musíte 
sám přesvědčit o ceně druhého 
člověka, abyste dostal chuť pře-
dat ho dál světu. Ta kniha vzniká 
ze dvou hlavních důvodů. Jednak 
je Pavel člověk mimořádného 
zajímavého díla i osudu. Jeho 
sochařská práce je jedinečná, pro-
tože on vlastně vymyslel novou 
techniku, na jedné straně tradiční, 
opřenou o kovářskou tradici jeho 
rodu, a zároveň naprosto moder-
ní. První abstraktní sochy začal 
dělat už v padesátých letech. 
Druhým důvodem je archetypální 
podstata jeho umění. Jsou umělci, 
takzvaní modernisté, kteří ve své 
tvorbě pořád dokola na něco re-
agují, vymýšlejí nový umělecký 
směr, aby tím mohli odstranit ten 
starý, snaží se na sebe strhnout 
pozornost tím, že se přetlačují. 
A pak jsou umělci, ke kterým 
počítám i Pavla, kteří se nesnaží 
za každou cenu strhnout zájem 

publika něčím novým, a naopak 
říkají to základní v člověku je 
pořád stejné a jednou provždy 
dané, jen jsou občas hloupé časy, 
kdy to lidé nejsou schopní pocho-
pit. Mnohem spíš než na to, jaké 
sochy se dělaly na Západě před 
dvaceti lety, myslí Krbálek na 
antiku a na starověký Egypt. Je to 
vlastně zas ten problém kořenů: 
Krbálkovy sochy vlastně říkají, 
že ať je současný svět jakýkoli, 
pořád jsme se svým kořenům ne-
vzdálili natolik, aby pro nás pře-
staly existovat.

Jak máte s Pavlem Krbálkem
rozvrženu práci  na nové kni-
ze? Práce má několik etap. Tou 
první je rešerše textů všeho 
druhu, veřejných i soukromých. 
Pavel je v dobrém slova smyslu 
pedant – navzdory tomu, že byl 
například vyhnán do exilu, má 
bohatý osobní archiv s pečlivou 
dokumentací. Za druhé: mluvím 
s lidmi, kteří Pavla znali v růz-
ných dobách svého života. A za 
třetí, což bývá nejtěžší, se do něho 
snažím vcítit, prožít ho, abych mu 
rozuměl zevnitř, jako románové 
postavě. Zde v Miroslavi mě 
fascinuje, že jeho výrazově ne 
zrovna nejjednodušší sochy jsou 
v kontaktu s obyčejnými lidmi. 
Ti možná nikdy předtím velikou 
abstraktní sochu neviděli – a 
nyní jsou vlastně nucení se s ní 
konfrontovat, něco si o ní myslet. 
V Praze by to lidem předžvýkal 
nějaký intelektuál, ale v Miro-
slavi je na to každý sám. Jenže 
právě takhle má dobré umění 
účinkovat, vést člověka k tomu, 
aby sám zaujal stanovisko a tím 
se zlepšoval. Kapitola o Pavlu 
Krbálkovi a Miroslavi po roce 
1989 bude pro mě v knize jedna 
z nejdůležitějších.

Oběma aktérům děkujeme za 
rozhovor a přejeme další tvůrčí 
nápady.                Martin Sklenář

Tvoří knihu o životě a díleREAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Reaguji na Vámi otištěný názor ivančického zastupitele Ing. Roma-

na Sládka, bývalého starosty. Jmenovaný nepomine ani v jediném čísle 
Zrcadla zkritizovat nynějšího starostu MUDr.Adama, kterému podsouvá 
nedostatečnou aktivitu. Ráda bych vyjádřila též svůj názor, neboť takovou 
kritiku nepovažuji za objektivní a věci řešící. Těžko se totiž buduje městu, 
jehož dluhy dosáhly horentní výše a kde byl v předchozích volebních ob-
dobích prodán majetek, jenž prodán být mohl. Na této situaci prodluženého 
města se starosta Adam pranic nepodílel a přesto, že byl v minulém voleb-
ním období členem zastupitelstva, neměl na fi nanční hospodaření bývalého 
vedení pražádný rozhodující vliv. Že na tom město Ivančice bylo v r.2002 
fi nančně tak špatně, že nemělo fi nanční prostředky ani v takovém rozsahu, 
aby vypracovalo projekt a následně provedení JEDNOHO přechodu pro 
chodce u autosalonu před mostem, že nemělo fi nanční prostředky na no-
vou lávku přes Jihlavku u Letkovic (a opravy se tam ve skutečnosti žádné 
nekonaly), nemělo na JEDNU výbojku k instalaci na hrázi v Alexovicích, 
to vše mohu doložit písemným vyjádřením Ing.Sládka z tohoto roku. Není 
nic snažšího, než kritizovat, i já jsem měla tu možnost. Ale chápala jsem, 
že má-li město tak úděsně prázdnou kasu, že zřízení jediného zkoseného 
přechodu by je zruinovalo, počkala jsem několik let a o totéž požádala 
MUDr.Adama. Dnes již středem frekventované křižovatky s invalidním 
vozíkem a hrůzou v očích drandit nemusím. Na instalaci výbojky a opravu 
letkovské lávky my občané z předměstí, čekáme dodnes. Že by tyto pí-
semné připomínky tehdejší představitelé nezapracovali do řádných plánů 
a prostě je zahodili? Asi to tak bude. Na hrázi se může večer bez rizika 
poznání přepadávat a na lávku se klidně může umístit tabulka: Vstup jen 
pro hazardéry se životem. Možná kdybych nečekala až na dané připomínky 
dojde řada a požádala o řešení starostu Adama, nemuselo by přes Jihlavku 
strašit torzo a mohla bych s tím vozíkem přejíždět i tudy.

Dagmar Kučerová, Alexovice, Ivančice  

Otevřený dopis všem „Vančákům“
Blíží se komunální volby a mnoho občanů Ivančic zvažuje, koho do ve-

dení našeho města. Jsem občankou Ivančic od r.1974 a tak mohu od té doby 
dodnes zhodnotit, jak se město ledasjak budovalo, co nebylo dokončeno, 
co se kde zřítilo, vlastně že je to dodnes město bez hlavy a paty. Nebudu 
kritizovat od této doby vedoucí MÚ ani jednotlivce jeho kolektivu, ať si 
každý z viníků rozpomene, který z nich to v tehdejším čase byl. Vezměme 
třeba v začátcích vlády ODS osud samoobsluhy na Réně. Budovali ji za 
minulého režimu občané blízkého okolí. Slyšela jsem, že chtěl-li někdo 
dostat dítě do školky, musel se zapojit do budování. A tak na této budově 
zbyly jen otisky mozolů těch, kteří se do svépomoci zapojili. Komu tedy 
celá budova patřila, kdo ji tedy bez podílu města a za čí vlády MÚ prodal? 
A bezohledně právě těm, kteří s prodejem potravin neměli zkušenosti? Kde 
zůstaly peníze z konkurzu za budovu obchodu a kde jsme dnes, my občané 
z Kounického předměstí Ivančic? Jděte si nakupovat, kam chcete daleko! 
Mějte auta, nebuďte staří! Byli jsme přece pod ODS a nyní v Evropské unii. 
Kapitalista s potravinářským zbožím si přece dnes postaví obchod většinou 
jen ve středu města, musí přece vydělávat! Máme město – bývalé králov-
ské, kdo zde vládne v dosti obchodech, to víte sami. Pořádné zboží si zajeď 
nakoupit, občane,  kam chceš.

A co veřejné WC? Na to už v minulosti peníze nezbyly? Za všechny ty 
neuváženě vydané peníze – miliony, jsme tedy dnes městem zadluženým. 
Co tedy zbývá radnici? Snaží se dnes ze zbytku fi nancí dát aspoň různé 
nutnosti do pořádku. A tedy, jste-li občané rozumně smýšlející, tak si uvě-
domte, že nynější vedení ivančické radnice je správné (vlastně zachránce 
Ivančic) a že se co nejdříve dočkáme pořádku po zmizelých zmatcích mi-
nulé vlády města. A že se brzo dočkáme také toho, že se za starostu města 
nebudeme stydět. Pak bude naše město stále více vyhledávané, protože se 
zde narodily dvě velké osobnosti. Město bude pak mít své správné jméno. 
Koho tedy volit? Krále s žezlem, který rozhazuje miliony, ať se poddaní 
radují nebo nynější vedení ivančické radnice, která uvažuje do budouc-
na? Občane, otevři oči a své uvažování pro budoucí generaci nenechávej
stranou.                                        Jiřina Benýšková, Nad Klínkem, Ivančice

Poznámka k článku pana Ing. Šotnera
Vážení čtenáři, dovolte mi podotknutí: Prostor pro výstavu „Paměť ná-

roda“ byl domluven mezi Spolkem pro obnovu tradic a MěKS Moravský 
Krumlov na městském úřadě v Moravském Krumlově na celý měsíc květen 
2006, a tak tomu i bylo. Doba trvání výstavy do konce května byla uvede-
na samotnými organizátory v některých skříňkách ODS (např. ve skříňce
na budově MěKS, Břízová ul., je i v červenci 2006 tato informace uvedena). 

Výstava byla ukončena podle plánu, ne předčasně, jak se chybně v člán-
ku pana Ing. M. Šotnera uvádí.                 Mgr. L. Přikrylová, ředitelka MěKS

Dokončují výstavbu hřišť
/Oslavany/ V současné době se fi nišuje na dokončení dopravního 

hřiště pod základní školou v Oslavanech. Jsou osazeny veškeré elek-
troinstalace, značky, světelná křižovatka a dokonce i železniční pře-
jezd. Bude tak možno využít veškerých možností, se kterými se může 
cyklista na komunikaci setkat. Položeny jsou chodníky a osázeny 
dřeviny. Vše se chystá tak, aby hřiště bylo dětem k dispozici v termínu 
zahájení školního roku. V rámci vzdělávacího programu dopravní vý-
chovy budou hřiště využívat pro výuku. Město počítá i s tím, že hřiště 
bude využíváno i k mimoškolním aktivitám, to znamená například pro 
DDM a pro různé dopravní soutěže a to nejen v rámci města Oslavan. 

Na dopravní hřiště navazuje areál, který dokončuje základní škola. 
Jedná se o Ekocentrum. Na toto Ekocentrum se podařilo škole získat 
grant z krajského úřadu. Jedná se o prostory, ve kterých by měly být 
skladovány různé odpady. Od projektu se očekává, že pomůže k vý-
chově dětí k třídění zejména domovního odpadu.

