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Suchohrdelští opět bojují
/Suchohrdly u Miroslavi/ Noční můra suchohrdelských občanů
je opět zpět, ale v jiné podobě. Sotva se tamní snad zbavili existence
továrny na bioetanol, již je tu nová komerční aktivita, která jim možná
bude znepříjemňovat život. Tentokrát jde o velkokapacitní výkrmnu
brojlerů. „V současné době je zveřejněna studie dopadů na okolí EIA,
týkající se budoucí drůbežárny. Nyní všichni zúčastnění mohou vznášet k této studii námitky. Po prostudování zvážíme další kroky v této
záležitosti,“ uvedl jeden z Suchohrdelských občanů Jan Hladík. Tento
nový objekt má stát na katastrálním území města Miroslavi, respektive
na jeho hranici s obcí Suchohrdly a v těsném sousedství obydlených
domů. První negativní odezva na plánovanou výstavbu drubežárny ze
strany suchohrdelských proběhla na veřejném projednávání konceptu
územního plánu města Miroslavi v březnu tohoto roku. V té době měl
každý možnost podat stížnost nebo námitku k tomuto návrhu územního plánu a na tyto připomínky nebo stížnosti muselo být reagováno.
O komentář k územnímu plánu a záměru výstavby jsme také požádali
kompetentní osobu - místostarostu města Miroslavi Romana Volfa. Ten
se nám však k těmto skutečnostem prozatím nevyjádřil.
/mask/

Nově založené občanského sdružení Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko propojuje aktivity na úrovni
4 mikroregionů a aktivních subjektů. Tato iniciativa je
přípravou zejména na čerpání finančních prostředků.
Sdružení se neomezuje pouze na obce, ale je otevřeno
všem subjektům, kteří budou schopny a ochotny
podpořit rozvoj vymezeného území. Sídlo občanského
sdružení naleznete na ulici Palackého 57 v Moravském
Krumlově. Ustavující valná hromada se uskuteční
ve čtvrtek 31. 8. 2006 v 16 hodin na Mlýně v obci
Rybníky a je otevřena všem. Zájemci o členství se mohou
obrátit na kancelář, nebo e-mail office@zivepomezi.cz.
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Sportovci se neuměli domluvit

/Moravský Krumlov/ Spor
dvou sportovních klubů se dostal
až před zastupitele města Moravského Krumlova. Ti odmítli řešit
znesvářené vztahy mezi sportovními týmy, TJ Rakšice a Orel
Rakšice, jenž spolu sousedí.
Nevraživost mezi kluby je
již letitá a jejím podnětem byly
majetkové převody v minulosti.
Jádrem současného sporu byla
smluvní podmínka, že TJ umožní
vstup Orlům na svůj pozemek.
Orli totiž hodlají v tomto roce
opravovat fasádu a demolovat
starý septik. Oproti tomu TJ
dostalo příslib na dotaci z městské pokladny ve výši 50 tisíc na
odstraňování povodňových škod.
Město si ale vymínilo ve smlouvě podmínku, že TJ umožní vstup
Orlům na pozemek, aby mohli
opravy provést. Tato podmínka
byla patrně trnem v oku Josefu
Vybíralovi, předsedovi TJ, který na
zastupitelstvu s tímto postupem veřejně nesouhlasil. Na toto téma se
posléze rozvedla bouřlivá diskuze.
„Kdybych měl stoprocentní
jistotu, že nebudou problémy, tak
je mi to osobně jedno, ale obrací
se na nás, abychom řešili problém
mezi TJ a Orlem. Ať jedna nebo
druhá strana se neumí domluvit
a pak se obrací na nás. Tento problém se nás vůbec netýká, jsou to
právnické organizace, tak ať si to
vyřídí. Z mého pohledu je důvod
na trvání podmínky, což je zřejmě
řešením,“ uvedl jeden ze zastupitelů Karel Vašíček.
Na tomto se shodla i většina zastupitelů, ale jediným usnesením
bylo, že celou záležitost projedná
rada města. „Mě celá tato záležitost se sportovními kluby mrzí,
protože město se nechová vůči
jednomu nebo druhému a hlavně
k TJ špatně, jak je to mnohdy
prezentováno. Mrzí mě to z toho
důvodu, protože jsme na radě
města schválili pro TJ 50 tisíc
korun na opravu jejich kurtů a
celá záležitost se prodlužuje jen
z toho důvodu, že ve smlouvě,
která byla koncipována právníkem, bylo v podmínkách umožnění přístupu k opravě fasády a
likvidaci septiku u budovy Orlů.
Já v tom nevidím nic špatného,
protože ve stavebním povolení
je dáno, že musí vstup umožnit.

foto: mask
Nakonec všichni radní a i většina
zastupitelů neměla důvěru vůči
TJ. Ta důvěra tady není. Na radu
města byl pozván Stanislav Mach
za TJ s tím, aby nedošlo ke konfrontaci s Orli. Dozvěděli jsme
se, že na výboru TJ se dohodli, že
pan Mach bude za TJ vyjednávat,
dostal podepsanou plnou moc od
výboru TJ. Pan Josef Vybíral má
jen podpisové právo. Jednání
proběhlo velice dobře, a vše bylo
vyřešeno. K podpisu smlouvy
došlo. K dnešnímu dni mají již
peníze na účtu. Podle mých zpráv
došlo i k jednání mezi sportovními kluby a i zde mělo dojít k dohodě,“ konstatoval starosta města
Bartoloměj Pitlach.
„Ať si to vyříkají mezi sebou,
ať se dohodnou písemnou formou,
my tu dnes řešíme problém, který
je někoho jiného,“ doplnil na zastupitelstvu Karel Vašíček. „Přesto si neodpustím jednu poznámku,
že stále cítím mezi těmito dvěma
sportovními oddíly jakýsi stín,
který nedělá dobře v Rakšicích.
Hlavně, aby veřejnost měla možnost využívat tyto sportoviště a to
se v poslední době děje. Je jedno,
jestli je to Orel nebo TJ, hlavně
aby bylo sportovní vyžití a začíná

to fungovat dobře. Dotaci mohlo
TJ dávno mít už po červnové
radě. Mají ji až dnes. Byl bych
do budoucna rád, aby se všechny
sportovní kluby v Moravském
Krumlově domluvily v duchu
fair play jako sportovci. Když
se někdo nechce dohodnout, je
to v neprospěch sportu,“ doplnil
Bartoloměj Pitlach.
„Výbor naší Tělovýchovné
Jednoty mně pověřil, abych celou
záležitost vyřídil. Dostavil jsem
se na jednání rady města, kde

jsme se na všem dohodli. Sporné
body byly nakonec ze smlouvy
o čerpání odstraněny. Děkuji
tímto za přístup radnice a rychlé
jednání od podpisu smlouvy až
k samotnému čerpání dotace. Ke
kladné dohodě došlo také mezi
oběma sportovními kluby. Zajisté
to bude mít vliv na odstranění
povodňových škod, aby sportoviště opět mohlo sloužit široké
veřejnosti, což je to nejdůležitější,“ uvedl tajemník TJ Rakšice
Stanislav Mach.
/mask/

Zkrat způsobil odstávku

/Dukovany/ Jaderná elektrárna Dukovany, rozvodny Slavětice
a Čebín a vodní elektrárna Dalešice se počátkem srpna ocitly v tzv.
ostrovním režimu. Po signálu ochran linek vysokého napětí 400 kV
došlo k odpojení těchto provozů od zbytku republiky. To mělo za následek rychlé snížení výkonu Dukovan na 25%. Po chybné manipulaci
pracovníka firmy Eon v rozvodně Sokolnice, která patří České přenosové, a. s. došlo ke zkratu na linkách velmi vysokého napětí 400 kV.
Následkem zkratu se odpojilo celkem 8 linek velmi vysokého napětí
a rozvodny elektrické energie Čebín a Slavětice společně s významnými elektrárnami ČEZ, které zůstaly odpojeny od přenosové sítě.
Několik minut tak vzniklý energetický „ostrov“ pracoval na vlastní
odlišné frekvenci oproti jiným místům v republice. Jaderná elektrárna
proto musela rychle snížit svůj výkon o celých 75%. Bloky č. 1,2,3,4,
zregulovaly z 4x 440 MW na 100, 180, 0 a 100 MW. Třetí blok se
zcela odpojil. Všechny automatiky ochran působily správně. Do večera
téhož dne byly všechny bloky zpět na původním výkonu.
/jak/
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Měří rychlost vozidel

/Oslavany/ Řidiči, kteří projíždějí přes Oslavany si budou muset více
dávat pozor na to, jakou rychlostí jedou. Městská policie totiž využívá
nové možnosti a ve větší míře měří rychlost vozidel. „V srpnu Městská
policie Oslavany opět provedla ve spolupráci se soukromou firmou měření rychlosti vozidel a to tentokrát na ulici Hlavní a Nádražní. Například během tří hodin měření jedenáct řidičů překročilo rychlost v obci
o více jak 10 km/hod. Z toho čtyři řidiči uhradili na místě uloženou
blokovou pokutu, ostatní budou předáni k projednání k příslušnému
správnímu úřadu. Tato měření rychlosti se budou v nepravidelných
intervalech opakovat. Jen pro zajímavost, největší naměřená rychlost
byla 76 km/hod. Z toho vyplývá, že řidiči jsou již obezřetnější,“ uvedl
velitel městské policie Jan Gros. „Důvodem měření rychlosti není
získávání peněz do obecního rozpočtu, jak se někdy prezentuje, ale
je to především snaha o prevenci, aby Oslavany z pohledu silničního
provozu byly bezpečné a nedocházelo tu k rychlému ježdění. Řidiči by
si měli uvědomit, že si budou muset zvyknout na měření rychlosti,“
doplnil starosta Vít Aldorf.
/jak/

Stavební práce na náměstí již brzo skončí

foto: mask

Na Réně se dočkají obnovy Bude rozhlas i osvětlení
/Ivančice/ V měsíci srpnu rada města Ivančic schválila zadání studie
na rekonstrukci a obnovu parku s navazujícími stezkami v přírodním
parku na Réně v Ivančicích. Připravovaný materiál kompletně vystihuje záměr rady města. V této souvislosti také radnice vyzývá občany,
aby se zúčastnili diskuze nad budoucí studií obnovy městského parku
i s celým předmostím, kde je v současnosti deponována hlušina po
předchozích městských akcích. Studie poté bude sloužit jako podklad
pro vypracování projektu, se kterým se budou žádat nadační prostředky
na celou akci. Co se týká navazujících stezek, tak se jedná o cesty vedoucí k rozhledně a amfiteátru kolem řeky. Do budoucna se počítá, že
tyto cesty by mohly být proměněny v naučné stezky.
„Tato akce je nesmírně prospěšná a pokud se podaří realizovat a já
pevně věřím, že tomu tak bude, udělá se velký počin také v ochraně
přírody. Tímto vznikne v Ivančicích krásná odpočinková zóna. Někteří
pamětníci si jistě pamatují, jak park na Réně před mnoha lety vypadal
a jak vypadá dnes. Chceme, aby celá tato oblast sloužila jako oddychové centrum pro město Ivančice. Po letech komplikovaného provozu
v této oblasti si to park plně zaslouží,“ uvedl starosta Vojtěch Adam.
Občané města všech věkových kategorií, kteří by měli zájem zapojit
se do obnovy parku, mohou sdělit své představy a přání o budoucím
využití. Tyto názory jsou důležité a budou využity pro budoucí podobu
parku tak, aby odpovídal představám lidí, kteří budou park využívat
k odpočinku a ke sportu. Městský úřad proto uvítá jakékoliv nápady
od dětí, mládeže, studentů, seniorů, osobností města a každého, kdo
má zájem formulovat své představy a přispět tak svými myšlenkami do
tvorby projektového záměru. Tuto možnost ale všichni mají nejpozději
do pátku 8. září.
/jak/

MSPORT

/Oslavany/ V Oslavanech dojde ke zlepšení a modernizaci vedení sítí elektrické energie, veřejného osvětlení a rozhlasu. Jedná se
o společnou akci firmy E-on a města. Letošní akce, která je projekčně
a stavebně připravena probíhá v části Oslavan Na Vyhlídce, ulic Čučická, Hybešova a V Oslavě. V rámci této akce dojde k odstranění sloupů,
na kterých jsou umístěny dráty nízkého napětí a veřejné osvětlení
a veškeré vedení bude vedeno v zemi. Pro město vznikl problém,
protože na sloupech jsou zároveň umístěna světla veřejného osvětlení,
které je napájeno ze závěsného vedení. Z tohoto důvodu bylo město
nuceno přikročit k zafinancování nových sloupů, byť tato záležitost
nebyla pro tento rok do rozpočtu původně začleněna.
„Kroky, které nás vedly ke spolupráci s E-onem, jsou praktické. Takto v rámci výkopových prací firma současně provede i pokládku kabelů
veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Samozřejmě s odstraněním
sloupů musely být řešeny nové sloupy veřejného osvětlení na inkriminovaných ulicích. Za tímto účelem si město najalo projektanta, který
se tímto zabývá a po dohodě s realizační firmou budou zároveň instalovány i sloupy pro osvětlení. Naší snahou je, aby veřejné osvětlení
bylo po celém městě unifikováno a bylo tu co nejméně typů sloupů.
Veřejné osvětlení se bude realizovat tak, že nové sloupy budou nižší
a to na úrovni 4 metrů a svítidla budou osazena bez výložníků přímo
na sloupech,“ uvedl k akci starosta města Vít Aldorf.
Práce se v současnosti rozběhly i fyzicky, jen na ulici Čučické a Na
Vyhlídce budou práce koordinovány i s rekonstrukcí povrchu silnice.
„Protože rozpočet s těmito výdaji nepočítal, tak je zatím dohoda s E-onem a nemusí se kopat přípolože. Stejně tak i dodavatelská firma,
která práce provádí, bude akceptovat případnou úhradu v příštím roce.
Je to výrazný počin, protože veřejné osvětlení bylo v těchto částech
zastaralé a nebylo příliš estetické,“ doplnil Vít Aldorf.
/jak/

J. Vávry 2
(40 m od KB)
Ivančice
tel.: 731 222 369

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS
LOTTO
NIKE

NEW BALANCE,
DIADORA
ASICS, ...

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva
V ZÁŘÍ KE KOPAČKÁM STULPNY ZDARMA !!!

/Miroslav/ V nejbližších dnech
by se mělo pro obyvatele i návštěvníky Miroslavi otevřít nově
zrekonstruované náměstí Svobody, které tvoří střed města.
„Práce na akci Rekonstrukce
přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v Miroslavi budou dokončeny tak, jak
je uvedeno ve smlouvě s realizační firmou. Kolaudační řízení
se uskutečnilo v úterý 22. srpna.
Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna kanalizačního a
vodovodního řadu včetně přípojek a také návrat k původnímu
povrchu - tj. žule, která nahradila
zničený a neestetický litý asfalt.
Proběhla výměna veřejného
osvětlení dle požadovaných norem, demontované sloupy budou
použity na boční ulici Nádražní.
Z vytěžené betonové zámkové
dlažby je zhotoven chodník na
ulicích Česká, Rybniční a Václavov - to znamená, že nic nepřišlo
nazmar,“ uvedl místostarosta
Roman Volf.
Připomínkou vodní pumpy,
která zde po desetiletí stála má
být fontána, která má kruhový
tvar se třemi výstřiky vody,
které jsou samostatně stavitelné
a nasvícené. Maximální výška
vodního sloupce je 1,8 metru.
Technologie je instalována ve
sklepních prostorách pod cukrárnou. Byly dosázeny chybějící
stromy, prostor pod nimi je osázen půdokryvnými rostlinami.