V návaznosti na dopravní hřiště a Ekocentrum se dobudovává školní 
sportovní areál. Toto školní sportoviště by z velké části mělo být hoto-
vo také ke 4. září, aby je děti po zahájení školního roku mohly naplno 
využívat. Sportoviště je tvořeno dvěma velkými hřišti a atletickou drá-
hou. Atletická dráha a dolní hřiště budou s umělým povrchem. Hřiště 
bude multifunkční s umělým osvětlením a využíváno k házené, malé 
kopané, volejbalu a tenisu. V horní části bude umístěno tréninkové 
hřiště s asfaltovým povrchem pro košíkovou. Hřiště je koncipováno 
tak, že může být využíváno i v zimních měsících. Bude osazeno dráž-
kami na mantinely, mezi které se v zimě napustí voda a bude užíváno 
jako umělé kluziště. Na tento areál navazuje sociální budova, která 
byla postavena v loňském roce. Schází venkovní posilovací cvičebna 
s dřevěnými hrazdami, které budou využívány dětmi prvního stupně. 
Také toto hřiště nebude využívat jen škola, ale i veřejnost v rámci
různých aktivit v době mimoškolní výuky.                                      /jak/
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Beneš Methold Kulda, který se narodil 16. března 1820, byl 
katolickým duchovním, sběratelem a vydavatelem pohádek. Po 
vystudování teologie a fi lozofi e byl vysvěcen na kněze a působil 
jako kaplan. Nejdříve roku 1845 v Židlochovicích, kde vznikly jeho 
první literární práce. Revoluční rok 1848 působil v Loděnicích. 
Tam vystoupil proti volbám do německého sněmu ve Frankfurtu 
a vysloužil si tím přeložení až do Starého Hobzí u Slavonic. Roku 
1850 byl povolán do Brna jako duchovní správce v ochranovně (1. 
tajenky). V letech 1850-1859 vydával (2. díl tajenky), psal články 
a úvahy do České včely, Pražských novin, Moravských novin 
a Vídeňského týdeníku. Po vážné nemoci se léčil v tehdejších 
klimatických lázních v Rožnově pod Radhoštěm, shodou okolností 
spolu s Františkem Sušilem. Z jeho podnětu využil pobytu k 
zaznamenávání ústních lidových tradic, především pohádek, ale též 
pověrečných představ. Kuldova sbírka se stala součástí základního 
fondu lidových pohádek, významně přispěla k rozvoji zájmu o 
lidové tradice. Beneš M. Kulda zemřel 6. května 1903 v Praze.

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu

foto: mask
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Úspěch žáků z „Ivančické“
Naši kluci byli třetí na finále Mc Donald cup v Brně! Devět kluků 

ze 3. tříd a jeden fotbalista z 1. třídy jeli bojovat na finále Mc Donal-
du v Brně. Jejich spolužáci se rozhodli, že musí jet podpořit náš tým. 
Vyrobili vlajky, vzali trubky a bubínky, oblékli trička s logem školy
a jelo se fandit! Už v autobuse vládla skvělá atmosféra. Po zahájení to 
vše vypuklo. Naši fotbalisté vyhráli první dvě utkání, další dvě prohráli a 
přišlo páté! Bylo ze všech nejdramatičtější, protože se hrálo o 3. a 4. místo! 
Za obrovského povzbuzování naši kluci uhráli remízu 0:0 a rozhodovaly 
penalty. Zde musíme jmenovat výborného brankáře Jakuba Sobotku, který 
náš tým podržel! A byli jsme třetí!!! Kluci, děkujeme!   3.A, ZŠ Ivančická

Myslivci pořádali Den dětí
Myslivecké sdružení Cinkulka Džbánice pořádalo 15. července již 

3. ročník Dětského dne, spojený s fotbalovým turnajem mezi mysli-
veckým sdružením Dobřínsko-Rybníky, Tulešice, Džbánice, Trstěnice, 
Křepice, K.Kounice a Skalice-Míšovice. Za slunného počasí se děti 
mohly projet na koních bratří Hlávkových a pana Smrky z Trstěnic. 
Za asistence Jany Páralové a jejích kamarádek změřily své síly v růz-
ných soutěžích a za své úsilí byly odměněny sladkostmi a drobnými 
dárky. Vedle malých dětí soutěžili i dospělí ve střelbě lukem na terč 
a odměnou jim byly hodnotné ceny. Vyvrcholením dne věnovaného 
dětem byla letová ukázka dravců pana Františka Miroše, kdy mohli 
malí a velcí diváci obdivovat umění dravců i sokolníka, které po 
zásluze odměnili bouřlivým potleskem. Nemalé pozornosti se těšil i 
fotbalový turnaj mysliveckých sdružení, který byl víceméně exhibiční 
a ve kterém se proti sobě postavili osmnáctiletí mladíci a šedesátiletí 
chlapi. Vítězný pohár převzal pan Lubomír Svoboda za MS Babyka 
H. Kounice, druhé místo obsadilo pořádající MS Džbánice a na třetím 
místě se umístilo MS Dobřínsko-Rybníky. Příjemný den byl zakončen 
přátelským posezením. Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, bez 
nichž by byla tato akce o něco ochuzena: JE Dukovany, st.fa Ryšavý, 
Moravialov, Šlezingerlov, OÚ Džbánice a rodina Kadlecova a nesmím 
zapomenout na obětavou práci džbánických myslivců.    Jelínek Milan

Stovková hranice sněde-
ných knedlíků prolomena 

/Miroslav/ Neuvěřitelných 125 knedlíků spořádal největší jedlík 
v historii miroslavského Meruňkobraní Kamil Hamerský, stalo se tak 
na letošním klání v pojídání meruňkových knedlíků. Zvítězil již potřetí 
v řadě za sebou. Poprvé tomu tak bylo v roce 2004 počtem 74, podruhé 
v roce 2005 s počtem 96 knedlíků. V letošním sedmém ročníku překo-
nal magickou hranici 100 knedlíků a opět zvítězil se znatelným násko-
kem. Jaromír Rafaj a domácí Ludvík Vlček snědli stejně po 94 knedlí-
cích. Konečné pořadí rozhodl až los, takže na druhém místě se umístil
Jaromír Rafaj a Ludvík Vlček se umístil na třetím místě.            /mask/

STOP DROGÁM
Na ZŠ Ivančické proběhl 20. června iž 8. ročník akce zaměřené na 

prevenci sociálně patologických jevů s názvem STOP DROGÁM. Děti 
6. až 8. ročníků se účastní  vědomostní olympiády, žáci 9. ročníku  tur-
naje ve vybíjené a kopané. Jako každým rokem i tentokrát navštívili 
naší školu mladí sportovci z okolních škol - ZŠ Klášterní, ZŠ Olbramo-
vice, ZŠ Vémyslice a samozřejmě naše děvčata a chlapci.

Pohybová část dne proběhla opravdu v duchu sportovního nadšení. 
Děti jak na hřišti při fotbale, tak v tělocvičně při vybíjené bojovaly 
s obrovským nasazením. Atmosféra byla i přes touhu zvítězit velmi 
přátelská a umocňovala soudržnost jednotlivých družstev. Odměnou 
byly nejen diplomy, ale i hodnotné věcné dary v podobě sportovních 
míčů. Největší úspěch opět sklidily dorty pro vítězná družstva. 

Vědomostní soutěž, konaná v krásném prostředí krumlovského par-
ku, měla pozitivní dopad na všechny zúčastněné. Děti si vyzkoušely, 
co všechno si zapamatovaly z učiva letošního školního roku a zda jsou 
schopny tyto vědomosti použít i v praxi. Cílem bylo v co nejkratším 
čase proběhnout předem určenou trasou a co nejlépe splnit úkoly na 
jednotlivých stanovištích. Velmi děkujeme panu prap.Z. Procházkovi 
z OOP Moravský Krumlov, který nám velmi ochotně pomohl na jed-
nom ze stanovišť a připravil si pro děti odborné otázky. Je to bezvadný 
příklad prevence v praxi.

Celá akce se opravdu povedla i díky pěknému počasí. Doufáme, že 
i v budoucnu bude tradice sportovně vědomostních soutěží pro školy 
našeho regionu pokračovat v tomto příjemném přátelském duchu.

metodik prevence Mgr. Květoslava Kotková  

Kulturní programy
SRPEN 2006 PROGRAM KIN

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 5.8. ve 20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
• ne 6.8. v 18.00 Thriller USA
• so12.8. ve 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE III
• ne 13.8. v 18.00 Akční thriller USA, SRN
• so 19.8. ve 20.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
• ne 20.8. v 18.00 Komedie ČR
• so 26.8. ve 20.00 HORY MAJÍ OČI
• ne 27.8. v 18.00 Horor USA 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
•  Dovolená od 1.srpna do 13. srpna 

• stř 16.8. ve 20.00 X. MEN: POSLEDNÍ VZDOR
  Akční scifi USA
• ne 20.8. ve 20.00 SATAN PŘICHÁZÍ
  Horor USA
• stř 23.8. ve 20.00 LIBERTIN
  Drama USA
• ne 27.8. v 17.00 DIVOČINA
  Animovaná pohádka USA
• ne 27.8. ve 20.00 RAFŤÁCI
  Komedie ČR
• stř 30.8. ve 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 5.8. v 19.00 LEMRA LÍNÁ
  Film USA
• so 12.8. v 19.00 RAFŤÁCI 
  Komedie ČR
• so 19.8. v 19.00 PÝCHA  A PŘEDSUDEK
  Film VB, USA a Fra
• so 26.8. v 19.00 HORY MAJÍ OČI
  Film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• stř 2.8. ve 20.30 ZKROCENÁ HORA
  Film USA
• so 5.8. ve 20.30 VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
  Komedie ČR
• ne 6.8. ve 20.30 PANIC JE NA NIC
  Film ČR
• stř 9.8. ve 20.30 ŘÍŠE  VLKŮ
  Krimi film Francie
• ne 13.8. ve 20.30 16  BLOKŮ
  Akční film USA
• pá 18.8. ve20.30 NEPOHODLNÝ
  Krimi film USA, VB
• so 19.8. ve 20.30 PRIME
  Komedie USA
• ne 20.8. ve 20.30 LOVCI DINOSAURŮ
  Dobrodružný film USA, Německo  
• stř 23.8. ve 20.30 TRISTAN A ISOLDA
  Romantický příběh USA, VB
• pá 25.8. ve 20.30 TRÁVA
  Ironická muzikál. parodie USA, D
• so 26.8. ve 20.30 LEMRA  LÍNÁ
  Film USA
• út 29.8. ve 20.30 PIRÁTI  Z  KARIBIKU  2  
  Historická komedie USA
• stř 30.8. ve 20.30 SCARY  MOVIE 4
  Bláznivá parodie, USA

Změna programů vyhrazena.

IVANČICKÝ PĚVECKÝ SBOR 
USKUTEČNÍ PRVNÍ ZKOUŠKU 

po prázdninách ve středu 6. září v 18.00 hod. Účast nutná (před 
zájezdem). Noví zájemci o kvalitní zpívání jsou u nás vítáni.

Výbor sboru IPS.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
v neděli 27. srpna od 19.30 hodin

IRSKÝ VEČER HUDBY A TANCE
Účinkuje:

Irish Dew - pražský instrumentální soubor - irská a keltská hudba, 
La Quardilla - brněnský soubor irských tanců.

Zámek - Slovanská epopej
vstupné: 140 Kč, 70 Kč (studenti, senioři). 

Kulturní a informační středisko Oslavany pořádá

OSLAVANSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2006
I. ročník přehlídky českých filmů

3. - 6. srpna v zámeckém parku Oslavany
8. a 9. srpna na Sokolovně Padochov

Pojízdné letní kino Bratří Čadíků
IVANČICE: čtvrtek: Sklapni a zastřel mě, pátek: Vyhnání z ráje

sobota: Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, neděle: Skřítek
PADOCHOV: úterý: Experti, středa: Indián a sestřička

Začátky ve 21.30 hodin, vstupné 20,- Kč
Všechny filmové příznivce srdečně zve KIS Oslavany

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• srpen - listopad - Není muže nad kováře. Výstava představí jedno z tradičních 
řemesel - kovářství, galerie  Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 26.8. - Křivoklát a Karlštejn - celodenní poznávací zájezd, odjezd v 6.30 od 
Besedního domu. Doprava: 370 Kč (+ 10 Kč rezervační poplatek).
• 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

srpen - Výstava dětských prací z literárně-výtvarné soutěže, Měú M. Krum-
lov, chodba v 1. patře, přístupno po dobu otevření úřadu.
• do 11.8. - Výstava moravskokrumlovských výtvarníků, galerie Knížecí dům, 
nám. TGM 40, otevřeno: po - pá: 9 - 12.30, 13 - 15.30 hod., ne: 14 - 16 hod.
• 12.8. od 9.00 hod. - XI. MUCHA  CUP, nohejbalový turnaj trojic, na hřišti v 
Petrovicích, občerstvení zajištěno - uzená cigára, makrely, přihlášky do turnaje 
na tel.: 603 714 841 nebo 776 761 227.
• 12.8. od 20.00 hod. - Paroháči - tradiční country taneční zábava, hřiště v Pet-
rovicích, při nepříznivém počasí v kulturním domě, vstupné: 50 Kč.
• 16.8. - Výstava B. Kopcové - malba, šperk, galerie Knížecí dům, nám. TGM 
40, otevřeno: po - pá: 9 - 12.30 hod., 13 - 15.30 hod., ne: 14 - 16 hod.
• 20.8. - Výstava mečíků - zájezd na státní zámek Lysice, přihlášky na MěKS.
• 27.8. v 19.30 hod. - Irský večer, irská hudba a tance. Slovanská epopej.

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.
• 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 středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 2.8. v 19.00 hod. - PŘEDNÁŠKA k novelizaci Zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích platného od 1. 7. 2006. Diskusní debata a objasnění dotazů 
k nejasnostem k dané problematice. Přednáší p. Jaroslav Růžička - Autoškola 
Oslavany. V sále Kina Oslavany. Pořádá KIS Oslavany
• 3.8. - 6.8. ve 21.30 hod. - Oslavanské filmové léto 2006 - I. ročník. Pojízd-
né letní kino Bratří Čadíků v zámeckém parku uvádí české filmy: Čt: Sklapni
a zastřel mě, Pá: Vyhnání z ráje, So: Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Ne: 
Skřítek, Úterý 8.8. - středa 9.8. - na Sokolovně Padochov. Út: Experti, St: Indián 
a sestřička, vstupné 20,- Kč. Pořádá KIS Oslavany
• 12.8. ve 14.00 hod. - Vandrobraní - festival country, trampské a folkové 
hudby. Zámecký  park Oslavany.
• 19.8. v 17.30 hod. - Rozmarýnové hody na Sokolovně v Padochově. Hraje 
dechová kapela Venkovanka. Bez přestávky a zavádění. Vstupné 50,- Kč. 
Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 27.8. od 14.00 hod. - Rozloučení s prázdninami - dětské odpoledne. 
Zahrádka Dělnického domu -  dětské hry, soutěže, opékání špekáčků u táboráku. 
Diskotéková hudba. Vstupné  20,- Kč. Pořádá KIS a Junák Oslavany.

Tábor malých fotbalistů
/Moravský Krumlov/ Na čtyřicet mladých fotbalistů z klubů našeho

regionu, ale i sousedního Rakouska se zúčastnilo výběrového Meziná-
rodního fotbalového kempu. Jde o tábor zaměřený na trénink mladých 
a nadějných fotbalistů. Ti byli ubytováni v Moravském Krumlově
a trénovali v Rakšicích a Ivančicích.

„Máme tu 40 dětí. Stravujeme se a jsme ubytováni na internátu 
středního odborného učiliště. Trénovat jezdíme na hřiště v Rakšicích a 
v Ivančicích. Když jedeme do Rakšic, přesouváme se na kolech, takže 
je to zajímavé. Máme tu renomované trenéry ze Zbrojovky Brno - Bo-
humila Smrčka, pak je tu bývalý ligový hráč Pavel Schuster. Co mě těší 
nejvíce, je, že je tu i krumlovský trenér Jiří Kotlan. Tento tábor funguje 
díky záštitě Evropské unie a Regionální rozvojové agentury, velký podíl 
má i místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová. Tento tý-
den využíváme volný čas dětí s tím, že jsme zaměřeni na fotbal. Jedná se 
o kluky z přípravek ve věku 9 – 10 let, kteří od rána do večera kopou do 
míče a ohromně je to baví. Máme připraven i jiný program. Pojedeme do 
Znojma se vykoupat na plovárnu, navštívíme Epopej a infocentrum v Ja-
derné elektrárně Dukovany. Kluci jsou po tréninku hodně utahaní, ale 
po výletu, kdy znovu dostanou míč, z nich únava opadne. Věnujeme se i 
gymnastice, švihadlu a plavání se zaměřením na fyzickou zdatnost. Jsme 
rádi, že nám oba fotbalové kluby v Rakšicích a Ivančicích vyšli vstříc 
v pronájmu hřišť pro fotbalový kemp,“ uvedl vedoucí tábora, zastupitel 
Moravského Krumlova a ředitel ZŠ Bohutice Tomáš Třetina.

„Společně s panem Třetinou jsme tento projekt dávali dohromady. 
Ze zdrojů Evropské Unie jsme získali 75 procent a 25 procent je 
z vlastních zdrojů. Já jsem velice ráda, že se sport podporuje u dětí této 
věkové kategorie. Jsem ráda, že to tu probíhá, protože fotbal je jednou 
ze sportovních a kulturních akcí, které sbližují. Právě fotbalu se věnuje 
a chodí se na něj dívat nejvíce lidí. Jsem ráda, že se nám podařilo tábor 
takto zajistit,“ sdělovala na hřišti místostarostka Marie Valachová. „Je 
to tady dobré, já doufám, že mi to něco přinese. Ze začátku se mi trochu 
stýskalo, ale to je už pryč. Vaří nám dobře, našel jsem si i kamarády. 
Po prázdninách půjdu do gymnázia,“ nadšeně vyprávěl Martin Novák 
z Horních Dubňan. „Je to tu dobré. Doufám, že se něco naučím a vůbec 
se mi nestýská. Jsem rád, že tu mohu být,“ sděloval další z chlapců Petr 
Kyršner z Višňového.                                                                   /mask/

ROCKOVÝ VEČER 
S OSTRAVSKOU LEGENDOU

CITRON
MIROSLAV

2. září od 21.00 hodin

PŘEDKAPELA: sk. RANDOM
DÁLE VYSTOUPÍ sk. SHARK

Občerstvení zajištěno



Pro středověkého křesťana bylo 
touhou putovat do Svaté země 
po stopách P. Ježíše, do Říma ke 
hrobu sv. Petra a do Santiaga de 
Compostela ke hrobu apoštola 
Jakuba Většího na samotný konec 
tehdejšího světa. Pro ivančického 
křesťana byly takové touhy větši-
nou nesplnitelné. Kaple sv. Jakuba, 
která se roku 1481 zabělela v zele-
ni vinohradů Nových hor, měla být
náhradním cílem putování, náhrad-
ní Compostelou. Jasně o tom mluví
stará píseň Ivančického kancionálu:

Nám pro dalekost nelze do Špa-
něl putovat, ale chceme pobožně 
zde tě navštěvovat tebe žádajíce, 
bys byl náš zástupce na této pouti, 
z které se nevrátíme více

Svědectví o počátcích kaple sv. 
Jakuba přináší nejstarší zachovalá 
městská kniha z let 1442 až 1509, 
do které se zapisovaly závěti, půj-
čky kostelních a špitálních peněz 
apod. Kniha byla započata v době
konsolidace po husitských válkách. 

Nejvíce zmínek o jakubské kapli 
obsahují závěti. V této souvislosti 
čteme poprvé v r. 1480, že měšťan 
Jan odkázal 2 kopy grošů „k nové 

kapli, která se má stavět a zasvětit 
svatému Jakubu“. V této závěti 
dané v Ivančicích na Popeleční 
středu r. 1480 máme zajištěno 
výchozí datum existence svato-
jakubské kaple. O další odkazy 
není v záznamech městské knihy 
nouze. Například roku 1483 dal 
ke sv. Jakubu jednu kopu grošů 
Filip Pelmar, r. 1493 odkázala na 
smrtelném loži paní Kordula 5 kop 
a roku 1500 Petr Frošel celých 10 
kop, tj. 600 grošů. 