Již nyní jsou terčem kritiky
některé prvky nového náměstí. A
to jak fontána tak i stromy. Jsou
to především nezadlážděné otvory pro stromy, na jedné straně
náměstí mají kulatý tvar na druhé
čtvercový. V této záležitosti by
bylo vhodné určité sjednocení.
„Stromy nejsou v jedné řadě jsou
rozházeny a některé nově vysázené jsou přímo naproti vchodovým
dveřím, kde by mohly překážet.
Nevím, kdo na tento nápad přišel,“ s podivem uvedla jedna
obyvatelka náměstí.
„Celý projekt je spolufinancován z programu Phare Evropské
unie 75%, město Miroslav 25%
a DPH. Při koncipování pro
nás bylo samozřejmostí osazení
lavičkami, odpadkovými koši,
vymezovací sloupky. Kromě fontány bude také nasvícena socha
sv. Floriána a radnice. Je zajištěno
dostatečné množství parkovacích
stání. V první části šikmé, dále
podélné. Náměstí bude po celé
délce průjezdné. Ve shromažďovacím prostoru je pamatováno na
betonovou kotvu a elektroinstalaci na vánoční strom a adventní
věnec,“ dodal Roman Volf.
Při přechodu z komunikace
průtahu do prostoru náměstí
musel být vysázen dělící bezpečnostní zelený pás a na komunikaci zřízen zpomalovací retardér.
Celé náměstí je koncipováno tak,
aby bylo vhodné pro vozíčkáře
i osoby nevidomé.
/mask/

Besední dům v novém

/Ivančice/ Již na počátku června začala kompletní rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích, protože jeho technický stav neodpovídal
současným požadavkům a ani estetickému dojmu. Celkové náklady
na opravu fasády, ke které město přistoupilo a které plně hradí, jsou
vyčísleny kolem dvou milionů korun. Kromě vlastní opravy fasády,
která probíhá, se umísťují na celou budovu i mechanické zábrany proti
hnízdění a sedání holubů. Tato opatření byla přijata k ochraně fasády,
aby v tomto stavu vydržela co nejdéle. Kromě technické stránky této rekonstrukce, která probíhá pod
MANAP s.r.o.
!! NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA !! dohledem památkářů, bude nový vzhled jistě lahodit
Palackého 57, Moravský Krumlov oku každého občana i návštěvníka Ivančic. S tímto
novým „kabátem“ se stane pro město významnou
EL. RUČNÍ NÁŘADÍ FERM (3 roky záruka)
vizitkou. Kromě oprav fasády, kterou provádí město
EL. A BENZÍN. SEKAČKY A KŘOVINOŘEZY
Ivančice prochází rekonstrukcí i podlahové plochy
SBĚRNA OPRAV EL. NÁŘADÍ
Besedního domu. A to především ve velkém sále,
PRACOVNÍ ODĚVY, OBUV, DOPLŇKY
který je určen pro společenské události, oslavy
a plesy. Opravy podlahových ploch hradí firma,
MONTÁŽ ROD. BAZÉNŮ VŠECH DRUHŮ
která má Besední dům v současnosti pronajat. Po
BAZÉNOVÁ CHEMIE • PŘÍSLUŠENSTVÍ
ukončení všech prací bude opět Besední dům sloužit
po-pá: 8.00-12.00, 12.45-16.30 • tel.: 777 123 755
ke společenským akcím.
/jak/

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

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

přijme
řidiče autobusů

V - HUNTER
nádvoří Knížecího domu,
nám. TGM 40, Moravský Krumlov

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice

MYSLIVECKÉ ODĚVY
POTŘEBY PRO MYSLIVCE
VYBAVENÍ DO PŘÍRODY

tel.: 568 844 845, 546 451 712

Provozní doba: po-pá 8.30-16.30, so 8.30-10.30

WHC therm., s.r.o.

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.
Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

NOVÁ PRODEJNA

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

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

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

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

Jsme držitelem certifikátu
kvality ISO 9001 v oblasti
prodeje, servisu, ochrany
životního prostředí
a bezpečnosti práce.
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Pustili se do milionových oprav komunikací REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

foto: mask

/Olbramovice/ Žalostný stav
místních komunikací přesvědčil
zastupitele Olbramovic, aby odsouhlasili potřebné finance a zahájili jejich opravy.
„Pustili jsme se do rekonstrukce místních komunikací v části,
která se nazývá Babice. Rozsah je
zhruba 600 metrů vozovky, která
byla předtím penetrovaná, ale
tím, že se dělaly inženýrské sítě
jako plynovod, vedení telefonu,
vodovod a nízkonapětové vedení,
tak vozovka byla zničena. Stáli
jsme před úkolem její renovace

za vcelku malou částku. Jenže
v budoucnu tudy povede nová kanalizace, proto jsme se rozhodli
tak, že jsme zahájili rekonstrukci
v celém rozsahu i s kanalizací
již nyní, i když bude neúčinná,
protože ještě nemáme napojení
na čističku odpadních vod. Kanalizace se provádí podle projektu,
takže v budoucnu již nebudeme
do nově opravené vozovky zasahovat. Tímto se dělá jak splašková tak i dešťová kanalizace a poté
přijde řada i na povrchy. Celá
akce stojí 8 milionů korun. Máme

Naše město patří k jedněm z mála obcí v regionu, kde se mimo
jiných kulturních akcí pravidelně
pořádají také rockové zábavy, i
když to s sebou přináší mnohá
úskalí a nemalé finanční náklady
na údržbu a úklid. I přesto jsme
neustále pod palbou připomínek,
že rockových zábav je v Oslavanech málo, případně jsou ze strany
města zakazovány atd.
Dovolím si proto níže shrnout
veškeré skutečnosti, které tuto
problematiku objasňují a snad pomohou k pochopení, že ve městě
je třeba poskytovat širší spektrum
kulturního a společenského vyžití,
než pouze zůstat u pořádání rockových zábav. Většina těchto zábav
se pořádá v prostorách Dělnického
domu. Budova Dělnického domu
je majetkem Města Oslavany. Část
budovy slouží v pronájmu jako
restaurace, v další části je zřízeno
kino. Zbývající část budovy je
tvořena kanceláří KIS, místností
využívanou Klubem důchodců,
malým sálkem, který je využíván
ke kulturním a společenským
akcím malého rozsahu a dále se
zde nachází společenský sál s kapacitou cca 320 míst při stolové
úpravě. Prostory velkého sálu jsou
využívány ke kulturnímu a společenskému životu návštěvníků
všech věkových kategorií.
Od počátku roku zde první tři
měsíce probíhá plesová sezóna,
poté je sál využíván k hudebním
a divadelním produkcím. Žáci ze

základní školy zde navštívili výchovné pořady, herci Divadla Na
mýtině zde sehráli pohádku Zlatý
vřes, zavítalo sem i rosické divadlo
Prádelna se svojí Stínohrou. Uskutečnilo se zde několik výročních
schůzí a valných hromad. Bilanci
tzv. „hudebního užívání“ za rok
2006 lze shrnout asi takto: leden
- březen: 8 plesů, duben: 1 zábava
a 1 diskotéka, květen: 2 zábavy,
červen - září se pořádají zábavy ve
venkovních prostorách. Na měsíc
říjen je plánována 1 zábava; listopad: 2 zábavy, prosinec: 2 zábavy.
Z pohledu návštěvnosti hudebních
produkcí lze konstatovat, že plesová sezona je v Oslavanech dostatečně navštěvována, uskutečněné
diskotéky i loni se však nesetkaly
s přílišným zájmem i když byly
nabídnuty s kvalitním programem.
Co se týče tanečních zábav, je
patrné, že je o ně v Oslavanech
zájem především z řad té mladší
generace. A navíc mladí mají zájem většinou o zábavy tzv. tvrdšího rázu. Při těchto zábavách často
dochází k nadměrnému nepořádku,
znečištění sálu a přilehlých vnitřních i venkovních prostor, k poničení vybavení sálu, apod. Navíc
„rozjařenost“ návštěvníků se projevuje v ranních hodinách i na
městském mobiliáři - rozbité autobusové čekárny, vysypané popelnice, ulámané dopravní značky,
rozbité nástěnky, poničená okrasná
zeleň, atd., atd. Stížnosti některých skupin mladších návštěvníků

přislíbeno 1,9 milionu ze státního
rozpočtu a dostali jsme dar z nadace ČEZ 150 tisíc, takže jsme
dostali dva miliony padesát tisíc.
Zbytek je z obecního rozpočtu. Je
to velká částka, ale tato část obce
bude kompletně hotová, budou se
jen připojovat domy přes chodníky,“ vysvětlil k současnému
stavu v obci starosta Olbramovic
Lubomír Čech.
„Samozřejmě, že nám oprava
silnice trochu komplikuje život,
ale musíme to vydržet a na chvíli
se přizpůsobit, to se nedá nic
dělat,“ sděloval jeden z místních
občanů Antonín Malý před svým
domem. Tato část obce by měla
být hotova koncem srpna, takže

spěje již ke svému závěru. V jiných částeh obce práce potrvají
až do října. Olbramovickým se
podařilo celou rekonstrukci citlivě zakomponovat do zástavby i
vzhledem k historickému objektu, kterým je kaplička.
„Druhá rekonstrukce začala
v červnu a je to obdoba předchozí akce. To znamená splašková
kanalizace, plynovod, vodovod,
elektrika a poté úprava povrchu.
U této záležitosti je finanční rozsah 4 miliony korun a financování
je plně v režii obce. Trasa vede ve
stávající zástavbě a zasahuje až
na území určené pro budoucí zástavbu rodinných domků,“ dodal
Lubomír Čech.
/mask/

Statisíce jdou do oprav

/Ivančice/ Před nedávnem byla dokončena oprava místních komunikací v části Ivančic - Němčicích a to ulice Kapitána Jaroše a Školní.
Tyto lokality získaly nový asfaltový povrch. Dále byla provedena komunikace na ulici Říční v Letkovicích a zahájila se kompletní oprava
povrchu ulice Pod Jakubem. Na tuto opravu bude navazovat ulice Slunečná. Další komunikace budou opravovány dle schváleného harmonogramu. Pro ulice Slunečná a Pod Jakubem je v rozpočtu vyčleněno
přibližně 600 tisíc korun a oprava v Letkovicích stála přibližně 500
tisíc korun. Byla také provedena společná investice Jihomoravského
kraje a města na kompletní rekonstrukci atria u základní umělecké
školy Alfonse Muchy a průjezdu vedle knihkupectví. Město se podílí
na této společné investici částkou přibližně 630 tisíc korun.
/jak/

Věčné téma – rockové zábavy v Oslavanech
tanečních zábav na to, že je v Dělnickém domě málo zábav, že se
nemají kde bavit, si myslím, že
jsou diskutabilní a věcí odlišného
názoru. Je totiž nutné brát v úvahu to, že sál neslouží pouze pro
taneční zábavy. Tento sál je společenským sálem pro konání různorodých akcí - divadlo, schůze,
kluby, oslavy, atd. a tudíž by měl
být na patřičné úrovni co se týče
jeho reprezentativnosti.
Město koncem loňského roku
zakoupilo do sálu 200 ks nových
čalouněných židlí, byly pořízeny
nové záclony, natřena okna do
vestibulu a v šatně, upraveno pódium, instalováno obložení v přísálí a připravujeme další úpravy.
Pro kvalitní úroveň sálu je nutné
zajistit náročné úklidové práce,
mj. nákladné voskování, leštění,
čištění vysoko umístěných oken
a záclon. Možná stojí za zmínku,
že takové uklizení sálu po zábavě
trvá téměř celou neděli, tj. zhruba
8 hodin přičinlivé práce, samotné
vyvětrání sálu od cigaretového
kouře trvá nejméně 3-4 dny.
V letních měsících se všechny
taneční zábavy přesouvají do venkovního prostředí. V Oslavanech
k tomu slouží zámecký park a padochovská Sokolovna. Bohužel počet tanečních zábav uskutečněných
v zámeckém parku musel být omezen z důvodu nesplnění hygienických podmínek – hlučnosti. Areál
parku je v bezprostřední blízkostí
obytné zóny a kvůli stížnostem ob-

IERACO - WECH s.r.o.

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ PYTLOVANÉHO
KVALITNÍHO CEMENTU 32,5 R
(slevy při paletovém odběru)

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, ATD.
VÝKUP PALET EURO I ATYPICKÝCH
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

čanů na porušování nočního klidu
Město Oslavany bylo nuceno přikročit k dohodě s pořadateli, aby
zde byl omezen počet hudebních
produkcí a tyto produkce byly spíše orientovány do méně hlučného
hudeb. stylu, např. country či folk.
Je třeba si uvědomit, že taneční
zábavy nejsou pro kulturní vyžití
vším, co v Oslavanech nabízíme.
Mnozí mladí lidé, kteří navštěvují
zábavy pouze toho „svého směru“
nejsou ochotni se zapojovat do dalších kulturních akcí, které pro ně
připravujeme a pak vzniká jejich
nespokojenost v tom, že se nemají
kde bavit. Je mi líto, že tento názor
někteří z nich zastávají, možná by
pro ně bylo alespoň trošičku poučné, když by po takové sobotní
zábavě vstali v neděli kolem sedmé ráno a přišli se podívat na stav
sálu a jeho venkovní okolí, prošli
se městem směrem k autobusovému nádraží. Jsme přesvědčeni,
že v průměru 2 rockové zábavy
měsíčně nejsou málo a z tohoto je
snad dostatečně patrné, že nikdo
nemá snahu v této oblasti cokoli
zakazovat a záměrem Kulturního
informačního střediska je zajištění širokého výběru akcí a také
příprava kvalitní úrovně prostorů
pro konání kulturních akcí.
Nezbývá mi než si přát, aby uvedený nadpis článku v budoucnu zněl
asi takto: Věčné téma - „Rockové
zábavy v Oslavanech - vzájemná
tolerance, pochopení a vstřícnost“!
Jana Nováčková, KIS Oslavany

Vážení občané

Pro Vaši informaci zveřejňujeme bez dalšího komentáře část zprávy
Finančního výboru, která byla hlasováním vzata na vědomí na veřejném
jednání Zastupitelstva města Ivančice dne 19. června 2006. Gigantické
zadlužení našeho města je doposud veliký problém. Když se zabýváme
otázkou, proč se tak v devadesátých letech stalo, nabízí se několik variant odpovědí. Jednou z nich může být i ta, že se předpokládalo, že čím
vyšší dluh, tím menší pravděpodobnost, že se najde někdo, kdo bude
mít odvahu problémy řešit. Zprávou finančního výboru je další diskuse
zbytečná a svůj názor si udělejte sami.
MUDr. Vojtěch Adam

Zpráva finančního výboru

Datum konání 16.6. 2006, Předmět jednání: 1. zpráva o hospodaření
města Ivančice za rok 2005 - závěrečný účet , 2. zpráva o vývoji dluhové
zátěže města v období let 2002 – 2006. Přítomni: finanční výbor - Pavel
Valenta, Zbyněk Jelínek, Roman Sládek, Stanislav Kubálek
Zpráva o vývoji dluhového zatížení města v letech 2002 – 2006
Finanční výbor se od svého ustavení po volbách v roce 2002 dlouhodobě zabývá stavem a řešením dluhů města. Vzhledem k blížícímu se
konci volebního období cítí finanční výbor povinnost seznámit zastupitelstvo i občany města Ivančice s tím jak se dluhová zátěž města změnila od
roku 2002. Především je třeba konstatovat, že v současné době město
splácí již pouze dlouhodobé úvěry a půjčky a to především úvěr od banky
Kommunal kredit, půjčky na vybudování vodovodu Budkovice, vodovodu Řeznovice, Hrubšice a vratku z nezdařené výstavby 63 bytových
jednotek na sídlišti. Podařilo se vyřešit a vyrovnat problematické a
dlouhodobé závazky města vůči firmám Železniční stavitelství Brno
a IMOS Brno. Rovněž byly doplaceny závazky ke Státnímu fondu
životního prostředí, Fondu rozvoje bydlení, První České plynárenské,
Finančnímu úřadu. Platební morálka města je v současné době na velice
dobré úrovni. Přes tyto nesporně pozitivní skutečnosti je třeba mít neustále
na zřeteli, že město Ivančice bude mít i na konci roku 2006 poměrně vysoký
dluh ve vztahu k reálně využitelným rozpočtovým příjmům. Tato skutečnost
bude mít rozhodující vliv na potřebné investice do infrastruktury města (kanalizace, ČOV, vodovody, komunikace). Na těchto velkých investicích
se bude město podílet formou spoluúčasti k případným dotacím z EU či
rozpočtu ČR. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků bude město nuceno si vzít úvěr, jehož výše je a bude limitována současným vysokým
dluhem. Případný úvěr, který by si město bralo v letech 2007 - 2008
by neměl v žádném případě přesáhnout částku 150.000.000,-Kč. Celkový dluh města byl k 31.12.2002 160 626 342 Kč, k 31.12.2006 to bude
90 406 962 Kč. Město Ivančice vyplatilo v letech 2003, 2004, 2005 a 2006
na splácení dluhů 70.219.380,- Kč.

KUPIDO bilancuje

Komise pro územní plánování, investice a dopravu (KUPIDO)
vznikla po komunálních volbách na podzim 2002. Od té doby pracuje
a plní úkoly rady města jako její poradní a iniciativní orgán.
Za téměř čtyřletou existenci se komise zabývala velkým množstvím
úkolů vyplývajících z potřeb rozvoje města. Jako hlavním a prvořadým
úkolem se pro komisi stal územní plán jako základní plánovací dokument města. Komise je iniciátorem řady podnětů a změn v tomto strategickém dokumentu, který se dokončuje. Nejzásadnější je dopravní
řešení a prosazení vzdálenějšího obchvatu města, který svou polohou a
možným časovým horizontem realizace nezastaví rozvoj aglomerace.
Dále jsme se zasadili o zpracování studií zástaveb Brněnka, Alexovice,
Budkovice a Černá. Zpracované studie jsou podnětem pro potencionální investory a stavebníky. Víme, že jen větší nabídka nastartuje zdravé
konkurenční prostředí i v oblasti trhu s nemovitostmi. Na podnět Rady
města jsme řešili dopravní problematiku, parkování, opravy cest a jiné.
Své stanovisko jsme dávali k desítkám žádostí stavebníků a investorů.
Byli jsme přizvání do komise pověřené kontrolou Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice. Stali jsme se týmem, který svou odborností a zkušeností napomáhal městu a tvořil důslednou oponenturu investorům
vstupujícím do města. Za působení komise se začaly využívat digitální
mapové podklady a začalo se s nimi efektivně pracovat (v jiných obdobných lokalitách se tak dělo již před 8 lety - poznámka autora).
Město následně čeká další velká spousta úkolů, které zabezpečí jeho
rozvoj. Když jsme vstupovali do komise, byl prázdný stůl. Bilancujeme
a na stole leží odvedená práce v podobě téměř hotového územního plánu,
studií a dalších připravených věci ke zlepšení rozvoje a života ve městě.
Předkládáme účet. Děkujeme vedení města, zaměstnancům úřadu, občanům i firmám a investorům, s kterými jsme spolupracovali a řešili věci
ku prospěchu a rozvoji města. Uvidíme, jestli bůžek KUPIDO poletí dál.
Vavroušek Pavel, místopředseda komise KUPIDO

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Mezírka 1, BRNO

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

Sokolská 39, ZNOJMO

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

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
„Proč změnu? Proč ne!“

Ještě není jasno, jak dopadne velká politika, ale už to začíná vřít na komunální
politické scéně. Ve městě Ivančice vedle politických stran vznikla jedna nezávislá skupina. Oslovili jsme jejího lídra Mgr. Pavla Dočkala a zeptali se ho:
Co Vás vedlo k vytvoření nezávislé kandidátky? Jsme přesvědčeni, že na
fungování města je co zlepšovat. Město našeho typu a naší velikosti by mělo
vypadat a fungovat rozhodně lépe.
Pod jakým názvem – jménem do komunálních voleb půjdete? „NEZÁVISLÉ
IVANČICE“ jasný a srozumitelný název, skoncovat s politikařením, tím začneme.
Kdo tedy přichází? Toto sdružení nezávislých kandidátů bylo postaveno
na základu, kterým je komise pro dopravu, investice a územní plánováni
– KUPIDO. Tato komise pracuje skoro čtyři roky jako poradní orgán města a
je obsazena lidmi z profesí ve stavebnictví. Doplnili jsme tým o lidi z oblasti
ekonomie, životního prostředí a také o lidi ze skupin volnočasových aktivit,
především mládeže. Tedy lidí, jejichž profese je potřebná pro město.
Jak jsme mohli sledovat na kandidátkách Ivančic se velice často objevují
lékaři a učitelé. Jakou taktiku jste zvolili vy? Naše kandidátka je obsazena zástupcem ředitele (učitelem) na „Zemědělce“, v jedné osobě jde o stavebního inženýra – projektanta, člena komise KUPIDO. V osobě paní zástupkyně ředitele
na Brněnce jde o nutnost zabezpečit v týmu osobu znalou problematiky mládeže
a volnočasových aktivit, především dětí. Cítíme nutnost úzké spolupráce v boji
proti nešvarům mládeže. Lékaře – doktora v našem týmu nemáme, neboť náš
názor je ten, že v současné době město potřebuje na úrovni zastupitelstva odborníky z jiných profesních skupin. Průměrný věk naší kandidátky je 43 let.
Podařilo se Vám sestavit mladý tým? Ano, je to tak, především jsme chtěli,
aby kromě věku měli kandidáti za sebou dostatek praxe a hlavně výsledky. A ty
jsou přece rozhodující.
A zkušenosti s prací pro město? Pět lidí z našeho týmu pracuje v komisích
města již dnes. Jedná se o KUPIDO a Komise životního prostředí.
Můžete nám v kostce přiblížit Váš volební program? Jak jsem již uvedl,
vstupem do komunální politiky chceme eliminovat to, co je i vidět ve Vašem
čtrnáctideníku. Nesmyslné politikaření, neustálé zaobírání se minulostí, analýzami, kdo co zkazil při řízení obce, kdo za co může, že naše město je současné
době v situaci, v jaké je. Tedy ne výrazně radostné. To nikam nevede. Lidi v našem městě především trápí, kdo co udělá pro ně a pro město. A to je další věc
z našeho programu. Vytvořit dlouhodobou koncepci města. Ta začíná u majetku
města, přes úklid a sečení zeleně, investice a dotace, podporu a rozvoj volnočasových aktivit, dopravou a životním prostředím konče.
Co musíme a prosadíme? Kamerový systém s propojením na Policii České republiky. Střed města a nejen on, se nám stává problémovým, hlavně po setmění!
Dále chceme zapojit širší veřejnost do dění města. Máme na to svůj jednoduchý
a osvědčený návod. A dalším velice důležitým bodem je problémový Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice. Impérium čítající několik desítek obcí na jihozápadě od Brna dle našeho názoru nesplnilo očekávání, a je nutné provést
důkladnou revizi, jak jeho činnost zefektivnit, popřípadě jakým způsobem naši
účast ukončit. Principy svazků obcí jsou základem dobré spolupráce a vzájemných dobrých sousedských vztahů. Ve větší síle obcí je možné více působit
a ovlivňovat dění (např. „atomový zákon“). Myslím, že tato problematika je
ovšem občanům poněkud vzdálená a zaslouží si samostatný příspěvek.
Prozradíte, jak vtáhnout občana do veřejného dění? Všechno neprozradím.
Co se Vám líbí na Ivančicích? Jsem rodák patriot. Víc nemá smysl dodávat.
Co se Vám tedy nelibí na Ivančicích? Skepse. Nehledání cesty, jen příčin
stavu dluhů, ty jsme si nadělali sami. Chtějme odpovědnou práci odpovědných
lidí pro rozvoj našeho města.
Závěrem na sebe něco prozraďte. Normální kluk z Drůbežního trhu.
Vaše krédo, s kterým jdete do voleb? PROČ ZMĚNU? PROČ NE.
Děkujeme za rozhovor. Bylo mi potěšením.

Ivančice

AUTOBAZAR

Obyvatelé Morašic světili svůj znak a prapor

foto: mask
/Morašice/ Celá obec slavila.
Její obyvatelé a pozvaní hosté
k tomu měli hned dva důvody a to
svěcení obecního znaku a 70. výročí dobrovolných hasičů v obci.
„Dnes světíme obecní znak
s praporem a zároveň slavíme

sedmdesát let od založení dobrovolných hasičů. Odpoledne
začne program svatou mší, na
které se pokřtí znak s praporem
a poté průvod hasičů přejde před
zbrojnici, kde se bude odehrávat
předávání vyznamenání. Přijede

/Olbramovice/ Koncem prázdnin se nacházel objekt kuchyně
pro děti v Olbramovicích v největším pracovním tempu. Probíhala tu totiž celková rekonstrukce
vnitřních prostor objektu postaveného v sedmdesátých letech.
„Důvod, proč jsme museli do
toho jít, je jednoduchý, jsou to
hygienické předpisy, které nám
říkají, že nejpozději od 1. ledna
2007 musí kuchyně splňovat
všechny požadavky tak, jak jsou
nastaveny našimi zákony a standardem Evropské unie. K tomu,
aby se vše mohlo podařit, jsme
měli vypracovaný projekt, ale
chyběly nám peníze. Letos se nám
podařilo získat tři miliony korun
od Ministerstva financí, tedy
ze státního rozpočtu. Dalšího půl
milionu jsme dostali z Jihomo-

ravského kraje, zbytek bude
z obecního rozpočtu. Celkové
náklady budou převyšovat čtyři
miliony korun,“ uvedl starosta
Lubomír Čech.
Stavba byla zahájena poslední
červnový den a ukončena by měla
být tak, aby se mohlo začít vařit
pro školáky, to znamená poslední
srpnový týden. Je pravděpodobné, že na září ještě zůstanou některé venkovní úpravy, které ale
nebudou bránit provozu.
„Kuchyně se nachází v budově
mateřské školy, ale její služby
využívají i základní škola a je
tu možnost vařit i pro veřejnost.
Dnes občané odebírají stravu ve
firmě Agra a od září budou mít
i tuto možnost. Někomu možná
bude více vyhovovat jiné složení
stravy. Dá se předpokládat, že do

dobová stříkačka tažená koňmi a
otevře se výstava k významnému
výročí hasičského sboru v Morašicích. Na závěr bude zábava,“
uvedl kronikář obce Emil Vais.
„Náš obecní znak jsme si navrhli sami. Návrh nejprve schválilo zastupitelstvo a poté heraldik
znak schválil, aby byl z heraldického hlediska schůdný. Je trochu
atypický, na znaku je znak Rytířského řádu křížovníků v originálních tinkturách, což málokterá
obec asi má. Máme heraldickou
výjimku. Řád křížovníků měl
v naší obci statky a to od roku
1530,“ doplnil dále Emil Vais.
„Já dnešní slavnost vnímám
jako význačnou, protože svěcení praporu je pro každou obec,
občana i rodáka velmi významné. Je tomu i u mně a já si toho
vážím. Mám upřímnou radost
z této události i z historického
hlediska i spojitosti řádu a obce,

tím spíše, že jde o moje rodiště,“
řekl starosta Znojma Pavel Balík.
„Do Morašic jezdím pravidelně, za místním rodákem Pavlem
Balíkem a jeho rodinou. Proto
jsem přijal i dnešní pozvání. Tato
sláva patří všem lidem této obce,“
přidal se senátor Milan Špaček.
„Jsem ráda, že oslava takto
dobře dopadla, protože jsme ji
připravovali dva roky, proto bych
ráda poděkovala všem, kteří pomohli,“ přidala starostka Morašic
Jiřina Hermanová.
„Nemohu na Morašice zapomenout, protože mě tady nechali
zavádět jako stárka, takže jsem
Morašice přijal jako moji druhou
rodnou obec. Dnes je příležitost
popřát k významné události a
výročí zdejších dobrovolných
hasičů. Je to i poděkování co pro
nás dělají a jejich pomoc je vždy
na místě,“ ocenil hejtman kraje
Stanislav Juránek.
/mask/

budoucna nebude možné tyto nákladné akce uskutečňovat v malých obcích, proto, když bude

možnost, budeme vozit obědy
třeba i do branišovické školky,“
doplnil Lubomír Čech.
/mask/

Nová kuchyně pro školáky bude v provozu od září

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.

Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici:
GRAFIK - DTP OPERÁTOR
Požadavky:
samostatnost a praxe v oboru výhodou
grafické cítění • časová flexibilita
rutinní znalost Corel Draw, Photoshop, Acrobat
(popř. Illustrator, InDesign) - vše platforma PC
znalost předtiskové přípravy
V případě zájmu zašlete stručný životopis
a základní portfolio na zamestnani@tiskarnamk.cz

Fiat Dobló 1,9 D

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD

Audi A3 1,9 diesel

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

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

Audi A3 1,9 TDI

Audi A4 Avant 1,9 TDI

Audi A6 2,5 TDI

Audi A6 Avant 2,5 TDI

BMW 330 D

BMW 525 TDS klima

Citroen Berlingo 1,6 16V

Citroen Xsara Picasso 2,0

Citroen Xsara 1,8i

Ford Fiesta 1,8 diesel

Ford Mondeo 2,5i GHIA

Ford Mondeo combi 1,8

Ford Mondeo 2,0 TDCI

Hyundai Coupé 2,0i

Jaguar XJ6 3,2i

Mazda 626 2,0 DITD

Mercedes-Benz 123 200D

Mercedes-Benz SL 320

Opel Astra 1,7 TD klima

Opel Astra combi 1,7 TD

Opel Vectra 2,0 TD

Peugeot 206 1,1i VAN

Peugeot 306 1,6i

Renault Espace 2,2 DCi

Škoda Fabia 1,2 HTP

Škoda Fabia 1,4 16V hav.

Škoda Octavia 1,8 20V

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Superb 2,0 TDI

Toyota Avensis combi D4D

VW Golf 1,4 16V klima

VW Polo 1,9 diesel

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

r.v. 2001, cena 299.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, xenony,
ABS, alarm, el. okna, posilovač
řízení, alu kola, tažné, centrál

r.v. 1999, cena 89.000 Kč
5 míst, tmavě modrá metalíza,
klima, el. okna, alu kola, centrál
dálkový, el. zrcátka

r.v. 1970, cena 25.000 Kč
obsah 2 197 ccm, 44 kW, nafta,
stav dobrý, střešní šíbr man.,
tažné zařízení

r.v. 2006, cena 230.000 Kč
tach. 2 700 km, 2x airbag, ABS,
centrál, imobil., el. okna, posil.,
tón. skla, otáčkoměr, mlhovky

r.v. 1997, cena 125.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD,
imobil., posil., alu kola, tažné,
centrál dálk., tón. skla, vyhř. zrc.

r.v. 1997, cena 59.000 Kč
nafta, stav dobrý, servisní
knížka, rádio, posilovač řízení,
alu kola, centrál dálkový

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

r.v. 2003, cena 75.000 Kč
AIRBAGY JSOU OK !, klima, 2x
airbag, centrál, imobilizér, el. př.
okna, otáčk., zámek řadící páky

r.v. 1998, cena 225.000 Kč
aut. klima, a převod., 4x airbag,
xenony, ABS, alarm, el. okna, stř.
šíbr el., alu kola, tažné, temp.

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.

r.v. 2000, cena 179.000 Kč
klima, airbag řidiče, ABS, orig. rádio,
imobil., el. okna, posil., centrál dálk.,
tón. skla, otáčk., vyhř. el. zrcátka

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

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

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.

r.v. 1999, cena 169.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
centrál, el. př. okna, stř. nosič,
tón. skla, otáčk., venk. tepl.