Mimo běžných nebo blíže neur-
čených odkazů se vymykají zápisy 
svědčící o materiálním zajištění 
nové svatyně a jejího provozu. 
Roku 1482 odkázal zeť výše 
uvedeného „starého Pelmara“ Jiří 
Gerenscen 5 zlatých na mešní 
oděv, podobně roku 1492 nechala 
Dorota Fundarová prodat vinohrad 
„aby se prodal zač moci bude a 
k Jakubu ornát za to kúpen byl, za 
to věrně prosila“. 

Kaple nebyla vyzdobena jen 
známou plastikou našeho apoštola, 
která skutečně vznikla v době po-
stavení kaple. Roku 1484 poručil 
Řehoř Burda namalovat dva obra-
zy sv. Kryštofa, z nichž jeden byl 
určen pro kapli sv. Jakuba.

Ve které době probíhaly práce 
na kapli, můžeme usuzovat jen ne-
přímo. Jistě tomu tak bylo v roce 
1482, kdy měšťan Mudrák odkázal 
12 zlatých „na kapli Milého Svaté-
ho Jakuba ke stavbě“. Práce snad 
trvaly ještě po roce 1485, kdy ještě 
nebyl biskupem potvrzen kněz 
k věčné mši, kterou Mudrák svou 
závětí fundoval.

Trvalý základní kapitál bylo 
třeba získat fundací mší, za které 
plynuly kaplanovi příjmy formou 
úroků. Největší známou částkou 

na bohoslužby přispěl roku 1482 
zmíněný Mudrák, který v závěti 
odkázal celé jmění manželce 
Uršule a dětem s dovětkem, že 
v případě jejich smrti má být celé 
vynaloženo k věčné mši. Jestliže 
pak jeho žena promění svůj stav, 
tj. znovu se provdá, má k mešní 
nadaci připadnout půlka jmění. 
Navíc přikázal poříditi ke sv. Jaku-
bu misál za prodané víno. Uršula, 
dívčím jménem Muchapeková, se 
skutečně znovu provdala za brněn-
ského měšťana Tomáše Poppa a 
byla tedy povinna fundovat jednu 
mši 150 zlatými, což se stalo ve 
dvou splátkách.

Poslední záznam je z roku 1507, 
kdy purkmistr a konšelé přijali 
od Pralnicera 10 kop za vinohrad 
zvaný Jošt, který odkázal bednář 
Štefl ke sv. Jakubu. Zajímavé je, 
že ke kapli přispívali i přespolní. 
Například v r. 1506 poručil 8 kop 
k věčné mši Martin z Rybníků. 
Odkazů ke kapli bylo uvedeno 
daleko více a jsou známy odkazy 
i z pozdější doby.

Podle pověsti chtěla Němčická 
obec postaviti kapli v Němčicích 

ke stejnému svatému, ale vždy 
přes noc stavební materiál se ocit-
nul na místě kaple Svatojakubské 
nad Ivančicemi.

Původní kaple byla menších 
rozměrů než nynější. Protože měla 
tři oltáře, je oprávněná domněnka, 
že to byla stavba centrální podobně 
jako jiné kaple nad jihomoravským 
městy. V letech 1580-1620 sloužila 
kaple jako jediná svatyně v Ivanči-
cích katolíkům, když farní kostel 
byl v rukou protestantů. K roku 
1691 je v pamětní knize oslavan-
ského děkanství uvedeno, že kaple 
má tři oltáře, stříbrný pozlacený 
kalich a dva zvony. Mše se slouží 
čtyřikrát do roka. Podle podání tu 
bývala pustevna a poustevník pra-
videlně zvonil. Sobotní zvonění ve 
tři hodiny oznamovalo ukončení 
celotýdenní práce ve vinicích.

Za císaře Josefa II. byla kaple 
v r. 1784 zrušena, odsvěcena a 
její majetek byl přidělen nábožen-
skému fondu. V roce 1796 koupil 
kapli měšťan a pernikář Mimmler 
za 25 zlatých na stavební materiál. 
Podle tradice 13. června t.r. se za-
počalo s demolicí za pomoci trha-
vin, načež přišla nebývalá bouře, 
která se přičítala hněvu apoštola 
Jakuba, nazývaného v evangeliu 
„synem hromu“. Pernikář Mim-
mler utíkal za bouře dolů k městu, 
uklouznul a zlomil si nohu. Také 
jeho syn kulhal.

Pro obyvatele Ivančic zna-
menalo zničení kaple porušení 
dlouholeté tradice. Ve své víře byli 
spjati s úctou ke svému patronu a 
měli také silný vztah ke krajině, ve 
které svatojakubská kaple vévodi-
la. Nacházela se zde většina vinic, 
místa jejich klopotné ale i radostné 
celoroční práce a zdroj jejich exis-

tence. Za úrodu a ochranu před 
zkázou plodů svého úsilí prosívali 
patrona vinic právě v té kapli.

V roce 1836 na poděkování za 
přežití epidemie cholery a ke cti sv. 
Jakuba se občané Ivančic rozhodli 
(23.4.1836) kapli sv. Jakuba znovu 
vystavět. Začaly přípravy, uspořá-
dala se peněžní sbírka, ale stavba 
nemohla být povolena pro trvalou 
platnost nařízení císaře Josefa II.

 Poměry se změnily až po roce 
1848. Tehdy se tvořily na Moravě 
jednoty katolických mužů a panen. 
První Jednota panen na Moravě 
vznikla právě v Ivančicích v r. 
1849 a o rok později vznikla i 
Jednota katolických mužů. Na 
schůzi této jednoty byl zvolen 
jejím starostou Jan Kočí. P. Tomáš 
Procházka tehdy navrhl znovu vy-
stavět kapli sv. Jakuba. Návrh byl 
s nadšením přijat. 

Na další schůzi o Třech králích 
v r. 1852 bylo rozhodnuto, aby 
se vydala delegace k místnímu 
děkanovi P. Ignáci Hübschovi, 
aby také on byl informován o 
záměru vystavět nad městem 
kapli. Pan děkan souhlasil a ihned 
navrhoval řešení. Ještě téhož dne 
psal jednatel jednoty P. Tomáš 
Procházka biskupskému radovi 
P. Ignáci Knorrovi, ivančickému 
rodáku, aby jim poradil, jak by se 
měla formulovat prosba panu bis-
kupovi a jaké důvody uvést, aby 
kapli povolil. Již 10. ledna 1852 
obdržela jednota německy psaný 
návrh žádosti o postavení kaple 
a žádost hned podala. Odpověď 
pana biskupa ze dne 18. března 
byla adresována představenstvu 
obce, což se nemile dotklo členů 
jednoty. Objevily se také první 
neshody s panem děkanem. 

V odpovědi z biskupství bylo 
psáno, že konsistoř byla již v roce 
1831 příznivě nakloněna znovuvy-
stavění kaple a je také nyní. Sou-
časně byly uvedeny připomínky 
pana děkana, který uváděl velké 
výdaje na stavbu farní školy a 
přednostně renovovat farní kostel 
a jeho oltáře. Jestliže budou tyto 
požadavky splněny dá biskup sou-
hlas k výstavbě kaple. 

Všichni šli do budování kaple 
s velkým nadšením, ale bez zku-
šeností a malými finančními pro-
středky. Z rozpisu prací je zřejmé, 
kteří řemeslníci budou pracovat 
zdarma a jaký materiál na stavbu 
věnují. Konzistoř vzala na vědomí 
oznámení jednoty a svým přípisem 
ze dne 21. května 1852 stavbu po-
volila. Městská rada musela stavbu 
ohlásit okresnímu hejtmanství, což 
učinila 1. května 1852. Z hejtman-
ství byl poslán nevlídný dopis, že
hejtmanství není nic známo o exis-
tenci jednot. Vše se vysvětlilo a dne 
28. června 1852 v podvečer svátku 
sv. Petra a Pavla byl na kopci sv.
Jakuba proveden slavnostní výkop.
Na zbytku starého základu měl P. 
Tomáš Procházka zanícený projev.

Dne 10. srpna se začalo praco-
vat. Strhávaly se zbytky starých zdí 
a 28. srpna se dostavili na staveniš-
tě kaple dva komisaři hejtmanství, 
kteří dali ústní souhlas ke stavbě. 
Nejstarší z dělníků Jakub Šrot po-
ložil 31. srpna 1852 první kámen. 
Tuto událost připomíná datum nad 
portálem kostela - počátek stavby. 
K položení základního kamene byli
pozvání i občané okolních vesnic.

 Přípis z hejtmanství ze 14. září 
znamenal další zdržení. Zaslané 
plány nebyly hejtmanstvím uznány 
a bylo požadováno zaslání nových 
plánů. Zatím platí zákaz stavby. 
Nové plány byly odeslány 4. října, 
a aniž se vyčkalo potvrzení, dali se 
stavebníci opět do práce. 

V polovině listopadu 1852 pro-
vedla jednota celoroční vyúčtová-
ní. Na příjmech se sešlo na 2 000 
zlatých. Z hejtmanství přišla další 
pohroma. Nové plány však nebyly 
opět hejtmanstvím uznány, proto 
bylo nutné vypracovat další nové 
plány. Ke konečnému rozhodnutí 
došlo 27. prosince 1852. Komisař 
Schroter podepsal za hejtmana 
povolení ke stavbě kaple. Končil 
rok 1852, první rok stavby kaple a 
nejhorší překážky byly překonány. 
V té době již byly postaveny hlavní 
obvodové zdi až po hlavní římsu. 
Okna s gotickými záklenky byla 
příčinou dalšího sporu, protože ne-
odpovídala schváleným výkresům. 
Proto přišel v únoru 1853 ze sta-
vebního úřadu v Brně příkaz zbořit 
zdi až po okna. Ivančičtí tentokrát 
použili protekce. Hrabě Bukovský 
z Bokůvky, známý Tomáše Pro-
cházky zaintervenoval. Obratem 
přišlo povolení ponechat gotická 
okna, jak je známe dodnes.

V roce 1853 se začalo stavět až 
koncem června. V noci 28. srpna 
přivezli Václav Hans a Dominik 
Missbach kamenný portál z lomu 
od „oslavanského dubu“. Toho 
roku šlo hlavně o klenutí, které 
bylo dokončeno 7. září. Práce po-
stoupily natolik, že se v této sezó-
ně již líčilo. Věž však ještě nestála. 
O vánocích se v nové kapli, dosud 
ještě nevysvěcené, konala již první 
pobožnost. Byl zde postaven Bet-
lém a děti i dospělí zpívali koledy. 
Rok 1853 končil radostně.