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

r.v. 2000, cena 316.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ABS,
posil., alu kola, centrál dálkový,
tón. skla, otáčkoměr, el. zrcátka

r.v. 2001, cena 225.000 Kč
kombi, klima, 8x airbag, ABS, orig.
rádio, posil., střešní nosič, tažné,
centrál dálk., tón. skla, el. zrcátka

r.v. 1997, cena 109.000 Kč
nafta, airbag řidiče, orig. rádio,
střešní šíbr man., posil., alu
kola, centrál dálkový, mlhovky

r.v. 2006, cena 675.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony,
ESP, ASR, EDS, ABS, počítač,
alu kola, centrál dálk., mlhovky

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

r.v. 1995, cena 149.000 Kč
klima, 2x airbag, xenony, ABS, kůže,
CD, el. př. okna, posil., počítač, alu
kola, vyhř. sed., dřevo, tón. skla

r.v. 2005, cena 379.000 Kč
klima, ABS, orig. rádio, el. př. okna,
posil., alu kola, centrál dálk., tón.
skla, el. zrcátka, venk. teploměr

r.v. 2001, cena 95.000 Kč
airbag řidiče, orig. rádio, imobilizér, el. př. okna, posil, centrál
dálkový

r.v. 2000, cena 170.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, posil., alu
kola, centrál dálkový, otáčk.

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

r.v. 2001, cena 185.000 Kč
klima, 2x airbag, rádio, centrál,
el. př. okna, posil., tón. skla, CD
měnič, otáčkoměr, el. zrc.

r.v. 1995, cena 299.000 Kč
Telefon na majitele: 602 956 198.
MAX výbava., koupeno v CZ,
nehavarované, servisní knížka

r.v. 1996, cena 65.000 Kč
benzín, stav velmi dobrý, airbag
řidiče, orig. rádio, el. okna, střešní šíbr el., posil., alu kola, centrál

r.v. 1999, cena 179.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, CD,
centrál, el. okna, posil., alu kola,
tón. skla, vyhř. el. zrc., mlhovky

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

r.v. 2003, cena 279.000 Kč
HDI, nafta, aut. klima, 4x airbag,
ESP, ABS, CD, el. okna, počítač,
multif. volant, alu kola, temp.

r.v. 1999, cena 160.000 Kč
kombi, nafta, +4 zimní kola, klima,
4x airbag, ABS, rádio, centrál,
imobil., el. okna, posil., alu kola

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

r.v. 1996, cena 85.000 Kč
47 kW, nafta, 2 majitel., nehavarované, centrál, el. okna,
posilovač řízení
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Zeptali jsme se: Ing. Ladislava Šustra, poslance KDU-ČSL za JM kraj

Ing. Ladislav Šustr, poslanec parlamentu za Jihomoravský 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 rodinný typ, 6 sourozenců,
6 vnuků. Moje práce vychází
z prostředí, kde jsem působil.
Řemeslo, komunální sféra, sport,
místní neprofesionální kultura
atd. V současné době pomáhám
při realizaci investic právě
v komunální a památkové sféře
plus sportovní prostředí.
Jak ve své práci hodláte podporovat zájmy regionu?
Částečně odpovídám v otázce č.
1, ale je to hlavně zabezpečování
státních financí pro potřeby také
našeho regionu. Jedná se také
o investice ze „Státního fondu
dopravní infrastruktury“, což jsou
mimo jiné cycklostezky, železnice, vodní cesty a dálnice.

Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru dnes nejvíce tíží samosprávu a občany v kraji? Jak by
se tyto problémy daly řešit?
V samosprávě panuje přirozená
touha po dalších investicích.
Dotačních titulů je mnoho.
Domnívám se, že není v těchto
věcech dostatečná spravedlnost.
Nebyla nikdy zohledněna ani
zmapována velmi rozdílná „startovací čára“ jednotlivých obcí a
stálo by také za zváženou provést
určitou inventuru – kdo, co, kdy
(třeba za posledních 15 let) dostal
a také s ohledem na zjištěné
postupovat při rozdělování dalších financí. Je také na čase
„zmodernizovat“ zákon o rozpočtovém určení daní (RUD).
Jste pro zavedení školného
na vysokých školách? Jak vidíte
situaci ve školství v kraji a na co
se hodláte v této oblasti zaměřit?
Zavedení rozumného školného
podporuji samozřejmě s výjimkami v sociálních případech.

Domnívám se ale, že na všech
úrovních zanedbáváme řemeslo.
Jak v rodinách, tak hlavně ve
společenském pohledu na tuto
oblast. Chci pomáhat hlavně
řemeslu.
Chcete přímou volbu prezidenta, nebo většinový volební
systém?
Přímá volba prezidenta mně
nepřipadá tak důležitá jako přímé
volby starostů a hejtmanů, ale
nevadila by mně. Většinový
volební systém naprosto odmítám
jako diskriminační.
Jak vnímáte adopci dětí
registrovanými partnery?
Jsem asi podjatý jako vyznavač
klasické (velké) rodiny a
nedovedu si adopce v dobrém
prakticky představit.
Co podle Vás přinese úplná
deregulace nájemného?
Deregulace nájemného přinese
hlavně rovné podmínky pro
všechny občany. Dosud zde
máme podporovanou skupinu
z peněz všech.
Jste pro sepsání evrop. ústavy?
Jednou evropská ústava musí
být. Stačí jednoduchá. Dosud je
předkládána právě opačně.
Ve kterém roce by Česko podle
Vás mělo přijmout euro?
Podle mě by to mělo být v roce
2010.
Jste spokojen s dopravní
obslužností?
Dopravní obslužnost nemůže být
nikdy ideální a její zabezpečení je
vysoce finančně náročné. Je nutno
velmi hospodárně zvažovat.
Zakázali byste kouření na
veřejnosti?
Kouření strašně smrdí a je od
jinak džentlmenů neuvěřitelné

jejich sobectví. Jsem pro výrazné
omezování.
Jakou vidíte situaci ve zdravotnictví, měli by pacienti
platit za vystavení receptu,
nebo přispívat na svůj pobyt v
nemocnici?
Výdaje na zdravotnictví se od
roku 1990 zvedly čtyřikrát.
Nehospodárnost s léky hlavně
samými pacienty je závažnou
skutečností. Umím si představit
rozumný poplatek za vystavení
receptu, u sociálních případů
není problém kompenzace. Jsem
přesvědčen, že úměrné zvednutí
důchodů a poplatek ušetří
miliardy. Pobyt v nemocnici by
mohl být hrazen alespoň tím, co
ušetřím, že nejím doma.
Jaká sazba (sazby) daně z příjmů fyzických osob je podle Vás
optimální?
Navrhuji 20% s jemnými
nuancemi nahoru i dolů dle
případu zdanění.
Jaká základní sazba DPH je
podle Vás optimální?
Základní 17% v případě přiblížení
obou sazeb.
Jste pro minimální daň u
živnostníků? Jak by měla vypadat podpora malého a středního
podnikání, aby živnostníci nerušili své živnosti?
Jsem pro paušální minimální daň.
Podpora by měla spočívat hlavně
v tom, aby zákony tyto živnosti
nesužovaly. Např. prvních 14
dní platit nemocenskou. Toto
je likvidační fakt. Dále hlavně
zjednodušení účetnictví. Je příliš
mnoho druhů daní a jejich sazeb.
Jaká míra nezaměstnanosti je
podle Vás v regionu dosažitelná
v nadcházejících letech?

Reálně to vidím na 7%, ale mohlo
by to být i méně.
Jste pro úplné otevření
trhu práce pro Bulharsko a
Rumunsko?
Otevření trhu práce je výhodou,
ale i trápení. Naši lidé chtějí
tuto možnost mít všude a čeká
se od nás podobná vstřícnost.
Bohužel s fakty o stavu a výhledu
řemesla u nás vyvstává i potřeba
pracovníků dělnických profesí.
Mým snem je zabezpečení
všech potřeb pracovních profesí
vlastními silami. Z venku bych se
spokojil s minimem.
Jaká je podle Vás optimální
věková hranice pro odchod do
důchodu?
Odchod do důchodu není počet
roků shodný s počtem, který
má být stanoven jako číslo
„výpočtové.“ Výpočtové číslo
je u mne optimální 65 s tím, že
odchod skutečný je věcí každého
a důchod se krátí nebo navyšuje
„vzdáleností“ od konstanty 65.
Chci ještě připomenou velmi
neobvyklou skutečnost, že u nás
je uplatňován souběh příjmů
z důchodu a případného dalšího
zaměstnání a to je ve světě
výjimečné!
Jak vysoký by měl být průměrný důchod v porovnání s
průměrnou mzdou?
Důchod je čistý příjem, mzda
podléhá zdanění. Proto je někdy
špatně srovnáváno. Je nutno nastartovat nový důchodový systém,
kde bude důchodová částka
složena z více položek. Současný
stav je dlouhodobě neudržitelný a
já jsem konzervativní v rozdávání
financí na úkor dluhů, které budou
splácet naši vnuci.

DOKONALÉ
KUCHYNĚ
S MODERNÍM
VZHLEDEM

Podporujete výrobu jaderné
energie v ČR? Jste pro privatizaci
ČEZ a přijetí atomového zákona,
který je pro region velmi
významný?
Výrobu podporuji, privatizaci
bych neuspěchal. Atomový
zákon a jeho atributy pro okolí
Dukovan jsou pozitivní. Jiná
věc je spravedlnost s ostatními
územními celky, kde jsou rozvodny apod. a nemají z toho obce
ani daň z nemovitosti. Chtěl bych
to spravedlivěji posoudit a zákon
upravit.
Co zemědělství? Jak hodláte
pomoci tomuto resortu, který byl
pro jižní Moravu vždy stěžejní?
S nadsázkou lze říci, že je
dostatek jídla. Naše zemědělství
má také hlavní úkol starat se
o naši krajinu. Obojí je nutno
podporovat, ale hlavně by
naši občané měli kupovat naši
produkci. Velmi fandím našemu
kvalitními vinařství a budu
podporovat jeho rozvoj.
Na to navazuje i ekologie. Co
lze zlepšit?
Domnívám se, že je na tahu
i komunální sféra. Některé
necitlivé zásahy i v obcích
v oblasti zeleně mě mrzí a více by
se měly zvažovat. Výsadba lesů a
stavby rybníků by měly nahradit
alespoň vykácené soukromé
sady, které má na svědomí
kolektivizace a nebyly nahrazeny,
a to i ve vyloženě zemědělských
oblastech. Ekologie ve sféře
výroby všech možných produktů
je dobře ošetřena platnými
zákony, avšak kontroly v oblasti
ekologie není nikdy dost. A o
kouření už jsem hovořili.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

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

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

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

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA
NOVÁ VÝSTAVBA

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

Stavební
pozemek na RD
Ivančice - Letkovice
o výměře 1.560 m2,
š. 10,4 m, rovina,
inženýrské sítě
na hranici pozemku.
Cena: 370 Kč/m2

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

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

Oplocený pozemek na výstavbu
chaty v Ivančicích o výměře 968 m2,
š. 9,5 m. Nyní na pozemku dva
sklepy a horní zákl. deska 16 m2,
IS: el. na pozemku, vodu možno
vybudovat formou studny.
Cena k jedn.: 365 tis. Kč

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

NOVÁ VÝSTAVBA

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

Pro konkrétní klienty
hledáme
RD 1+1, 2+1 ,
3+1, 4+1 i větší se
zahradou i bez
v obci Ivančice
a okolí.
!!! NABÍDNĚTE !!!

Prodej nových bytů v Oslavanech
- velikosti 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 + 5% DPH

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

Pěkná chata 3+kk + veranda
v krásném prostředí Vysočiny
v obci Heřmanov, sam. stojící,
2 NP, část. podskl., IS: el., voda,
odpad-septik, vytápění na TP.
Ve výborném technickém stavu.
Cena k jedn.: 520 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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

... beton ještě dnes

výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372
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Revitalizace výškového domu

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

OBLAST INVESTOVÁNÍ

od zpracování podnikatelských záměrů,
přes průzkum trhu, zajištění financí
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

Kabátníkova 2
66110 BRNO
tel./fax: 548 210 376
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Škod po vandalech přibývá
/Miroslav/ Jednání vandalů v Miroslavi šokovalo širokou veřejnost.
Případy z poslední doby jsou již alarmující.
„Projevy vandalismu se už musela zabývat také rada města.
V zámeckém parku byla zničena dřevěná hrací sestava, rozšlapány
odpadkové koše a polámány lavičky. Další víkend následovalo zdemolování sochy „Letkyně“ od znojemského sochaře Prümera. Socha
byla odhalena v květnu 1971, to znamená, že zde bez újmy stála 35
let. Dále byla rozlámána houpačka a spáleno lehátko na koupališti.
Jen škoda na uměleckém díle je v desítkách tisíc korun. Případy ničení
byly nahlášeny Policii ČR a škoda bude v plné výši vymáhána po pachateli,“ informoval místostarosta Roman Volf.
Pachatel nebo pachatelé si zřejmě chtěli vybít přebytečnou energii
na pískovcové soše, tak jí prostě urazili obě ruce. Vedení města formou
veřejného příslibu vypsalo odměnu 10 tisíc korun pro toho, kdo přivede k dopadení pachatelů, kteří sochu Letkyně před kulturním domem
poškodili. To, jestli se zvýšený výskyt vandalizmu a s tím spojená i
jiná trestná činnost jako například krádeže souvisí s absencí městské
policie, je otázkou. Město Miroslav je totiž od konce března bez městské policie a dosud není jasné, zda tento stav bude trvat i nadále.
Zlepšit bezpečnostní situaci ve městě by mohl plánovaný kamerový
systém. Ten by měl mapovat situaci na ohrožených místech jako jsou
diskotéky nebo autobusové nádraží. Na ten se v současnosti zpracovává studie a jsou vytipována místa, která budou kamerami osazena jako
první. Projekt je koncipován tak, aby mohl být postupně doplňován.
Do té doby ale zřejmě budou noci ve městě poněkud méně bezpečné.
Poslední informaci k vandalizmu poskytla Policie ČR. „Pachatel byl
odhalen díky dobré spolupráce policie a občanů. Je stíhán za výtržnictví a poškozování cizí věci. Jedná se o muže ročník 87 z Prostějovska.
Za tento vandalský čin mu hrozí trest až 2 roky vězení za hanobení
kulturní památky. Výše škody je předběžně zjištěna na desítky tisíc
korun s tím, že přesnou částku určí až znalec,“ uvedla policejní mluvčí
Lenka Drahokoupilová. Podle Romana Volfa nebyla vypsaná odměna
za dopadení pachatele městským úřadem vyplacena.
/mask/

Prázdniny zviditelňují drogově závislé
/Miroslav/ Spousta volného
času a absence jeho smysluplného využití o prázdninách má za
následek, že dospívající mládež
experimentuje s konzumací alkoholu, ale hlavně také s drogami.
Drogy, a to především ty měkké
jako marihuana, mladí aplikují
jako zpestření každodenní nudy.
„Konzumace není zákonem nijak omezena, ale neexistuje žádný legální způsob, jak by si někdo

mohl tyto látky opatřit. V naší
republice je zakázána výroba,
distribuce i šíření a propagace, je
zakázáno k svádění a vedení nemravného a zahálčivého způsobu
života, přitom ale široká veřejnost
toleruje užívání konopných produktů,“ uvedla mluvčí znojemské
policie Lenka Drahokoupilová.
Například v Miroslavi lze skupinky mládeže často spatřovat u
zámecké kašny, kde se schází.
foto: mask