Příštího roku se začalo stavět 25. 
dubna. Toho roku byla vystavěna 
věž podle návrhu ivančického 
měšťana Rudolfa Hanse. Svými 
dary přispěly všechny cihelny 
v okolí, písek dováželi zdejší 
hospodáři od Letkovic. V té době 
se našla u jednoho ivančického 
souseda kamenná křtitelnice ze 
staré kaple sv. Jakuba.

Základ k oltáři byl položen 16. 
června. Do důlku v cihle se dal 
římský peníz s obrazem sv. Petra. 
Do oltáře se vložily také ostatky ze 
Svaté země, které přinesl ivančický 
rodák P. Michal Václav Volák. Do 
oltáře byl také vložen pergamen se 
jmény předních dobrodinců kaple. 

Oltář byl zhotoven ze dřeva třešní 
„skalek“ z okolních polí podle ná-
vrhu malíře Josefa Hellicha.

Dne 19. července se táhl na věž 
hlavní trám přes 13 metrů dlouhý. 
Vytahovali jej mládenci ze zdejších 
rodin. Práci řídil tesařský mistr 
Václav Hans. Posvěcení a zasazení 
kříže s věžní bání se konalo 20. 
srpna. Kříž a báň věnoval mlynář 
ze Stříbského mlýna Steindl, na 

hrot věže je upevnil opět Václav 
Hans (o deset roků později první 
český starosta Ivančic).

Pražský malíř Josef Hellich na-
maloval podle objednávky na oltář 
obrazy sv. Petra a Pavla. Zvenčí nad 
portálem byla zasazena kamenná 
deska se znakem katolické Jednoty 
- křížem, korouhví a věnečkem.

V roce 1855 byla stavba sva-
tojakubské kaple hotova. Zvon 
vysvěcený na jméno sv. Ivana 
poustevníka, visel původně ve 
vížce bývalé radnice. Zvonek u 
sakristie a kamenná kropenka 
pocházely ze Sboru ještě z dob 
bratří. Chybělo jedině přenést sem 
starobylou sochu sv. Jakuba, která 
kdysi stávala v původní kapli. Tu 
však pan děkan odmítl vydat.

Ani ke svěcení kaple z nezná-
mých příčin nedocházelo. Nevíme, 
zda překážkou byl pan děkan nebo 
světské úřady. Teprve až za dva 
roky na svátek Nanebevzetí P. 
Marie, 15. srpna 1857 se ve slav-
nostním průvodu nesla socha sv. 
Jakuba do kaple. 

P. Tomáš Procházka, který měl 
hlavní zásluhu na znovuvybudo-
vání kaple sv. Jakuba zemřel 8. 
června 1858 – nedočkal se tedy 
vysvěcení kaple. Ještě před tím, 
11. listopadu 1857 zemřel ivančic-
ký děkan P. Ignác Hübsch.

Ke slavnostnímu svěcení kaple 
došlo 29. července 1858 za pří-
tomnosti 37 kněží, velké účasti 

moravských vlastenců v čele s 
prof. P. Františkem Sušilem, který 
zde sloužil první mši svatou. Ne-
bývale velká byla účast obyvatel 
Ivančic a okolí. 

Nákladem zdejší Občanské zá-
ložny byly v roce 1879 pořízeny 
tři nové zvony – Sv. Jakub, Sv. To-
máš, Sv. Pavel. Bohužel všechny 
tři byly za 1. sv. války odevzdány 
pro válečné účely. Ocelový zvon, 

který je na vížce dodnes byl poz-
ději získán jako dar. 

Kaple byla několikrát opravo-
vána, zvláště po velkých bouřích 
(1868). Po přechodu fronty na 
konci 2. sv. války byla u kaple 
vyvrácena vrata, poničen inventář 
a soška sv. Jakuba pohozena ven-
ku bez hlavy. Novou hlavu sochy 
zhotovil řezbář Heřman Kotrba ze 
Střelic. V letech 1954–55 za faráře 
Jana Slabého byla provedena cel-
ková oprava kaple, při které do-
stala věž novou měděnou lucernu 
podle návrhu architekta Klaudia 
Madlmayera z Brna. V té době 
byla snaha zrušit pouť ke sv. Jaku-
bu, stánky a atrakce byly přenese-
ny pod Rénu. Záměr vládnoucí tří-
dy se nepodařil, poutě, včetně mší, 
každoročně pokračovaly v kapli 
sv. Jakuba, za velké účasti farníků 
i vzdálených krajanů. V roce 1985 
byla pořízena kopie vzácné sošky, 
která byla umístěna na oltáři místo  
originálu. I tato kopie byla z kap-
le odcizena, protože kaple byla 
několikrát násilně otevřena a část 
inventáře byla ukradena.

V letech 1861–1863 bylo po-
staveno čtrnáct pseudogotických 
kapliček křížové cesty od hřbitova 
ke kapli s obrazy malovanými na 
plátně. Zároveň byla upravena 
cesta nahoru ke kapli. V roce 1900 
darovala Františka Kočí do kap-
liček křížové cesty místo sešlých 
na plátně malovaných obrazů, 
nové vypouklé a polychromované 
obrazy z litiny. Z rozhodnutí měst-
ské rady v Ivančicích byla v roce 
1990 provedena generální oprava 
kapliček křížové cesty. Práci vy-
konali občané města. Obnovenou 
křížovou cestu posvětil brněnský 
biskup O. Vojtěch Cikrle dne 27. 
října 1991.

Z daleka a ze všech stran je 
vidět kapli svatého Jakuba. Byla 
postavena ze sbírek a za pomoci 
občanů Ivančic i okolí. Při ivan-
čické pouti (bývá první neděli 
po svátku sv. Jakuba) je u kaple 
sloužena mše svatá za hojné účasti 
občanů z Ivančic, z okolí i rodáků, 
z nichž část přijíždí i z daleka, aby 
se setkala se známými ve městě. 
I zde je vidět pokrok. Až ke kapli 
vede asfaltová vozovka, po které 
přijíždí desítky osobních aut, ně-
kdy i autobus.

Přejme si, aby kaple sv. Jakuba 
byla zachována i pro další genera-
ce, stejně jako tradice setkání Van-
čáků i přespolních u příležitosti 
pouti u sv. Jakuba.         Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY:
Fiala P., Svatojakubská kaple 
v Ivančicích, MÚ v Ivančicích 
1993
Kratochvíl Aug., Ivančice bývalé 
královské město na Moravě 1906
Na památku svěcení křížové cesty 
ke sv. Jakubu v Ivančicích 1991
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Pohled na kapli sv. Jakuba z ivančické rozhledny

Čtrnáctá kaplička Křížové cesty
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Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného ná-
bytku. Autolux, Krumlovská 30, 
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• Š Forman nebo Favorit do 7.000 
Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit v dobrém stavu. Tel.: 608 
403 411.
•• jednosedadlového Pionýra pařez 
550 i jiné staré moto, Velorex, hadrák. 
Tel.: 603 771 853.
•• na Š 120 karburátor, baterii 44Ah. 
Tel.: 728 276 783, po 16 hod.
prodám
•• Renault Laguna combi privilege 
1,9 DCI, r.v. 01, senz. světel, park, 
dešť. senz., xenony, dvouzonclima, 
ABS, ESP, 8x airbag, šibr, tempomat, 
229.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Mitsubischi lancer 1,5, r.v. 89, sv. 
hnědá metalíza, motorově dobrá, STK 
6/08, 4 zimní pneu, 26.000 Kč. Tel.:
605 178 934. 
•• Fiat Marea combi 1,9 JTD, r.v. 00, 
stříbrnozlatá metal., klima, servis. 
knížka, 4x airbag, nehavarovaná, super 
stav, 135.000 Kč. Tel.:608 347 742.
•• Fiat 650 E, 126P, tm. modrý, r.v. 
87, naj. 11.900 km, nové brzdy, dobí-
jení vzadu, nové zimní pneu, 10.000 
Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Peugeot 309 1.9 D, r.v. 87, STK do 
3/07, taž. zařízení, rádio, zimní pneu, 
cena dohodou. Tel: 607 254 643.
•• Peugeot 205 1,2  r.v. 91, 3 dv. ben-
zin, garážovaný, 80 tis. km, STK 6/
07, zelená metalíza, stř. okno, závěs. 
zař., rádio, zimní pneu, 30.000 Kč 
(dohoda), spěchá. Tel.: 515 333 152.
•• VW polo 1,3, tuning, 3 dveře, 
červené, r.v. 95, naj. 66 tis. km, gará-
žované, bez koroze, centrál, litá kola, 
60.000 Kč. Tel.: 608 560 743.
•• Žigul VAZ 2107, naj. 70 tis. km, STK 
6/07, 8.000 Kč. Tel.: 724 150 811.
•• Trabant combi 6V, nový lak a taž. 
zař., STK do 07, výborný stav, nové 
pneu + spoustu ND, náhr. motor po 
výbrusu. Nutno vidět, cena dohodou. 
Tel.: 603 343 313.
•• Š Favorit, celé auto nebo jednotli-
vě na ND, levně. Tel.: 736 164 970.
•• pionýr v dobrém stavu 1200 mot. 
přírub. 1,1 kW, 2.800 ot., 500 Kč nebo 
vyměním za patkový. Tel.: 720 455 722.
•• Simson S51 elektronic, r.v. 85, naj. 
16 tis. km, zelený, motokufr, rok stará 
baterie, výborný stav, 13.000 Kč. Tel.:
737 622 391.
•• pojízdnou 1-rychlost. babetu bez papí-
rů, r.v. 83, 2.000 Kč. Tel.: 605 563 528.
•• Ifa multicar ve slušném stavu bez TP 
a SPZ, 17.000 Kč. Tel.: 776 227 675.
•• malotraktor dom. výr. s dvoukolo-
vým vlekem, motor octavia, šípovitá 
kola. Tel.: 723 266 393, po 20 hod.
•• Š Favorit na ND, kapota, disky, 
LZ dveře, Z nárazník, světla, maska, 
světla, skla. Tel.: 608 403 411.
•• límcové plech. disky na os. vůz 
Ford, cena doh. Tel.: 604 796 467.
•• zimní pneu Goodyear R 2056015, obu-
té, vyvážené, disky Peugeot 605, vzorek 
80%, 4.000 Kč. Tel.: 774 235 988.
•• rotavátor Akr za TK 14, na Zetor 
vstřik. čerpadlo trubky vstřiky. Tel.:
721 557 918.
•• Š Forman bez STK s TP na ND,  
10.000 Kč; taž. zař. na Formana, 
1.600 Kč. Tel.: 605 766 313.
•• Mercedes Benz 190D, motor, obsah 
2 l, diesel, 5.000 Kč. Tel.: 603 339 120.
•• vozík za Teru. Tel.: 775 648 009.
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70 
R14, vzorek 3-4 mm.400 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top 
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm + disky, 
1.800 Kč; pneu Good Year 185/70 
R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek 3 
mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodov-
ka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x 
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500 
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor 

4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, 
alternátor 1,500 Kč, startér 2.000 
Kč,  kompl. kabina 5.000 Kč, chladič 
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• pozemek na stavbu RD nebo RD v 
Ivančicích. Tel.: 723 129 326.
•• byt v Ivančicích 2+1 v OV. Tel.:
724 825 887.
•• byt v Ivančicích 1+1 nebo okolí. 
Tel.: 732 473 178.
•• byt 2+1 (3+1) v MK, nejlépe cihlo-
vý. Tel.: 515 323 912.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od 
MK), velký dvůr, hosp. budovy, roz-
sáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd do 
oploc. dvora, studená voda, el., topení 
TP, část. podsklep., možnost přípojky 
plynu. Špatný tech. stav, nutná rekon-
str., 350.000 Kč, rychlé jednání sleva. 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• větší zemědělskou usedlost u 
Olbramovic, mnohostranné využití, 
levně. Tel.: 739 179 728.
•• 1/2 přízemního RD 3+1 v Oslava-
nech, zahrada, předzahrádka, 1,1 mil. 
Kč. Tel.: 775 698 268.

•• 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: 
1 700 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK 
Krajíček - tel.: 602 755 265.

•• chalupu ve Vémyslicích 1+1, pří-
pojka plynu, studna, suché WC, uza-
vřený dvorek s vjezdem, i k trvalému 
bydlení. Tel.: 739 179 728.
•• DB 3+1 v MK s komorou, sklep 
se spol. prostory, parkoviště před 
domem, výtah, nové stoupačky, vl. 
měřiče odběru vody, termostatické 
ventily s měřiči odběru tepla, kabel. 
tv, internet, tel. přípoj., červenec plast. 
okna, do konce roku zateplení domu, 
nové balkony. Tel.: 606 279 394.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8 
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2. 
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
•• pozemek v pěkném prostředí k re-
kreačnímu účelu. Tel.: 732 447 594.
•• pozemky v k.ú. Skalice, t.č. nájem 
ZEA Hostěradice. Tel.: 545 222 827.
•• pozemky v zástavbové části MK. 
Tel.: 777 582 899.
pronajmu
•• ihned byt 3+1 v Miroslavi, mož-
nost odprodeje. Tel.: 732 286 623.
•• byt 2+1 v Ivančicích, srpen, září. 
Dlouhodobě. Tel.: 603 939 076.
hledám pronájem
•• garáže v Oslavanech. Tel: 737 481 635.

Stavba - zahrada
koupím
•• 3-dílný univerzální žebřík 3x11 
stupňů, min.7 m. Tel.: 728 158 646.
•• dvoukolový vlek za traktor s TP. 
Tel.: 608 564 009.
•• dřevěné okno 120/120, nabídněte. 
Tel.: 728 507 691.
prodám
•• Pozinkované pletivo ohradové i 
skládané, do rámů podle požadova-
ných rozměrů délky, výšky a veli-
kosti ok. Info na tel.: 546 423 354.
•• dvoukřídlá plech. garážová vrata i 
s rámem, v. 180, š. 216, použitá. Tel.:
605 776 380.
•• fasádní stěrkové lepidlo na zatep-
lování domů od firmy Hasit, 1 pytel 
25 kg á 130 Kč, celkem 9 pytlů. Tel:
546 423 674.
•• nové šamotové cihly, 89 ks á 15 Kč. 
Tel.: 603 596 179.
•• 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. 
•• komín. vložky 14 cm, 12 ks za po-
lov. cenu 45 Kč/ks. Tel.: 736 237 991.

•• 18 m2 OSB desek, broušených (6 
ks) 15x2500x1250 mm, 146 Kč/m2. 
(lze rozříznout); 18m2 minerál. vata 
Rockwool Steprock HD 40x500x1000 
mm (6 balíků) pro zateplení podlah 
112 Kč/m2, stav. vrátek, starší, plně 
funkční, vč. klece, 4.000 Kč; starší 
jednofalc. francouz. tašky, 500 ks, 1 
Kč/ks, Ivančice. Tel.: 604 785 344.
•• levně 2 stř. okna AL rám s termoizolač. 
sklem vč. žaluzií. MK. Tel.:724 646 296.
•• levně okna panelák. typu vč. žaluzií; 
balk. dveře, úzká ventilačka a velké 
výklopné. Vše 2x. Tel.: 724 646 296.
•• levně cca 350 ks starých použitých 
eternitových tašek 40x40 cm, Bis-
koupky. Tel.: 775 273 611.

•• komín. beton. tvárnice a komín. vlož-
ky o prům. 20 cm pro komplet jedno-
průduch. komín o výšce cca 9 metrů,
výr. Keramika Letovice, vč. sopouchu
45°, 2 vložek pro dvířka, 2 pozink. 
dvířek, žáruvzdorného tmelu a kra-
korcové desky. Vše nové, nepoužité. 
Cena dohodou + vlastní odvoz.
SMS na tel.: 608 252 541.
•• zárubně 80/197/905, 500 Kč/ks; 
typizov. elektrorozvaděč na dvojtarif, 
2.700 Kč. Vše nové. Tel.: 774 030 570.
•• balkon. dveře se zárubní 2 ks L, 80/
220, 3 r. použité; dveře vnitř. bílé 2/3 
proskl. 80 L+P, 60 L, dále I 16, d. 3,40 
m; vchod. dřevěné dveře dvoudílné, 
kouřová okýnka zdobená zl. mřížkou, 
š. 180, v. 230 L. Tel.: 604 710 758.
•• vchod. dveře 137x207, část. proskl. 
s kov. zárubní, levně; 2 ks balkon. 
dveří, dřevěný rám, zdvojené, v. 237, 
š. 266, i jednotlivě. Tel.: 516 475 466.
•• polystyrén 10 cm, 1,2x2,4 m. Tel.:
721 557 918.
•• stropní versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• nový, nepoužitý plynový kotel 
Protherm turbo Panter, 28 Kw. Tel.: 
723 444 091.
•• 50 kg asfaltu v plech. nádobě; starší 
beton. roury prům. 20,15,14 cm, po 1 
ks, cena dohodou. Tel.: 732 777 155.
•• silné sazenice velkoplodých jahod 
Karmen, 35 Kč/ks, nad 100 ks 2,50 
Kč. Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
daruji
•• otočná křídla zdvojená se žaluzie-
mi 3 ks, 150x150, 1 ks 150x120. Tel.: 
737 514 758.
•• koňský hnůj, přijeďte si. Tel.: 724 
511 329.
•• koňský hnůj za odvoz, stálý odběr mož-
ný. Tel.: 774 874 038, Lubnice u Bítova.

Vybavení domácnosti
prodám
•• krb, krbová vložka 12 kW, pískov-
cová dekorace a masivní dekor. dře-
vo, cena dohodou. Tel.: 605 405 959.
•• 2 válendy s ÚP, 600 Kč/ks. Tel.:
776 646 907.
•• starší peřiňák sv. barvy, 400 Kč. 
Tel.: 608 114 611.
•• levně stůl pod TV a přísluš. čer-
ný, moderní design, perfekt. stav, v. 
150, š. 100, h. 50. Tel.: 732 465 773.
•• sestavu skříněk světlý dub 4 ks, v. 
100, levně. Tel.: 607 700 776.
•• křeslo, 3 r. st. nový zelený potah, 
200 Kč, MK. Tel.: 605169135.
•• velmi levně jídelní stůl, nepoškoz., 
barva hnědá, MK. Tel.: 605 169 135.
•• starší světlou leštěnou ložnici - 
manž. postel, 3 skříně, 2 noční stolky; 
starší obýv. stěnu Stodform; 2 válen-
dy, 2x peřiňák. Tel.: 724 690 907.
•• větší soupr. pohovku + 2 křesla, hně-
dý mikroplyš. Tel.: 776 684 259.
•• 2 plné láhve PB 30 kg. Tel.: 737 
884 165.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• kotel na dřevoplyn Destila 22 kW, 
výborný funkční stav, cena doh., odvoz 
nutný, Vedrovice. Tel.: 515 336 881.
•• pokojovou rostlinu Monsteru, 
vzrostlá, vzrostlou palmu Juku. Tel.:

604 710 758.

Elektro a elektronika
koupím
•• pračku Romo s nerez vanou a 
ždímačkou, levně, nabídněte. Tel.:
605 776 380.
•• nefunkční el. brusku Hilt WS 180 
nebo Bosch - potřebuji vypínač. Tel.:
604 710 758.
prodám
•• baterii z nokie 3200, vh. i na jiné typy 
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-
play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• MT Nokia 3510i ve velmi dobrém 
stavu, málo  použ., 700 Kč; Nokia 
3510 s barevným displejem, 400 Kč. 
Tel.: 776 013 501, Miroslav.
•• orig. hry na PS2: Timesplitters 1, 
Lord of the rings, vše s CZ manuálem,  
300 Kč/ks. Tel.: 608 409 694.
•• autorádio zn. Kenwood KRC-178R, 
plně digitální, s kazetovým mechanis-
mem, odnímatelným panelem, RDS, 
4x40W, se vstupem pro CD měnič, jako 
nové, 1.700 Kč. Tel.:608 071 142.
•• digit. foťák Kodak Easy Share C 
300, LCD, USB port, 16 MG inter. 
paměť, slot pro SD/MMC kartu, 
software, 3.300 Kč, v záruce do 5/08. 
Tel.: 606 177 399.
•• mrazák 100 l, šuplíkový, 800 Kč. 
Tel.: 723 446 222.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 otá-
ček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• 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.
•• malou stříbrnou TV 13 cm úhl., nová;
ruční vysavač Eta, starší. Tel.: 605 
776 380.
•• malou čb TV, úhl. 30, zn. Junost. 
Tel.: 603 900 890.
•• el. sporák se sklokeramikou, horko-
vzdušnou troubou a grilem, 500 Kč. 
Tel.: 777 346 453.
•• starou, ale funkční lednici Calex s 
mrazákem uvnitř, obj. 125 l, 400 Kč. 
Tel.: 546 423 741, 20-21 hod.
•• automatickou pračku Whirpool s 
vrchním plněním, výborný stav, 2.500 
Kč. Tel.: 777 762 547, Ivančice.
•• fritovací hrnec Ufesa, obsah 2 l, 
nastavitelná teplota a čas, umyvatelný 
filtr, 1.500 Kč. Tel.: 602 942 849.
•• el. odšťavňovač, 200 Kč. Tel.: 777 
346 453.