Vdolkový král překonal dosavadní rekord

foto: mask
/Bohutice/
Bohutice
žily
letním karnevalem spojeným
s třetím ročníkem meruňkobraní.
„Akci pořádáme, protože Bohutická meruňka je proslavená a
uznaná jako jedinečná odrůda.
Zaznamenali jsme v poslední
době spoustu návštěv, které hledají starou Bohutickou meruňku
a odebírají si štěpy. Naše meruňka je známá svou chutí a kvalitou,
dobře vyzrává a nepadá z větví,“

uvedl organizátor Pavel Štefka.
Jak doplnil dále. „Zorganizovali jsme třetí ročník Bohutického meruňkobraní spojené se
soutěžemi. Jednou z nich je
pojídání vdolků, nebo soutěž
o nejlepší marmeládu, která se
maže na vdolky a zbytek je sponzorsky darován do školní jídelny.
Další kláním je soutěž o nejlepší
meruňkovici, ve které se letos sešlo 50 vzorků, které degustovala

komise. Je tu i divácká soutěž o
nejlepší meruňkovici na vstupenkách. Novinkou je i tzv. divoká
karta, což je jedno volné místo
pro soutěžícího v pojídání vdolků
z řad diváků. Vdolků jsme letos
připravili na 400. Loňský rekord
byl 32 snědených vdolků,“ dodal
Pavel Štefka.
Titul o vdolkového krále si odnesl Martin Štefka za snězených
43 vdolků, čímž těsně zvítězil
a zároveň pokořil dosavadní rekord. Nejlepší marmeládu měla
Marie Čeperová a meruňkovici
manželský pár Růženka a Tront
Tulkovi. Vítěz meruňkovice je
až z Osla v Norsku, paní Tulková
má v Bohuticích chatu po mamince a jezdí sem na dovolenou.
Meruňkovici si dělají a i přes to,
že je u nich prohibice, trochu si
vozí i do Norska.
„Přihlásil jsem se ze srandy
a musím říci, že ze začátku to
moc nešlo, ale po prvních pěti
kouscích se to už zlepšilo. Menší
krize byla po 30 kusech, to už se
jedlo pomalu, ale stačilo se trochu napít. Na dnešek jsem moc
netrénoval, jen jsem měl na oběd
řízek a vodu,“ uvedl šťastný vítěz

patnáctiletý Martin Štefka.
„Počasí nám přeje a já si myslím, že je to dobrá akce přišla
jsem si poslechnout hlavně dobrou muziku,“ sdělovala usměvavá
Michaela Žáková.
/mask/

S tímto novodobým společenským nešvarem jdou ruku v ruce i
jiné negativní aspekty. Jak se právě v Miroslavi mohli přesvědčit,
je to vandalizmus a kriminalita.
Existují i podněty, dle kterých
se uvádí, že se právě u kašny
s drogami i obchoduje. Přitom to
není v tomto městě první případ
tohoto druhu. Pokusy pěstovat
konopí tu byly v minulosti již
odhaleny. Podle preventivních
a výchovných materiálů policie
lze konzumenty poznat podle několika příznaků. Je to například
v chování, kdy dochází k výrazným změnám jako je agresivita,
podrážděnost, nervozita, odchody
a útěky z domova na delší dobu
bez vysvětlení.
S tím je také spojena změna původních zájmů a zhoršení vzhledu
a péče o zevnějšek, ztotožňování
se s drogovou kulturou, nálezy
drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky,
speciální dýmky). Nadchází problémy na pracovišti, nebo náhlé
zhoršení prospěchu a chování ve
škole. Pro rodiče jsou také zpracovány rady, co dělat, když má
dítě problém s drogami nebo alkoholem. Neváhat a volat lékaře,
jestliže je dítě pod vlivem drog
a hrozí otrava. Lékaře je nutné
volat i tehdy, jestliže účinek drog
odezněl, ale přetrvávají duševní
problémy nebo halucinace. Důležité je nespoléhat na zázračná
okamžitá řešení, ale naslouchat

potomkovi - vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho
stanovisko a důležité je přimět
nést důsledky, jestliže není dítě
ochotno ke změně a do nekonečna neustupovat.
V tomto směru legislativa také
pamatuje na obce. Obecní úřad
obce s rozšířenou působností
je povinen sledovat nepříznivé
vlivy působící na děti a zjišťovat
příčiny jejich vzniku. Také činit
opatření k omezování působení
nepříznivých vlivů na děti.
„Největší přínos v prevenci užívání drog vidíme v kvalitním naplňování volného času mládeže.
Proto podporujeme činnost škol,
DDM, sportovních klubů a zájmových organizací. Byly vybudovány kabiny na hřišti FC, instalována hrací sestava, opravuje se
dětské dopravní hřiště, je podán
projekt na víceúčelové sportovní
hřiště za farou, atd. Tvrdíme, že
ten, kdo hraje na hudební nástroj,
hraje fotbal nebo např. chodí na
ryby je pravděpodobně méně
ohrožen těmito negativními jevy
než ten, který se nudí. Samozřejmě nic není stoprocentní. S tím
souvisí také vandalismus - například sochy Letkyně. Na tuto problematiku upozorňujeme také při
besedách s občany a v Miroslavském zpravodaji. Asi nejdůležitější je vliv rodiny. Rodiče by se
měli zajímat, jak a s kým jejich děti
tráví volný čas,“ uvedl místostarosta Miroslavi Roman Volf. /mask/

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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Šermování Ota Brück se narodil se 12. srpna 1915 v Ivančicích.
Účastník zahraničního odboje 1940 - 1945. Začátkem
(Alan)
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Cizokrajná
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Zn. auta

•

Umění
(angl.)
Zeměděl.
nářadí
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Úžlabina
(zast.)

Jméno
zpěváka
Jahelky

Zrušení Srdečnice
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(slov.)
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jméno

A sice

MPZ
Solmizač. Jamajky
slabika Válc. stoli
ce - 4 válce

Když
(slov.)

Kdosi
(bás.)
Rada obrany státu

Kód
evropské
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Kód
Arménie
Stanice t.
kontroly

MPZ
Slovenska

Domácí
pták

Lihovina

Ženské
jméno

•

Zasyčení

Pokladna

Osobní
zájmeno
Část
vozu

Zkr.
ampérzáv.

•

Domácí
ženské
jméno

Město
(okr. Cheb)
Kocour
(lidově)

2. díl
tajenky
Přesto

Doteky
míče

SPZ aut
Ústí nad
Labem

Patro ve
stodole
(nářeč.)

Hudební
stupnice

Domácky
Aneta

Domácky
Teodor

Na onom
místě

prosince 1939 odešel spolu s dalším „Vančákem“
Miroslavem Muchou ilegálně přes Slovensko, Maďarsko,
Jugoslávii a Sýrii do Francie. V Agde, kde se formovala
československá jednotka, se stal (1. díl tajenky) u roty
doprovodných zbraní 3. pěšího pluku. Po porážce Francie
odplul lodí Northmoor do Velké Británie, kde se nejdříve
stal podporučíkem a později subalterním důstojníkem.
V roce 1944 byl převelen do SSSR. Jako velitel 3.
baterie 4. dělostřeleckého pluku prodělal O. Brück (2. díl
tajenky) a na východním Slovensku. Své zážitky popisuje
ve fascinující knize „Na průsmyku bílý kříž“.
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V Kašenci slavili hody

/Kašenec/ Ani deštivé počasí nepokazilo dobrou náladu chase v Kašenci, která společně s ostatními obyvateli a návštěvníky slavila tradiční krojované hody. Pro zavádějící je to již od pátku náročný maratón
začínající stavbou máje. V sobotu dostal stárek a mládek hodové právo
a vyhráváním zvali na odpolední zavádění a večerní zábavu.
„Hody jsou pěkné, ale je tu málo místa. Počasí nám je pokazilo,“
uvedla jedna z návštěvnic Františka Tronská. K dobré náladě také přispěla skupina Minet, která všem hrála k tanci. „Můj stárek se jmenuje
František Vybíral a společně letos řídíme chasu. Je nás 11 párů, to tedy
znamená, že chasy je letos v Kašenci 22 mladých lidí. V minulosti
bývalo tak kolem 10 párů, takže letos je průměrná účast. Bývalo ale
i 14 párů. Pěkně nám zalilo, takže poprvé po šesti letech ve znovu
obnovené tradici se budou hody slavit v kulturním domě. Nevýhodou
je, že je tu méně místa než venku pod májí. Ale i přes špatné počasí se
přišlo veselit hodně lidí a zábava je perfektní,“ sdělila stárková Dana
Chudobová. V neděli byla na programu slavnostní hodová mše svatá
a pokračovalo se zaváděním.
/mask/

V Knínicích se slavilo

Kulturní programy
28.8 - 10.9. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• srpen - listopad - Není muže nad kováře. Výstava představí jedno z tradičních
řemesel - kovářství, galerie Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 9.9. - Celodenní poznávací zájezd - Křivoklát a Karlštejn, odjezd v 6.30
hod. od Besedního domu, doprava: 370 Kč (+ 10 Kč rezervační poplatek).
• 9.9. - 10.9. - Dny evropského dědictví. Otevření kulturních památek v Ivančicích: Kostel Nanebevzetí panny Marie - so, ne 13 - 17 hod., věž kostela Nanebevzetí panny Marie - so, ne 9 - 12, 14 - 17 hod., Městský dům - Památník
Alfonse Muchy - so, ne 9 - 12, 13 - 17 hod. - Výstava „Model města Ivančic
v r. 1875“ Jakuba Svobody, sklepní prostory - so, ne 9 - 12, 13 - 17 hod., kaple
sv. Jakuba - so, ne 13 - 17 hod., židovský hřbitov - so, ne 9 - 12, 14 - 17 hod.,
Mázhaus radnice - so, ne 9 -12, 13 - 17 hod. Výstavy: „Otisk slavných jmen“
přiblíží osobnosti spojené s městem Ivančice. „Vývoj názvů ivančických ulic“
od středověku po současnost. Kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích - so, ne 13
- 17 hod. V těchto památkách budou k dispozici informační materiály. V Expozicích A. Muchy a Vl. Menšíka bude vybíráno běžné vstupné.
• 9.9. - 30.9. - Výstava fotografiíLeoše Knechta z moravských měst a městeček,
Sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 27.8. v 19.30 hod. - irský večer hudby a tance, účinkuje: IRISH DEW - pražský instrumentální soubor (irská a keltská hudba), La QUADRILLA - brněnský
soubor irských tanců, zámek - Slovanská epopej.
• září - Výstava - obrazy a grafika B. Kopcové, galerie Knížecí dům M.
Krumlov
výstava potrvá do 21. září.
• září - Výstava fotografií - Klub moravských fotografů, Městský Úřad, nám.
Klášterní 125, Mor. Krumlov,1. patro.
• 9.9. v 15.00 hod. - Židovská obec a hřbitov, procházka s výkladem Mgr.
Evy Grunové.
• 10.9. ve 13.00 hod. - Zámecké odpoledne a den otevřených dveří do MSE,
program: skupina SKALÁCI, školní kroužky z M. Krumlova a okolí, řemesla, skákací hrad, veteráni, ochutnávka vína a medu, občerstvení. Zúčastní se:
DDM, SKAUT a hasičský sbor. Nádvoří zámku v Moravském Krumlově.
• Připravujeme: • 5.10. - Zájezd na FLORU OLOMOUC (mezinárodní výstava květin, aranžmá a zahrádkářských potřeb) a do okrasné zahrady Horizont,
závazné přihlášky na MěKS do 25. září 2006 na tel.: 515 322 225.

Kulturní a informační centrum Miroslav

foto: mask
/Miroslavské Knínice/ Hned tři důvody k oslavě měli občané v Miroslavských Knínicích. V sobotu tu totiž křtili obecní prapor a znak,
nový zrekonstruovaný kříž v místním kostele a čistírnu odpadních vod.
„Já se snažím podporovat malé obce hodně, protože je strašně důležité, aby si lidé uvědomili, že život je všude stejně hodnotný a nemůžeme se starat jen o velká města a investovat tam peníze. Musíme se
starat i o venkov. Dnes je k tomu taková krásná příležitost, protože se
otvírá čistírna odpadních vod, která se začala plánovat již před dvěma
lety. Ve své funkci jsem také schválit dotaci na regeneraci parku zde
v Miroslavských Knínicích. Spojení se svěcením obecního praporu
je důležité a posiluje sounáležitost lidí k tomuto místu. To dokazuje
i veliká účast. Dokládá to, že tento kraj žije a to je důležité,“ uvedl
ministr životního prostředí Libor Ambrozek, který přijel jako čestný
host otevřít čistírnu. „Dnes jsme spojili tři akce dohromady. Je to
žehnání obecních symbolů, žehnání nového zrekonstruovaného kříže
a slavnostní otevření čistírny odpadních vod. Jsem rád, že se čistírna
dnes slavnostně otvírá. Hlavní je, aby stavba sloužila lidem a byla ku
prospěchu celé obce,“ uvedl starosta obce Petr Janda.
Dobrá nálada, slunečné počasí, kolotoče, stánky a nakonec taneční
zábava. Tak se oslavovalo celé odpoledne a večer. „Já vidím přínos
hlavně v čistotě, nezničíme tolik přírody. Je pravdou, že dříve jsme
za odpad neplatili, ale zase se odpady lily všude možně a zapáchaly. Teď
se to zlepší,“ uvedla jedna z místních obyvatelek Ivana Šteflová. mask/

100 let od narození Karla
Vystrčila z Dolních Dubňan

Dne 23. srpna 1906 přišel na svět v malém domku v Dolních Dubňanech jako jeden z osmi sourozenců. Navštěvoval měšťanskou školu
v Moravském Krumlově a později vystudoval učitelský ústav v Příboře
na severní Moravě. Jako učitel začínal na národní škole v Rešicích,
později působil v Rudimově na Uherskobrodsku a od roku 1928 na
tehdejší měšťanské škole ve Slavičíně na Vláře. Zde se aktivně zapojil
do Sokola, kde cvičil žáky, dorost i muže. Od roku 1932 byl poprvé
zvolen náčelníkem jednoty ve Slavičíně, kterou vykonával do zastavení činnosti nacisty. Vedle toho působil jako náčelník IV. okrsku sokolské župy v Uherském Brodě. V září 1938 v době ohrožení republiky
nastoupil při mobilizaci vojenskou službu v hodnosti nadporučíka,
poté se vrátil do civilního života učitele a aktivního cvičitele. Po vzniku Protektorátu se ihned zapojil do ilegální činnosti v Obraně národa
ve Slavičíně a Valašských Kloboukách především opatřováním zbraní
ze slavičínské Zbrojovky a převáděním lidí přes hranice. Dne 29. září
1941 byl prvý den po vyhlášení stanného práva nastupujícím říšským
protektorem R. Heydrichem zatčen. Gestapo jej odvezlo přímo ze školy do věznice v Uherském Hradišti a po měsíci do Kounicových kolejí
v Brně. Počátkem ledna 1942 byl deportován do koncentračního tábora
Mauthausen v Horních Rakousích, kde na 16. persekučním bloku prošel peklem tělesného a duševního utrpení. Mezi tisíci jiných se stal obětí
rozpoutaného teroru heydrichiády a zahynul 15. července 1942. Po
osvobození byl In memoriam jmenován ředitelem školy, kde působil.
Dále mu byl udělen Čsl. válečný kříž 1939 (stejně jako jeho bratru Antonínu) za statečnost a zásluhy v boji o národní osvobození. Dne 29. září
1946 odhalena v nové školní budově ve Slavičíně pamětní deska, ke
které přibyla roku 1960 pamětní deska v rodném domě č. 87, kde jsou
připomenuti ještě bratři Antonín a Josef.
Autor článku se narodil až po smrti svého strýce Karla. Měl možnost
ještě koncem minulého režimu (jak jinak než tehdy na „devizový příslib“)
navštívit KT Mauthausen, místo utrpení a smrti nedožitých 36 let tohoto
vzácného dolnodubňanského rodáka.
Karel Kolář, Dolní Dubňany

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 2.9. - koncert rockové legendy CITRON v letním kině Miroslav
• 8. - 10.9. - tradiční krojované hody v Miroslavi
Město Miroslav, SDH, miroslavská chasa
a Řk farní úřad Miroslav Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ
MIROSLAVSKÉ HODY
8. - 10. září 2006

Program: Pá 8. září: ve 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou
FANTAZIE, so 9. září: 8.00 hod. - Sraz zavádějících v Hasičském
klubu, 8.15 hod. - Předání hodového práva chase v obřadní síni
MěÚ, 8.45 - 15.00 hod. - vyhrávání po městě a zvaní na hody,
16.00 hod. - zavádění krojované chasy pod májí před KD, 20.00
hod. - hodová zábava v KD. Ne 10. září: v 8.45 hod. - průvod
krojované chasy do kostela, 9.00 hod. - slavnostní hodová mše v
kostele sv. Petra a Pavla, po skončení kladení věnců na hřbitově,
10.30 - 15.00 hod. - vyhrávání po městě a zvaní na hody, 16.00
hod. - zavádění krojované chasy pod májí před KD. K tanci a
poslechu hraje po oba dny krojovaná dechová hudba ŠOHAJKA
Po dobu konání hodů je připraveno bohaté občerstvení.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 6.9. - exkurze do kostela v Husovicích v Brně + prohlídka historické části.
Sraz v 15.00 hod. u kostela. Vede pí Sáňková.
8.-9.9. autobusový zájezd do Jižních Čech s účastí na závěru největší akce
evropské turistiky EURORANDO 2006 v Českých Budějovicích s noclehem
tamtéž. Odjezd autobusem v 7.00 hod. od Besedního domu v Ivančicích. Vedoucí akce: Ing. Antonín Moravec. Pouze pro předem přihlášené členy.
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).

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.

TURISTICKÝ DEN
„PO HORNICKÝCH STEZKÁCH“

dne 10.9.2006. Start bude na oslavanském zámku
se zahájením v 8.30 hodin.
Pěší trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří necelých
10 km, vede k oslavanskému zámku, kde je start a cíl, dále kolem
radnice přes naučnou stezku na levém břehu řeky Oslavy, kolem
Dědičné štoly, přes bývalý důl Kukla, do Padochova, Havírny,
Podlesí až na Zbýšovsko, důl Františka, Balinské údolí, Verpach.
Na každém stanovišti dostanou účastníci historická razítka na
turistické mapky/skládanky, které obdrží na startu. V cíli obdrží
zajímavý vandrovní list o absolvování trasy. V 10.00 hodin proběhne
slavnostní otevření nové cyklostezky.
Srdečně zve Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska.

4. kolo KP - neděle 3. září v 16.30 hod.
stadion Na střelnici
FC M. KRUMLOV – FC SLOVAN ROSICE
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník Zrcadlo

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• so 26.8. ve 20.00
• ne 27.8. v 18.00

HORY MAJÍ OČI
Thriller USA

• so 2.9. ve 20.00
• ne 3.9. v 18.00

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Akční thriller USA

• stř 6.9. ve 18.00

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
Rodinná animovaná komedie USA

• so 9.9. ve 20.00
SATAN PŘICHÁZÍ,
• ne 10.9. v 18.00 ... Horor USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 3.9. v 17.00

DOBA LEDOVÁ
Animovaná pohádka USA

• ne 3.9. ve 20.00

SEXY PISTOLNICE
Western - komedie, USA

• stř 6.9. ve 20.00

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Film USA

• ne 10.9. v 17.00
• ne 11.9 ve 20.00

SCARY MOVIE 4
Parodie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 2.9. v 19.00

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Film USA

• so 9.9. v 19.00

ÚČASTNÍCÍ ZÁJEZDU
Komedie ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• ne 27.8. ve 20.30

SEXY PISTOLS
Western - komedie, USA

• út 29.8. ve 20.30

PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Dobrodružná komedie USA

• stř 30. 8. ve 20.30

SCARY MOVIE 4
Parodie USA

Změna programů vyhrazena.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 3.9. v 15.00 hod. - Primiční mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech.
Ke slavnostnímu poděkování za přijmutí svátosti Kristova kněžství křesťanskou
veřejnost srdečně zve br. Damián Jiří Škoda CFSsS.
• 9. a 10.9. - Oslavanské historické slavnosti 2006
Sobota 9.9. - Zámecký park: 10.00 hod. - Slavnostní zahájení za účasti zastupitelů města, 10.30 - 12.30 - Koncert dechové kapely Zlaťanka, 13.30 - 18.00 Koncerty hudeb. skupin Přístav, Drive, Robert Křesťan a Druhá tráva, Jiří Plocek a Jitka Šuranská, 20.00 - 02.00 - Taneční zábava se skupinami Arest 23, Island Rock a křest nového CD skupiny Darken. Zámecké nádvoří: 10.00 - 21.00
hod. - Historické tržiště s dobovým programem, 10.15 - Zahájení programu
heroldem za zvuku fanfár, máchání nepoctivých kupců - dobová scénka, 10.30
- Kejklířské vystoupení - Komedianti na káře, 11.00 - Alchymista s Golemem
- kouzla a magie, 11.30 - Potulní Kabrňáci - kramářské písně, 12.00 - 13.00 Přestávka s reprodukovanou dobovou hudbou, 13.00 - Šermířská komedie - vystoupení SHŠ Rytíři a lapkové z Vítku, 13.35 - Alchymista s Golemem - kouzla
a magie, 17.15 - Pouliční divadlo - Pohádka princ Bajaja, 18.00 - Máchání
nepoctivých kupců - dobová scénka, 18.15 - Šermířské vystoupení společnosti
Virtus Vincit, 18.45 - Potulní Kabrňáci - Kramářské písně, 20.10 - Alchymista s
Golemem - kouzla a magie, 14.00 - 15.00 - Historický průvod městem v čele s
králem Přemyslem Otakarem I. zakončený slavnostním ceremoniálem - udělení
královských výsad oslavanskému klášteru, 20.30 - Fakírské ohňové show, 21.00
- Zakončení programu s průvodem na náměstí 13. prosince. Zadní část zámeckého parku: 10.00 - 18.00 - „ Dětský park “ - soutěže a hry pro děti, skákací
hrad, lanová dráha, ukázky tábornických dovedností a vybavení, ukázky Klubu
vojenské historie. Zámecká kaple: 16.00 - 20.00 - Oslavanské pověsti v podání
herců divadla Na mýtině. Jednotlivá představení: 16.00 -17.00; 17.30 - 18.30;
19.00 - 20.00. Zámecká zahrada: 10.00 - 18.00 Dobové ležení s doprovodným
historickým programem, 15.00 - 16.30 - Sokolnický turnaj - klání sokolnických
mistrů - ukázky výcviku a lovu dravých ptáků, pasování nejlepšího sokolnického mistra, 19.30 - Večerní ukázka volného létání sov v dráze osvětlené loučemi,
Zámecká alej: 9.00 - 18.00 -Tržiště s dobovými řemesly. Interiéry zámku: 9.00
- 18.00 - otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci.
V prostorách bývalé sýpky: výstava Junáku k 85. výročí založení skautské
organizace v Oslavanech, výstava výtvarných děl vyhlášené soutěže „ Oslavanský zámek“. Zámecká vinárna: 11.30 - 20.30 - Posezení u cimbálu. Náměstí
13. prosince: 21.30 - Slavnostní ohňostroj. Neděle 10.9. - Zámecké nádvoří:
9.30 - 12.30 - Koncert folkové kapely WOKNO. Interiéry zámku: 9.00 - 17.00
- Otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci. Výstava v
prostorách bývalé sýpky: - výstava Junáku k 85. výročí založení skautské organizace v Oslavanech, - výstava výtvarných děl vyhlášené soutěže „ Oslavanský zámek“. Zámecký park: 13.00 - 18.00 - Hudební odpoledne se skupinou
Hejkalové. Zámecká vinárna: 12.00 -17.00 - Posezení u cimbálu. DOPROVODNÉ AKCE: Pátek 8.9. - Na MěÚ Oslavany oficiální přivítání návštěvy z
partnerského města Schkeuditz, která se zúčastní Historických slavností. Sobota 9.9. - slavnostní podepsání Memoranda o partnerství města Oslavany a města
Schkeuditz v oblastech tělovýchovy, školství, požární ochrany, sportu, kultury a
dalších. So 9.9. a ne 10.9. - Výstava k 85. výročí založení skautské organizace
v Oslavanech - průřez činností organizace ve fotografiích, kronikách a jiných
dokumentech - v prostorách bývalé sýpky. Pořádá Junák Oslavany. Neděle 10.9.
Nádvoří zámku: Turistický den - Po hornických stezkách, start od 8.30 hod.
Pěší trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří cca 10 km - od zámku
Oslavany, naučná stezka na levém břehu řeky Oslavy, důl Kukla, Padochovská
skála, panorama, důl Františka, důl Mašinka, lesem do Balin a přes Havírnu
(výstava k 220 letům od založení Havírny a příchodu prvních těžařů Müllerů do
Oslavan), přes Nový Svět zpět na zámek. Účastníci obdrží na každém stanovišti
historická razítka na turistické mapky, které obdrží na startu, dále pak v cíli
obdrží zajímavý Vandrovní list o absolvování trasy. Trasa je určena i pro méně
zdatné účastníky. Startovné 20 Kč. 10.00 - Slavnostní otevření nové cyklostezky
„Po hornických stezkách Rosicko-Oslavanska“ - na nádvoří zámku. Jsou připraveny dva okruhy, 25 a 50 km. 50 km okruh: Zámek Oslavany - Zbýšov - Babice
- Zastávka - Mariánské údolí - Okrouhlík - Říčky - Javůrek - Domašov - Rudka
- Litostrov - Zbraslav - Příbram - Vysoké Popovice - Lukovany - Ketkovice
- Oslavany. 25 km okruh: Oslavany - Zbýšov - Zakřany - Lukovany - Ketkovice - Oslavany. Prostory bývalé sýpky - nová galerie 13.30 - Vyhlášení vítězů
výtvarné soutěže „Oslavanský zámek“ za přítomnosti starosty města a ředitele
školy. Změna programu vyhrazena.
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Klášter Rosa coeli – Nebeská růže
Dnes je to snadné. Hranice států
jsou přesně vytýčeny, takže nedochází k výrazným sporům, kde je
správná hranice. Ve středověku to
tak jasné nebylo, Státy se vytvářely, jednotlivé oblasti patřící do
jednoho státu mohly být v dalších
letech majetkem státu jiného. Málokdy se spory řešily jednáním, těměř vždy vojenskou silou. Kdo měl
vojsko a prostředky k jeho udržení,
spornou oblast obsadil a tím dal
druhé straně možnost k odvetě.
K takovému sporu došlo kolem roku 1175 mezi Rakušany a
Čechy o pohraniční oblast Vítorazsko, (dnešní pohraničí Dolního
Rakouska) která právě prodělávala německou kolonizaci. Český
kníže Soběslav chtěl oblast Vitorazska připojit k českému státu a
v roce 1176 v čele silného vojska
dvakrát vpadl do Rakous. České
vojsko doplněné spojenci, např.
vojáky knížete Oty Konráda ze
Znojma, poplenilo napadenou
zemi až k Dunaji. Vojska knížete
se vrátila s bohatou kořistí a velkým počtem otroků. Při vpádu
nešetřila ani kostely a kláštery.
Jedním z účastníků výpravy
do Rakous byl v družině knížete

dován panem Vilémem z Kounic
později. K založení kláštera bylo
ještě zapotřebí získat souhlas příslušné řádové generální kapituly,
v tomto případě ve Francii v Premontre. Opat Gotšalk se vydal
na cestu do Francie k zasedání
generální kapituly a měl sebou
žádost pana Viléma z Kounic.
Generální kapitula se stavbou
kláštera v Kounicích souhlasila,
ustanovila Gotšalka pro budoucí
kounický klášter opatem, což znamenalo, že klášter v Kounicích byl
v závislosti na klášteru želivském,
kde Gotšalk již opatem byl.
To bylo důležité rozhodnutí,
protože mateřské kláštery, v tomto případě Želivský, mohly ve
filiálních klášterech potvrzovat
jejich správce, měly v nich právo
i povinnost visitací. V Premontré
se pravděpodobně řešila i otázka,
komu bude klášter zasvěcen. I
když název Rosa coeli se objevuje
až v 15. století je zřejmé, že klášter byl od počátku zasvěcen Panně
Marii. Premostránský řád měl předepsanou zvláštní úctu k Matce
Boží. Je proto přirozené, že byla
určena za přimluvkyni kounického kláštera. Církev nazývá Pannu

Pohled na ruiny kláštera

Oty Konráda znojemského i pan
Vilém, držitel Kounic. Značně se
podílel na vypalování kostelů a
klášterů, za což byl dán papežem
do klatby. Takové postavení mimo
zákon nebylo příjemné ani v tehdejší době a tak Vilém se rozhodl
putovat do Říma a poprosit papeže
o odpuštění. Návštěva Říma byla
úspěšná. Bylo mu odpuštěno, ale
za pokání mu papež uložil, aby
vystavěl na svém panství klášter.
V té době byl v oblibě řád premostránský, který budoval v Českých zemích několik klášterů
mužských i ženských. Značné
zkušenosti s budování klášterů
měl opat želivského kláštera
Gotšalk. Toho si Vilém z Kounic
pozval v roce 1181 k sobě, aby se
poradil o stavbě budoucího kounického kláštera. Patrně společně
vybrali pro budoucí stavbu vhodné místo, neboť zůstávalo ukryto
zrakům příchozích z jihomoravské roviny, v ohbí řeky skryto
kopcem, na kterém byl později
vybudován mohutný hrad. Přitom
to bylo v blízkosti důležité cesty
Libické a v nedaleké vzdálenosti
od cesty Znojemské. Obě cesty se
křížovaly v Pravlově, který býval
důležitou křižovatkou středověkých cest a byl zde brod přes řeku
Jihlavu, chráněný hradem.
Po této prvé poradě určil Gotšalk želivského převora Mandruvina, podpřevora Eberharda,
který byl příbuzným pana Viléma
a mladého klerika Richvina, aby
v Kounicích připravili základní
příbytek pro řeholníky a probošta,
kteří měli vést správu kláštera,
dále příbytek pro řádové sestry
a hospodářské budovy. Vlastní
kostel v románském slohu byl bu-

Marii také „Růží nebeskou“,
latinsky Rosa coeli, ale od kdy se
takto klášter začal nazývat, už asi
nezjistíme. Za dva roky byl klášter
připraven k obývání. Na den sv.
Diviše - v neděli 9. října 1183 po
slavně mši v klášteře v Louňovicích (Louňovice pod Blaníkem)
se jeho sestry - premonstrátky
loučily se svým dosavadní sídlem
a pak nastoupily cesty do Dolních
Kounic.
Když byl klášter v Dolních
Kounicích v r. 1183 uveden v činnost, byl opatem Gotšalkem ustanoven za kounického probošta želivský premostrát Petr, do té doby
převor kláštera v Louňovicích,
muž učený, ctnostného života,
který navíc se znal i s jeptiškami, neboť pocházely ze stejného
kláštera. Sestry si navíc vymohly
na Gotšalkovi slib, že je brzy v jejich odloučenosti na novém místě
navštíví. Proto se Gotšalk, ačkoliv
už velmi stár, vydal v prosinci
1183 po ranní mši na sv. Mikuláše