Vše pro děti
koupím
•• fusak na dítě, nejlépe z fleece, 
neutrální barvy a zimní kombinézu na 
holčičku 1 rok, nabídněte za rozum-
nou cenu. Tel.: 776 167 613.
•• sedačku na zadní kolo pro dítě 4-6 
let, v dobrém stavu, nabídněte. Tel.:
724 972 509.
prodám
•• monitor dechu pro kojence zn. 
Nanny, necelý rok v záruce, 1.200 
Kč. Tel.: 723 156 827.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• 2 autosedačky 0-25 kg, výborný 
stav, 900 Kč/ks, obě za 1.700 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 602 179 408, večer.
•• oblečení na chlapce vel.: 86-104 pod-
zim-zima, na 3 leté děvče zimní komplet. 
Ivančice. Tel.: 777 209 174, 608 842 730.
•• dívčí horské kolo do 14 let, výbava 
Shimano, fialové, pěkné a zachovalé, 
nutno vidět, 1.500 nebo dohoda, potře-
buji větší, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• botičky do vody (možno i jako 
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• záclonu do děts. pokoje  s med-
vídky, d. 250, š. 150, 200 Kč; boční 
závěsy žluté, motiv medvídka, 100 
Kč. Ivančice. Tel.: 608 842 730.
•• autosedačku vajíčko 0-13, úplně 
nové v záruce, Safety Baby, 600 Kč. 
Tel.: 724 281 481.
•• baby vak, modrobílá kostka, málo 

používaný, 500 Kč. Tel.: 604 876 803.
•• kolo dívčí na 7-10 let, starší v dobrém 
stavu, 1.000 Kč. Tel.: 608 114 611.
•• školní aktovku pro I.třídu, 400 Kč. 
Tel.: 724 770 835.
•• malé dětské 1⁄4 kolo; děts. koloběž-
ku; odrážedlo plast. Tel.: 603 900 890.
•• rok starý kočárek, zachovalý, 2.000 
Kč, Řeznovice. Tel.: 776 091 510.
•• kočár Inglesina Magnum, sv. modrá 
+ tm. modrá, velmi dobrý stav, vložka 
do kočáru, pláštěnka, síťka proti hmyzu, 
taška, 6.000 Kč, zdarma přidám starší 
kočár na zahradu. Tel.:737 484 415.
•• hrací kolotoč nad postýlku, 130 Kč; 
tampony pro kojící matky, orig. bal. (2 
ks), 1ks/35 Kč; lehátko do vaničky 50 
Kč; teploměr do vody (kačenka), 40 Kč. 
Tel.: 546 423 641, Oslavany.
•• mantinel do postýlky velký s ob-
loukem, 130 Kč; rychlozavinovačku, 
100 Kč; látkové pleny, nové, malé 
10 Kč/ks, velké 12 Kč/ks; odsávač-
ku mat. mléka, novou, 80 Kč. Tel.: 
605 412 234, Oslavany.
•• 2 ks starších děts. otočných židlí, 
100 Kč/ks; nový zavírač dveří (Bra-
no), 300 Kč; porcelán. umyvadlo, ble-
dě modré, 150 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• kočár hluboký nebo sportovní, 
vínovobéžová barva, nafuk. kola, taš-
ka, pláštěnka, síť, peřinky a doplňky, 
2.500 Kč. Tel.: 737 302 091.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3), 
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• obaly na tenisovou raketu zn. Fis-
cher, Wilson, nové, 300 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• řeznický pojezdový hák (kladka + 
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.

Zvířata
prodám
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• štěňata hladkosrstého foxteriéra 
s PP. Tel.: 515 324 112.
•• fretky samice 1 1⁄2 měs. stará na 
ochočení, 200 Kč. Tel.: 739 255 030.
•• kůzlata 3 a 4 měs., kozičky, 500 
Kč. Tel.: 720 230 384.
•• rosela penantová, přírodní zbarve-
ní, r. 06, kroužkované 2,1, 800 Kč/ks. 
Tel.: 604 303 267.
•• štěně labradorského retrívra, očkov.,
odběr ihned, 3.000 Kč, Němčice. Tel.:
776 722 947.
•• koťata britská modrá a lila s PP, 
odběr srpen. Tel.: 546 452 161.
•• pár hříbat, hřebci s PP i jednotlivě, 
100% povaha, vh. ke sportu i práci, 
stáří 6 měs., výška v dospělosti 130 
cm. Tel.: 724 457 999.
•• chladnokrevnou kobylu 7 let, do 
lesa, na pole i pod sedlo, rodinné dů-
vody, 40.000 Kč. Tel.: 603 944 291.
•• štěně westíka, 4.000 Kč. Tel.: 737 
647 307.
•• loňský samec páva modrého, 1.200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• štěňata šarpej bez PP, bílé, černé a zlaté, 
odběr září, 6.000 Kč. Tel.: 774 874 038.
•• šimličku nar. 5.3.06, očkov., 
odčerv., 22.000 Kč; 4 ks bahnic, kří-
ženky sufolk, stáří 7 let, po jehňatech,  
1.500 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
daruji
•• 4 velmi krásná koťátka, mourovaté, 
strakaté, rezavé. Tel.: 774 949 550.
•• koťata, bílý a mourovatý kocou-
rek. Tel.: 736 130 803.
•• koťata. Tel.: 546 452 838, 723 464 040.

Služby
•• 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. 
•• Finanční půjčky přístupné také 
pro žadatele v evidenci Úřadu práce, 
ženy na mateřské dovolené, péče

o osobu blízkou. Přeúvěrování stá-
vajících úvěrů. Auto úvěr a další 
typy úvěrů. Tel.: 777 044 033.

Různé
koupím
•• orig. vojenské maskáče; na stříkací 
pistoli RH 9 jehlu a hubici č.28 i men-
ší. Tel.: 720 455 722.
prodám
•• dámské kolo Velamos, levně. Tel.:
732 447 594.
•• digit. fotoap. Olympus C770 OUZ, 
10x opt. zoom, 4 mpixel, dálk. ovlá-
dání, video v MPEG-4, 3 rež. progra-
my, několik scénických režimů, držák 
na stativ, pořízeno 1/05, 6.800 Kč, 
sleva možná. Tel.: 774 595 234.
•• krmné brambory. Tel.: 732 562 498.
•• drtič na ovoce elektr., vh. k mošto-
vání jablek; rozkl. kolo na 10-15 let, 
dřevěný dvoják. Tel.: 515 336 601.
•• horské dámské kolo, 950 Kč. Tel.:
607 102 454.
•• nové impregnov. montérky pro svá-
řeče na v. 180 cm, silnější pas. Tel.:
604 710 758.
•• hist. litin. kamna Premiér; ruční 
sedlářský šicí stroj. Tel.: 721 557 918.
•• anglické kočár. postroje na 2 koně, 
pěkné s královským zdobením, kom-
plet. v dobrém stavu, vel.: 22-23 na CT 
nebo menší mohut. koně, 18.000 Kč; 
stájovou zátěž. gumu, pláty 2x1m/2,5 
cm, 350 Kč/m2. Tel.:777 877 631.

Hobby
•• rodinný stan pro 3-4 os., šedo/
oranžový, velké okno, průchodná 
chodba ze dvou stran, velká ložnice, 
předsíňka, odvětrávání, kovová kon-
str., kolíky, rozm.: 4x3,5x2 m, jako 
nový, 3.000 Kč. Tel.: 603 343 313.
•• pro sběratele hudební skříň Co-
pelia a poválečný gramo-automat na 
10 desek s přenoskou na jehly + staré 
desky. Tel.: 724 690 907.
•• kytaru španělku, 3/4 vel., vh. pro 
dítě, velmi pěkná, 1.200 Kč i s obalem,
dohoda možná. Tel.: 602 519 717.
•• starší zachovalý dvojmíst. uzavřený 
laminát. kajak, červeno žlutý, Kč 3.200; 
akordeon pro začátečníka,  perleť, 32 
basů, Kč 1.800. Tel.: 606 507 088.
•• sportovní zdravotní obuv Prestige, 
vel. 7, 300 Kč, vel. 10,5, 400 Kč. Tel.: 
775 120 782
•• surfové prkno s příslušenstvím. 
Tel.: 546 451 818.
•• hud. soubor Crazy band hrající stř. 
proud, hledá zpěváka. Tel.: 606 580 773.

Seznámení
•• Až dočteš, odepiš máš-li věk do 
35 let, okr. ZN. Dítě není překážkou. 
Tel.: 607 217 238.
•• Ozve se sluníčko, které mi odepi-
sovalo na inzerát? Ono něco nevyšlo, 
dostal bych ještě příležitost? Michal. 
Tel.: 605 064 740.
•• Muž 30 let hledá ženu k diskrétním 
schůzkám, na věku nezáleží, zdraví a 
diskrétnost zaručena. Tel.: 728 319 873.

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.

•• Hledám jakoukoli brigádu, mám 
20 let, ŘP sk. B,C. Tel.: 736 164 970.  
•• Maminka na MD pohlídá přes 
prázdniny od 6-15 hodin. Ivančice. 
Tel.: 608 842 730, 777 209 174.
•• Přijmeme seriozní a komunikativ-
ní spolupracovníky. Jsme zavedená 
česká firma, příjmy 38.000 Kč. Tel.: 
606 457 031.
•• Přijmeme kuchaře/ku s praxí, nástup 
ihned, Ivančice. Tel.: 604 680 897.
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy po
zemích EU vozidlem avie + vlek. Tel.: 
546 434 591 od 8-16 hod., p. Nešpůrek.
•• Přijmeme automechanika, dia-
gnostika s praxí, nástup ihned. Tel.:
606 737 348, 515 321 059.