Vstup do kláštera s reliéfem Krista

na cestu, se kterou chtěl spojit visitaci všech klášterů podřízených
Želivu. Nejprve zajel do Louňovic, odtud přes Chýnov na Moravu
do Dolních Kounic, kdy se zdržel
několik dní. Potom opat navštívil
ještě klášter jerušsský a v Perneggu v Rakousku. Na zpáteční cestě
se zastavil na hradě Bítově, kde
byl už dlouho zván k návštěvě.
Pak se setkal ve Znojmě s olomouckým biskupem Pelhřimem,
který byl na návštěvě u knížete
Oty Konráda. Gotšalk byl už v té
době nemocný, ale silou vůle vše
překonal, strávil u knížete a biskupa několik dní, a na jejich prosbu
i Vánoce a pak se vrátil do Louňovic, kde vyčerpaný pětitýdenní
cestou zemřel 18. února 1184 a byl
v Louňovicích i pochován.
Začátek života kláštera byl
úspěšný. Jeptišky měly úlohu
vyučovati dívky z vyšších stavů.
Jejich svědomitost v učení zaručovala klášteru slávu a přízeň dobrodinců, ale zdárný začátek byl záhy
ohrožen. Dne 10. prosince 1185 se
u Loděnice střetla v bratrovražedné bitvě česká a moravská vojska.
Hluk bitvy byl slyšen až v Dolních Kounicích. Po bitvě vítězní
Čechové „do Kounic vrhnuvše
kromě kostela a kláštera vypálili
všecka stavení“. Sestry z kláštera
utekly raději do Bítova. Kronika
uvádí, že velitelé bitvy Bedřich a
Ota Konrád se v roce 1186 setkali
v Kounicích. Krátce nato se do
kláštera vrátily jeptišky a život
v klášteru se vrátil do normální
meze. Nevíme, co vše se dělo
o cca 40 roků později, protože
v roce 1219 a 1227 papež Honorius III. se zmiňuje o nechvalném
klášterním životě.
Je jasné, že klášter musel
být hospodářsky zajištěn. Od
svého zakladatele dostal klášter
v užívání část jeho majetku. Lze
soudit, že přízni rodu zakladatele
a zbožnými odkazy se klášterní
záduší zvětšovalo, klášter získal
i více členek a byl povýšen na
probošství. O tom, že kounický
klášter měl již krátce po svém
vzniku mocné zastánce, svědčí například dar biskupa Roberta, který
klášteru věnoval několik vinic
u Pouzdřan a Popic.
Význam kláštera se ještě zvýšil
roku 1268, kdy jej pod svůj patronát vzal papež Kliment IV. Roku
1284 po vymření drnholecké větve
Kouniců se dolnokounický klášter
stal klášterem královským. Pod
svou ochranu si jej vzal český
král Václav II., který také udělil
místnímu proboštovi pro Kounice
právo týdenního trhu. Dále klášter
na čtyři roky osvobozuje od placení královského mýta, cestného
a vůbec všech dávek a závazků.
Až do konce 13. století jsou písemné zprávy o klášteru, tedy i o
jeho majetku velmi mezerovité a

neumožňují udělat dokonalý přehled o celkovém klášterním jmění.
Přesto je vidět i v této době příliv
majetku, který přispívá klášteru ve
všech oblastech jeho života.
Mezi velké příznivce kláštera
patřila paní Mačka, manželka
pana Viléma z Drnholce a matka Oldřicha z Drnholce, který
byl purkrabím hradu Znojmo a
později místodržitelem Přemysla
Otakara II. v Korutanech. V roce
1273 padl v Korutanech v boji
proti Uhrům a Kumánům a jeho
matka paní Mačka jej nechala
pohřbít v rodinné hrobce Kouniců
v klášteře v Dolních Kounicích.
Paní Mačka věnovala na záduši
kounického kláštera 80 hřiven
stříbra pro spásu duše své a svého syna Oldřicha. Mimoto paní
Mačka slíbila, že bude každoročně
dávat jeptiškám 10 teplých roun
podšitých kožešinou. Kounický
klášter jí chtěl vyjádřit svou vděčnost a proto jí v roce 1276 propůjčil probošt Mikuláš k doživotnímu
užívání ves Bránice s dvorem, lukami a lesem a přenechal jí právo
lovu ryb pro její kuchyni. Po smrti
paní Mačky se uvedený majetek
vrátil zpět klášteru.
V roce 1315 kupuje kounický
klášter kostel Panny Marie v Brně
a pozemky kolem něj od kláštera
zábrdovického. Eliška Rejčka,
vdova po králi Václavu II., chtěla
v Brně založiti klášter cisterciáckého řádu a zvolila si k tomu
prostor na Starém Brně právě
kolem kostela Panny Marie. Proto
se Eliška Rejčka obrátila na krále
Jana Lucemburského a žádala na
něm zajištění potřebného místa.
Král Jan Lucemburský nabídl
kounickému klášteru výměnu a to
tak, že za práva ke kostelu Panny
Marie a pozemky na Starém Brně
a dále za ves Hajany se vším
příslušenstvím, dostane kounický klášter královské městečko
Pravlov, s trhem, mýtem, a vším
ostatním příslušenstvím. Tato
transakce byla kounickému klášteru velmi vítaná, neboť se Pravlov
dostal tímto okamžikem pod správu a řízení kounického kláštera.
Král Jan vše stvrdil listinou ze 7.
září 1323. Od tohoto okamžiku se
význam Pravlova začal ztrácet a
naopak výrazně stoupala suverenita kláštera a začala se měnit tvář
Dolních Kounic.
V této době byl již klášter na
tak vysoké ekonomické úrovni,
že si mohl dovolit z vlastních
prostředků vybudovat pro svou
ochranu na návrší nad Kounicemi
pevný gotický hrad. Po ukončení
stavby někdy před rokem 1330
byla zahájena velkolepá a nákladná přestavba klášterních budov.
Vzhledem k neustálé stavební
činnosti se klášter zadlužil a k dokončení stavebních úprav došlo až
v letech 1370 – 1380.
Po dokončení přestavby začal
klášter postupně splácet dluhy a
opět začal upevňovat svou moc.
Toto období prosperity bylo přerušeno husitskými válkami, kdy
byl klášter vypálen, k jeho obnově
byl nutný prodej dalšího majetku a
další finanční půjčky. Roku 1434
již byl klášter opraven, protože si
mohl dovolit kupovat další vesnice Mnoho zlého snášel klášter
i od okolní šlechty. Celá druhá
polovina 15. století je naplněna
soudními případy, kdy se klášter
musel bránit, jinak by postupně
ztratil podstatnou část příjmů.
Po nástupu nového probošta
Martina Göschla, v roce 1517, nastal velký úpadek kláštera. Probošt

Presbyterium kostela - současný stav

Göschl, který měl také hodnost
světícího biskupa olomouckého,
přestoupil v roce 1521 k luterskému vyznání a oženil se s jeptiškou
kounického kláštera. Olomoucký
biskup Stanislav Pavlovský zjistil,
že život jeptišek byl neřestný a
krajně pohoršlivý. Mimoto prováděl probošt Göschl majetkové
i finanční spekulace a očekával
přitom, že klášterní majetek bude
převeden do světských rukou a
jemu ponechán. Roku 1526 utekl
Göschl do Mikulova, kde byl přijat za spoluobyvatele a „biskupa“
novokřtěnců. O dva roky později
byl předvolán do Prahy, uvězněn,
podstoupil útrpné právo a nakonec
zemřel v olomouckém vězení. Po
odchodu Göschlově si zbývajících
11 řeholnic zvolilo za probošta
Jana, ale jejich trvající neřestný
život přiměl okolní obyvatelstvo
k přepadení kláštera. Jeptišky se
rozutekly po království a chrám byl
částečně zpustošen a zneuctěn.
Opuštěného kláštera s celým
panstvím se ujaly v roce 1527
Moravské zemské stavy, které jej
předaly českému králi Ferdinandu I. Habsburskému. Ferdinand
panství nejprve zastavil a nakonec
roku 1537 prodal Jiřímu Žabkovi

novou barokní budovu konventu.
V dalších letech pokračovaly úpravy a obnova jednotlivých částí.
Roku 1703 byl nově zastřešený
kostel znovu vysvěcen, ale téhož
roku zachvátil Dolní Kounice
požár, který zničil i restaurovaný
klášter. Potom byla obnovena jen
budova konventu, kostel byl ponechán ve zříceninách a obřady se
konaly pouze v kapli. Špatné ekonomické podmínky nedovolovaly
rozsáhlejší opravy. Strahovští premonstráti nakonec prodali klášter
s kostelem zpět dolnokounickému
panství. Od té doby se budovy
kláštera začaly definitivně měnit
ve zříceniny.
Až v roce 1895 nechal hrabě
Josef Haberstein provést nejnaléhavější opravy, při kterých
byla zastřešena křížová chodba a
kapitulní síň. Od roku 1926 byly
v klášteře prováděny z podnětu
Komitétu pro záchranu památek
v Dolních Kounicích udržovací
a restaurátorské práce.
V současné době je majitelem
kláštera římskokatolické biskupství v Brně. Historické budovy
užívá město Dolní Kounice, které
areál zpřístupnilo veřejnosti k pořádání kulturních akcí a výstav.

Celkový pohled na zříceninu kláštera

z Limberka. Tím přešel klášter
s celým majetkem na světskou
vrchnost. Jiří Žabka si Dolní Kounice zvolil za své hlavní sídlo. Nechal nákladně přebudovat bývalý
klášterní hrad a opravil klášterní
chrám, ve kterém zřídil rodinnou
hrobku. Jeho syn Burian již takový
hospodář nebyl a po deseti letech
od smrti Jiřího Žabky - v roce
1567 prodal „hrad Kounice i
s klášterem pod týmž hradem Kounici …“ Zikmundovi ze Zástřizl.
Za dalších majitelů panství a válkami však klášter zvolna pustnul.
O obnovu chátrajícího kláštera
se pokusili premonstráti ze strahovského kláštera. Roku 1698
budovu odkoupili od tehdejšího
majitele panství Ferdinanda z Ditrichštejna. Již v následující roce
upravili bývalou kapitulní síň na
kapli a směrem k řece postavili

Rosa coeli je pro vysokou
uměleckou hodnotu zařazena
mezi nejvýznamnější památky
Jihomoravského kraje a je zájmem
společnosti soustavnou údržbou
celý areál zachovat.
Poznámka autora: Tento článek
se dotýká pouze historie kláštera
bez popisu areálu, jeho stavby a
stavebních úprav. V některé z dalších expedic Speculum se vydáme
do útrob kláštera a pokusíme se
vám jej ještě více přiblížit.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kratochvíl A., Vlastivěda moravská, Ivančický okres, Brno 1904
Říháček M., Jako došlo k založení
kláštera Rosa coeli, rkp. 2006
Rosa coeli, Město Dolní Kounice
2001
Fotografie z archivu M. Říháčka
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• Favorit, Forman do 5.000 Kč, Felicii do 25.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• staré nefunkč. motory a převodovky, motor, 250 Kč; převod., 150 Kč,
přijedu a odvezu. Tel.: 776 611 470.
•• levně bryčku za poníky, SMS nebo
volat večer. Tel.: 721 747 883.
•• předválečný motocykl nebo různé díly i drobnosti, dobovou moto
literaturu, fotografie a různé reklamní
cedule, sběratel. Tel.: 737 974 174.
prodám
•• Opel Vectra 1,8, 16V, stř. metal., alu
kola, závěs, 4x airbag, letní + zimní
pneu, 137.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Ford Siera 1,8, r.v. 85, stříbrná metal., 5 dveří, garáž., dobrý stav, 10.000
Kč. Tel.: 732 131 103, 737 956 928.
•• Ford escort, tuning 1,8, r.v. 93,
stříbrnočervená metal., nová STK a
brzdy, 25.000 Kč. Tel.: 603 971 061.
•• Renault Clio 1,2 benzin, r.v. 91,
5-ti dveř., havarov., bez dokladů na
ND, 5.000 Kč; Renault Twingo, Clio
- 4ks plech. disků 13“, 1.000 Kč; Ford
Escort Combi, zadní světla, sklo a
motorek stěrače, 4ks plech. disků 14“,
pravé přední dveře kompl. červené
model 92. Levně. Tel.: 736 463 756.
•• Nissan Almera 1.4 16V, r.v. 98,
sedan, 86 tis. km, servis. knížka, 1.majitel v A-servis Nissan, zelená met.,
výbava SLX-klima, 4x el. okna, zrcátka, servo, centrál, rádio CD, STK 2 r.,
super stav, garážov., bez investic, cena
doh. Tel.: 606 268 287, 775 268 287.
•• Nissan Almera 96-2000, nový,
nepouž. stř. nosič; 1.500 Kč; zadní
křídlo Nissan Almera sedan, řada 962000, nové nepouž., v plniči, 1.700
Kč. Tel.: 606 268 287, 775 268 287.
•• Fiat 126 maluch, STK 07, 5.000
Kč. Tel.: 732 254 783.
•• Nissan Sunny, r.v. 91, kulatý typ,
rakouský TP, 5 dveří, pěkný, vh. na
přestavbu, 8.000 Kč, rychlé jednání
sleva. Tel.: 737 800 602.
•• Daewoo Racer 1,5i, r.v. 94, modrá
metal., 20.000 Kč, spěchá, rychlé jedn.
sleva 2.000 Kč. Tel.: 604 589 289.
•• Toyota Starlet 1,3, r.v. 88, STK
7/07, nutná oprava, cena doh. Tel.:
605 837 760.
•• Opel astra clasik, r.v. 92, šibr, alu
kola, nastavit. sedadlo řidiče, super
interiér, dobrý stav. Tel.: 739 265 294.
•• Felicie combi, centrál, super stav,
58.000 Kč. Tel.: 605 904 681.
•• VW Golf 1,9 TDi, 6 rychl., klimatronik,
4 x el. okna, airbag, elektrony, čirá optika,
servis. knížka, 1.majitel, spotřeba 5 l/100
km, 250.000 Kč. Tel.:777 142 451.
•• Š Felicie 1,6i, r.v. 97, červená,
servo, centrál, nové rozvody a náplně, nový výfuk, komplet zimní kola,
68.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Š 120L, STK, zahrádka, taž. zař.,
dobrý motor, náhradní kola, 6.000 Kč.
Tel.: 775 676 266.
•• Jawa 21 Pionýr po opravě bez TP,
2.700 Kč. Tel.: 736 606 833.
•• Jawa 350, t 639, kotouč. brzda,
nový plášť, STK, 16.000 Kč. Tel.:
774 676 144.
•• babetu dvourychlost. s litými koly,
cena dohodou. Tel.: 737 117 666.
•• babeta, zelená, pojízdná, r.v. 85,
typ 210 s papíry + zaplac. PR do
17.4.07, 3.000 Kč. Tel.: 607 718 445.
•• Avia valník dlouhý, dobrý stav,
25.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Zetor 6911 bez SPZ, funkční,
60.000 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.:
731 936 697.
•• Tera Vari + přísluš. (sekací lišta, brána, pluh, rotavátor) + vozík, 30.000 Kč;
pila stolní kolébková, 12.000 Kč; šrotovník, 3.500 Kč. Tel.: 608 142 069.
•• Vari systém, r.v. 01 se základním
příslušenstvím, motor čtyřtakt Honda
65, málo použito, stav dobrý, nutno
vidět. Tel.: 736 767 824.
•• multikáru M25, 2 místná, 3 strany sklápěč, veškeré platné doklady,
35.000 Kč. Tel.: 604 871 872.
•• doklady na Peugeot 205 1,8D, 5 dv.,
r.v. 88, 6.000 Kč. Tel.: 605 803 523.
•• litá kola 16“ obutá, rozteč 108, 4
díry. Tel.: 603 892 473.
•• 4 kola s disky 155R 14, síla vzorku
4 mm, 1.000 Kč. Tel.: 777 685 645.
•• zimní pneu obuté 4 ks, 175/70 R13,
2.800 Kč; zimní obuté 4 ks 155/80/R14,
1.400 Kč. Spěchá. Tel.: 605 178 934.
•• pneu 165/70/R13 Brilantis Barum,
1.050 Kč/ks. Tel.: 605 904 681.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD 3+1 se zahradou a dvorem k nastěhování nebo menším úpravám, MK,
Ivančice a okolí. Tel.: 774 949 551.
•• stavební pozemek v Ivančicích,
nabídněte. Tel.: 777 620 583.
•• byt 2+1 v OS v MK, nabídněte.
Tel.: 723 019 369.
•• byt 2+1 nebo 3+1 v těchto lokalitách: Ivančice, MK, Oslavany, Rosice
a okolí. Tel.: 777 200 557.
prodám
•• RK PROLUX nabízí: RD 3+1
Oslavany, dvorek, zahrada, 380
m2, k rekonstrukci, 854 tis. Kč.
Pozemek na stavbu RD Ivančice,
1700m2, IS v blízkosti. Informace
na tel.: 608 654 680.