•• Znojemský týden hledá redakto-
ra/rku. Perfektní znalost ČJ slovem 
i písmem. ŘP a práce na PC pod-
mínkou. Tel: 515 241 804.
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7. - 11. SRPNA ZAVŘENO
DOVOLENÁ 

„Tropický“ míčový sedmiboj
V sobotu 17. června se na tenisových kurtech TJ Moravský Krumlov 

uskutečnil 7. ročník tradičního míčového sedmiboje. I přes tropické 
počasí se zúčastnili sportovci z celé jižní Moravy v počtu 18 dvojic. 
Každý ze sedmi sportů (basketbal, stolní tenis, házená, fotbal, nohej-
bal, volejbal a tenis) byl reprezentován hráči hrajícími ligové popř. di-
vizní republikové soutěže. Vítězem letošního ročníku se stala dvojice 
Halama-Flégr z Tišnova před hrotovickou dvojicí Slatinský-Novák a 
znojemským párem Horák-Kos. Z moravskokrumlovských účastníků 
se na 4.místě umístila dvojice Šafránek-Šedý.

Finanční náročnost je charakteristická i pro tento mladý sport a 
proto v této souvislosti má naše poděkování společnost První brněnská 
strojírna Třebíč,a.s., která byla generálním sponzorem a dále ostatní 
sponzoři: Starobrno a.s., Hotel Epopej, Oční optika Šárka Kocandová, 
Víno Rybníky Tichý, SÖKE s.r.o. Chtěli bychom také poděkovat spor-
tovcům za předvedené výkony, sponzorům za jejich štědrost a už nyní 
se těšíme na další v pořadí 8. ročník, který se uskuteční v termínu před 
vánočními svátky.            Za pořadatele ředitel turnaje Antonín Veselý

Hasiči zasahovali za tmy

/Hostěradice/ V noci ze soboty na neděli si dali dostaveníčko ha-
siči v Hostěradicích. Konal se tu totiž již pátý ročník nočních závodů 
v hasičském sportu o pohár starosty. „Dnešní akce se nám vydařila 
hlavně počasí, protože loni pršelo. O organizační stránku se postarali 
sami členové hasičského sboru, já to jen zaštiťuji jako starosta hasičů
a zároveň i obce. Návštěvnost je nádherná, účast diváků na nočních 
soutěžích je vždy vysoká, nikdy jsme neměli pod 500 diváků a to ani 
loni, kdy celý večer pršelo. Je vidět, že závody získaly tradici a já 
jsem tomu rád. Myslím si, že bez opravdového zájmu se tato činnost 
dělat nedá a naši hasiči ho mají, také dostali loni nové zázemí, určitě 
si ho právem zaslouží,“ uvedl starosta hostěradických hasičů a obce 
František Schneider. Závodů se v letošním roce zúčastnilo 29 týmů 
mužů a čtyři týmy žen. „Tuto akci jsem si ještě nenechala ujít. Přišla 
jsem dnes fandit našim hasičům a vyplatilo se, hlavně holky to zvládly 
perfektně,“ sdělila jedna z divaček Martina Kacká. „Je jasné, že pří-
prava byla dlouhodobá a dnes je to již pátý ročník, který tu dnes pořá-
dáme. Na závody trénujeme jednou týdně a na tyto jsme měli trochu 
komplikace s kolegyněmi, které letos maturovaly, ale podařilo se. Dnes 
je to dost na těsno, je tu rozdíl mezi jednotlivými týmy několik sekund. 
Druhý útok se nám nepodařil, tam stačí trošku tlak a je to, ten první 
vyšel lépe,“ sdělovala po závodě jedna ze závodnic vítězného týmu žen 
Hostěradice Blanka Jakubová. Mezi muži byli nejlepší borci z Hodějic, 
kteří zaslouženě zvítězili.                                                            /mask/

/Moravský Krumlov/ Tři dny 
zápolení v tradičních koňských 
disciplinách bylo předmětem již
18. ročníku Memoriálu Jana 
Branče. Vozatajské závody se 
konaly v areálu Střelnice v Mo-
ravském Krumlově.

„Jsem rád, že tento závod se 
zde v Moravském Krumlově 
každoročně koná také zásluhou 
spousty organizátorů před námi. 
Je pravda, že na letošní ročník 
přijelo méně soutěžících, protože 
se souběžně s tímto termínem 
koná v Kladrubech obdobná akce.
I přes relativní nepřízeň počasí 
přišla velká spousta diváků. Je 
to jedna z mála akcí zde v Krum-
lově, která tu má tradičně velký 
ohlas nejen u veřejnosti, ale i 

soutěžících,“ sdělil ředitel závodu 
Bartoloměj Pitlach.

„Jezdíme za klub Favory Be-
nice a s Jiřím Nesvačilem jezdím 
již tři roky jako přísedící. Jiří je 
dobrý jezdec a to jak ve dvojspře-
ží i čtyřspřeží. Zde v Moravském 
Krumlově jezdíme každým rokem 
jako domácí reprezentanti. Koně 
máme z kladrubského chovu 
z Benic od paní Kahozové, která 
je majitelkou koní. V dnešním 
závodě se daly všechny překáž-
ky zvládnout i když byl mokrý 
terén. Asi největší problém dnes 
byla překážka číslo dvě, kde 
byla trochu kolize, ale dlouholetá 
praxe Jiřího Nesvačila a celkově 
naše sehraná spolupráce udělala 
své. Podle mně bychom dnešní 

závod mohli skončit na prvním 
nebo druhém místě,“ sděloval 
bezprostředně po jízdě soutěžící 
Luděk Rozmahel.

„Tyto závody jsou kompletní 
soutěží, která se tu koná tento 
víkend. Od pátku se jela drezúra, 
dnes maratón a v neděli parkur. 
Tyto závody se započítávají do 

pohárových soutěží kompletních 
závodů. Je to i kvalifi kace pro 
Zlatou podkovu a mistrovství re-
publiky. U nás se jede zhruba 
sedm těchto závodů a nominací 
jsou projeté dva kompletní zá-
vody z celého třídenního klání,“ 
sděloval Ladislav Becha, tech-
nický delegát soutěže.       /mask/

Memoriál Jana Branče

Superbike ovládl Kagayama
 Sedmým podnikem pokračovalo letošní Mistrovství světa Superbike 

na Masarykově okruhu v Brně. Překvapivým suverénem tohoto klání 
se stal japonský jezdec Yukio Kagayama, který s motocyklem Suzuki 
dokázal vyhrát obě jízdy brněnského závodu. V první jízdě skončil na 
druhém místě Mistr světa z roku 2004 Brit James Toseland na stroji 
Honda. Třetí místo vybojoval Michel Fabrizio z Itálie /Honda/. Tento 
jezdec si ve druhé jízdě ještě o jednu pozici vylepšil své umístění. Na 
třetím místě skončil vítěz sobotní kvalifi kace Noriyuki Haga z Japon-
ska /Yamaha/. Lídr letošního šampionátu Australan Troy Bayliss zažil 
nejhorší víkend tohoto roku. V první jízdě upadl hned v úvodní zatáčce 
po nárazu dalšího jezdce. Druhou jízdu dokončil až na osmém místě.
I tak je v čele průběžného pořadí s náskokem 73 bodů na Noriyuki Hagu. 

 Dalším závod na AMD Brno obstará Gauloises Grand Prix České 
republiky, - Mistrovství světa silničních motocyklů, která se koná ve 
dnech 18. – 20. srpna. V tomto seriálu si velmi dobře vede náš jezdec 
Lukáš Pešek, jenž v letošní sezoně již třikrát vystoupil na stupně vítězů 
ve třídě 125 ccm a v posledním závodě v Německu ho od vítězství dě-
lilo 0,111 s. Na startu nebudou chybět ani Jakub Smrž a Karel Abrahám 
z brněnského týmu Cardion AB Motoracing.                  /Ctibor Adam/

foto: Květoslav Adam                Yukio Kagayama v brněnském padocku

Letní příprava fotbalistů FC 
M. Krumlov se rozběhla naplno
 

Hráči se sešli o prvním červencovém víkendu a zahájili pravidelnou 
kondiční přípravu. Chyběli pouze marodi a dovolenkáři. Součástí pří-
pravy je i několik přípravných utkání se soupeři různých kvalit. První 
utkání s FC Znojmo skončilo 2:2, s Jevišovicemi vyhráli 3:2, s míst-
ním týmem Rakšic 6:2. Dalším soupeřem byl celek z divize a to Velké 
Meziříčí. Tady se už projevila vyzrálost soupeře z vyšší třídy, který 
dokázal zvítězit 5 :1. Náš tým držel krok jen do 50. minuty. Jediný gól 
našich barev dal L. Zelníček.

Do soutěže zbývá sehrát jen utkání s M. Budějovicemi a v Rosicích. 
Do poháru ČMFS vstoupí náš tým 6.8. v Únanově. A to bude také 
generálka před zahájením podzimních bojů, které začne  utkáním na 
hřišti soupeře v Ratíškovicích. Hned v neděli 20.8. budeme na našem 
hřišti hostit celek Miroslavi. Vzájemná utkání obou soupeřů mají vždy 
vysokou úroveň a pokaždé se na nich sejde patřičná divácká kulisa. Ne 
jinak by tomu mělo být i letos. V přeboru kraje se oba soupeři setkávají 
poprvé v historii.

Také dorostenci se na soutěž pečlivě připravují. Pod vedením trenéra 
A. Vorla se trénuje 2x týdně. První přípravné utkání v Ivančicích do-
rostenci přesvědčivě vyhráli. Dalším soupeřem jim bude tým Velkého 
Meziříčí. Dorostenci začínají první mistrovské utkání 19. srpna na hřiš-
ti ČAFC Brno. Doma se poprvé představí svým příznivcům ve středu 
23. srpna proti nováčku soutěže celku Přerova.

To jsou jen základní informace o dění v FC před zahájením nové 
sezóny. Na první domácí utkání našich mužstev zve co nejsrdečněji 
výbor FC Moravský Krumlov. 

2. kolo krajského přeboru
neděle 20. srpna v 16.30 hod. - stadion Na střelnici
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC MIROSLAV

Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník Zrcadlo

foto: mask

foto: mask