•• RK PROLUX nabízí: byt v OV
3+1 Mohelno, 72m2, garáž, zahrádka, ihned volný, 555 tis. Kč.
Vila Tavíkovice, v patře byt 7+1, v
přízemí nebytové prostory - dílny,
2 garáže, dvůr, 1363 m2 celkem.
Informace na tel.: 608 654 680.
•• RK PROLUX nabízí: krásnou
zděnou chatu v lese na Brněnské
přehradě, 2+kk, 43m2, 439 tis. Kč.
Obchodní a skladovací prostory Neslovice, kanceláře, sklady, 1900m2
celkem, cena dohodou. Informace
na tel.: 608 654 680.
•• DRAŽBA objektů dílen a mechanizace bývalého JZD Moravský
Krumlov-Rakšice. Informace na
tel.: 777 028 938.
•• RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od
MK), velký dvůr, hosp. budovy, rozsáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd do
oploc. dvora, studená voda, el., topení
TP, část. podsklep., možnost přípojky
plynu. Špatný tech. stav, nutná rekonstr., 350.000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, garáž,
dílna, hosp. bud., skleník, předzahrádka + zahrada, vl. studna s pit. vodou,
UT na tuhá paliva + kotel na plyn.
Tel.: 724 690 907.
•• DB 3+1 s komorou v MK, 2.patro,
nová plast. okna, kabel. TV, internet. a
tel. přípojka, nové stoupačky, termoventily s měřiči tepla, měřič odběru teplé a
stud. vody, sklep, parkoviště u domu. Do
konce roku zateplení. Tel.: 606 279 394.
•• 3+1 s komorou v MK. Tel.: 606
279 394.
•• stav. pozemek v MK, Křepelčí vrch,
239 m2, cena doh. Tel.: 605 988 377.
•• chatu v M. Bránicích, okr. Brno-venkov, pěkná, u lesa na kopci, zahrada, 220
V, voda, 50.000 Kč. Tel.:777 200 557.
vyměním
•• DB 3+1 s lodžií za 2+1, Ivančice.
Tel.: 721 632 442, 728 401 792.
•• byt 2 + 1 na Sídlišti v MK za byt na
ulici bří Čapků v MK. Sprchový kout
vítán. Tel.: 777 699 150.
•• 1+1 v Ivančicích za větší + doplatek. Tel.: 739 042 856.
pronajmu
•• Obec Tulešice pronajme od 1.10.
2006 pohostinství. Bližší informace
na tel.: 515 338 122, 737 210 816.

•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK, nabídněte.
Tel.: 604 589 289.
•• byt 2+1, 3+1 v Ivančicích a okolí za rozumnou cenu. Tel.: 736 615 608 i SMS.
•• 2+1 v Ivančicích, Oslavanech. Tel.:
604 680 897.

Stavba - zahrada

koupím
•• motor. pilu Husquarna 180, nefunkční, nabídněte. Tel.: 602 778 460.
•• zbytek šlechtěné omítky CEMIX
zrnitost 2 mm zatíraná bílá asi na 3
m2. Tel.: 608 270 110.
prodám
•• pozinkované i poplastované pletivo i skládané do rámů, podle požadovaného rozměru, délky, výšky
a velikosti ok. Veškeré informace
na tel.: 546 423 354, 605 842 933.
•• vodní trkač, nepoužitý, 2.500 Kč;
zdvih. ramena z desty vh. na autozvedák, 5.000 Kč, možná dohoda. Tel.:
608 506 176.
•• lis na hrozny hydraulický; 50 l demižóny v koši. Tel.: 737 011 006.
•• kalové čerpadlo, parapety, teraso,
okna (různé délky), bruska. Tel.: 515
322 624.
•• cihly z bouračky, kvalitní, nepoškozené, čisté, 4.700 ks, jen vše,
možno použít na hosp. stavení, cena
dohodou. Tel.: 608 738 616.
•• stav. míchačku tov. výr. na 4 kolech,
jako nová, cena doh. Tel.: 721 243 913.
•• beton. plot. stříšky různých rozm., teras. dlažbu, obrubníky, žlaby, nový zahr.
krb, (změna projektu), vše nové s výraznou slevou. Tel.: 774 812 125 po 16 h.
•• velkou káru, 2.500 Kč; 60 ks luxfer
nepoškozených, 1.500 Kč; 6 m plast.
rour pr. 150. Tel.: 736 756 780.
•• staveništní rozvaděč se sloupkem
i se závěsným kabelem, vybavený,
6.000 Kč. Tel.: 736 206 360.
•• plyn. kotel Dakon 9-24 kW, jednu
sezonu v provozu, 12.000 Kč, při
rychlém jednání přidám komín. Tel.:
723 429 376.
•• staveništní rozvaděč s přív. kabelem 230/380V s vlastním stojanem,
2.800 Kč. Tel.: 604 562 154.
•• garážová dvoukřídlová vrata i s rámem. Tel.: 605 776 380.
•• kutilskou víceúčel. kot. pilu VOP
35 + přísluš. VOP 35 H-tov. výroby.
Pila, prům. kot. 350,1,5 kw, hoblovka-2 nože š. 200. Tel.: 724 690 907.
•• garáž. vrata bez rámu 2,1x1,9, polystyrén 10 cm - 1,2x2,4, íčka 14 cm
- 6,2, 6,8 m. Tel.: 720 444 245.
•• kalové čerpadlo na 2. kolech +
požární hadice - na čerpání septiku,
3.000 Kč. Tel.: 724 690 907.
•• silné sazenice velkoplodých jahod
Karmen 3 Kč/ks nad 100 ks za 2,50
Kč. Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• thuje na výsadbu živého plotu, výška
100 - 120 cm, cena 130,- Kč/kus.
Možnost dodání na místo výsadby.
Termín dodání: září až listopad 2006
Tel.: 568 888 283 nebo 603 926 075,
E-mail : fs27@atlas.cz
•• hnůj za odvoz. Tel.: 724 511 329.

Vybavení domácnosti

•• Firma Triatex spol. s r.o. hledá
volné prostory k pronájmu vhodné
pro obchod v Moravském Krumlově
a blízkém okolí. Tel.: 608 722 617.

prodám
•• krb, krbová vložka 12 Kw, pískovcová dekorace a masivní dekor. dřevo,
cena dohodou. Tel.: 605 405 959.
•• šatní skříň 3 dvéřová, posuvné dveře, jako nová, 3 r. stará, š. 150, v. 180,
2.500 Kč. Tel.: 777 620 583.
•• starší světlou leštěnou ložnici,
manž. postel, 3 skříně, 2 noční stolky;
starší obýv. stěnu Stodform +2 válendy, 2 peřiňáky. Tel.: 724 690 907.
•• starší sedací soupravu 3+1+1,
1.000 Kč. Tel.: 737 833 473.
•• stěnu do chodby 120x200x40, barva světlá, na dveřích zrcadlo, 500 Kč.
Tel.: 724 347 243.
•• obývací stěnu a kuch. linku, 9.500
Kč. Tel.: 603 892 473.

•• garsonky 1+1 v Ivančicích, nezařízené. Tel.: 605 809 115.
•• v Ivančicích, levný, spěchá. Tel.:
720 463 061.
•• malého bytu nebo pokoje v RD
na Krumlovsku. Tel. 724 246 387
•• bytu 2+1 (kk) v Ivančicích. Tel.:
777 948 332.
•• 1+1 v okolí MK, nejraději jako část
RD, přístup k zahrádce, max.do 4.000
Kč. Tel.: 721 424 701.
•• bytu v Pohořelicích. Mladý pracující pár. Tel.: 604 257 326.

prodám
•• procesor AMD 1400 MHz, 500
Kč; ATI Radeon 9250 64 MB + záruka, 700 Kč; Ram DDR 256 MB, 500
Kč; 128 MB, 300 Kč; HDD WD 20
GB, 500 Kč; procesor AMD 750, 300
Kč; skříň miditower + trafo 300 W,
400 Kč; desku gigabyte socket A, 400
Kč. Tel.: 728 213 302.
•• monitor iiyama Vision Master Pro
454-19“, starý 4 r., perfekt. stav, 2.500
Kč, Ivančice. Tel.: 736 488 242.

•• RD 2+1 v Ivančicích. Tel.: 776
343 376.
•• zařízený byt 3+1 blízko centra Ivančic.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152, večer.
•• byt 1+1 v MK, volný od 1.9.06.
Tel.: 721 739 589.
•• obchod v Ivančicích blízko středu
města, levně. Tel.: 607 182 662, po 16 h.
•• Hledám spolubydlící/ho do pronájmu v Brně za 1.500 Kč měsíčně vč.
inkasa. Tel.: 602 439 920.
hledám pronájem

Elektro a elektronika

•• PS 1 s čipem, 2x memory karta, 10
her, 1x ovladač, 1.300 Kč. Tel.: 737
038 813, po 17 hod.
•• orig. hry na PS 2, Timesplitters 1
(střílečka, CZ manuál), Lord of the
rings, two towers (CZ manuál), 300
Kč/ks; Terminátor dawn of fate (střílečka), Ultimate mindgames (soubor
15 logických a karetních her), 300
Kč/ks. Tel.: 608 409 694.
•• Fotoaparát Minolta, na film, plný
automat, zoom 35-60, display, stáří 2
r., min. používaný, výborný stav, 900
Kč. Tel.: 732 961 567.
•• přenosnou ČB televizi Silelis 405
D1, cena dohodou. Tel.: 777 685 645.
•• mrazničku Calex se 3 zásuvkami,
zachovalá, možnost dovozu, 1.000
Kč. Tel.: 546 437 406.
•• pračku Mini-Romo, nerez vana, samovyhřívací, 900 Kč. Tel.: 732 141 240.
•• vysavač Eta; pračku Romo; čb. TV,
levně. Tel.: 605 776 380.
•• el. troubu ETA na jeden plech, stáří
6 let, téměř nepoužívaná, 50x33x55,
1.000 Kč. Tel.: 776 152 027.
•• varhany Casio MA 150, málo používané, 2.000 Kč, Ivančice. Tel.: 723
548 783, 728 085 718.
•• varhany na adapter , baterie, stojan, 2.500 Kč. Tel.: 776 646 907.

Vše pro děti

prodám
•• kojenecké oblečení vel.: 56-80,
perfektní stav, cena dohodou 20-70
Kč/ks, autosedačku 0-13 kg Chico,
800 Kč. Tel.: 604 585 497.
•• komb. kočárek pro panenku 76x75,
červenobéžový, nepoužívaný, dovoz
Německo, 1.399 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• 2 autosedačky 0-25 kg, výborný stav, 900 Kč/ks, obě za 1.700
Kč, rychlé jednání sleva. Tel.: 602
179 408, večer.
•• hluboký kočárek sporťák po dvou
dětech, nastav. rukojeť a polohovací
opěrka zad, vč.pláštěnky a tašky, cena
550 Kč. Tel.:732 123 663
•• oblečení na chlapce 0-12 měs., 1050 Kč/ks, béžové sandálky na pásky,
kožené, koupené v lékárně vel.: 22,
200 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• kočár Inglesina Magnum, trojkomb., zelená + tm. modrá, pěkný,
zachovalý, nafuk. kola, pláštěnka,
taška, 2.000 Kč; fusak tm. modrý
manšestr + beránek. Vše po holčičce.
Tel.: 776 276 215.
•• záclonu + závěsy do dětského
pokoje s motivem medvídka, barevné žlutomodré, 400 Kč. Tel.: 608
842 730, 777 209 174.
•• hl. kočár kombinace, taška, modrá
imitace rifloviny, stavitelná rukojeť,
vnitř. polstrování lze prát, spěchá, 800
Kč nebo dohoda. Tel.: 739 076 499.
•• oblečení na 3leté děvče podzim/
zima od 20-30 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• nové papírové pleny Droxi 68 ks na
2-5 kg, 250 Kč, nenáročné mamince
daruji krabici oblečení na děvče 6
měs. - 2 roky. Tel.: 724 709 650.
•• hlídač dechu a srdečního pulsu pro
kojence, 2.000 Kč; sport. kočár, velká
kola, 500 Kč, vajíčko 0-13 kg, 1.000
Kč; plast. vaničku, 200 Kč. Vše komplet -5%. Tel.: 603 793 890.
•• přebalovací pult Cam, vanička, 2
velké přihrádky, nutno vidět, 400 Kč.
Tel.: 608 665 531.
•• oblečení neutrální barvy vel.: 86110. Tel.: 608 842 730.
•• dětské chodítko, 400 Kč. Tel.: 603
793 890.
•• skládací golf. kočárek; odrážedlo;
koloběžku a kolo. Tel.: 605 776 380.
•• nové světlé dívčí kalhoty, věk 1112 let, 90 Kč. Tel.: 608 114 611.
•• ohrádku nebo cestovní postýlku,
500 Kč; odrážedlo auto, 100 Kč,
Ivančice. Tel.: 777 209 174.

Zvířata

koupím
•• kdo daruje pejska malého vzrůstu,
ne podvraťáka, prosím nabídněte,
k dětem. Tel.: 607 680 167.
prodám
•• prase, váha 150 kg, 33 Kč/kg. Tel.:
737 117 666.
•• štěňata zl. retrívra bez PP, očkovaná, odčervená, odběr ihned, 2.500 Kč.
Tel.: 723 693 478.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
•• pony valáška, hnědák 11 let, KVH
105, klidný, 5.000 Kč. Tel.: 721 747
883, večer nebo SMS.

•• jorkšírský teriér s PP, pes, 2 měs.,
8.000 Kč. Tel.: 774 874 038, Bítov.
•• korely bílé, pestré, šedé, rozely pestré. Tel.: 546 423 324, 723 179 816.
•• štěňata mopse, odběr konec srpna.
Tel.: 736 614 190.
•• mláďata zakrslých králíčků, různé
barvy, 80 Kč/ks. Tel.: 721 747 883,
SMS nebo volat večer.
•• prase na zabití, cena dohodou. Tel.:
515 336 646.
•• 2-letou fenu kavalír king charles
španěl bez PP, barva blackhend, hodná, očkovaná, odčervená, 1.000 Kč.
Tel.: 732 765 649.
•• 2-letou fenu bígla bez PP, rodiče
s PP, hodná, očkovaná, odčervená,
1.000 Kč. Tel.: 607 907 452.
•• pár hříbat, hřebci s PP i jednotlivě,
100% povaha, vh. ke sportu i práci, stáří
7 měs., výška v dospělosti 130 cm.
Tel.: 724 757 999.
•• štěňata vestíků bez PP, očkovaná,
odčervená, štěňata bíglů bez PP po rodičích s PP, barva trikolor, očkovaná,
odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• býka cca 365 kg a jalovičku cca
265 kg. Tel.: 515 331 777.
•• daruji do dobrých rukou koťátka,
naučená v bytě. Tel.: 607 680 167.

Služby

•• Chcete znát svůj osud? Nebojte
se zeptat na to, co Vás trápí kartářky s 30-ti letou praxí, která se
přistěhovala do Vašeho kraje.Juditakar@centrum.cz nebo na tel.: 604
700 249 (pouze SMS).
•• Výhodné půjčky, hypotéky, vyplacení dluhu, exekuce. Tel.: 736
756 780.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří, sítě
proti hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, Dukovany
221. Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• Finanční půjčky přístupné také
pro žadatele v evidenci Úřadu práce,
ženy na mateřské dovolené, péče
o osobu blízkou. Přeúvěrování stávajících úvěrů. Auto úvěr a další
typy úvěrů. Tel.: 777 044 033.

Různé

•• Hledám věřitele, který by půjčil
proti zajištěné právní kvitanci 150.000
Kč. Výše úroku a splatnosti dohodou.
Popř. odkoupil lukrativní část pozemku v prům. zóně (1360 m2 v Brně-Lesná), v přímém sousedství obch.
supermarketu. Tel.: 603 304 516.
koupím
•• stanovou konstrukci pro stan malorka lux, r.v. 82 i po sezóně. Tel.: 736
164 332.
•• svářecí invertor, nabídněte. Tel.:
608 626 289.
•• vyplétací jehlu jazýčkovou a ujímací jehlu k pletacímu stroji Dopleta
nebo Móda. Tel.: 777 338 257.
prodám
•• rýsovací prkno, 500 Kč. Tel.: 732
124 222.
•• rozmetadlo na hnůj. Tel.: 515
273 234.
•• učebnice Sprechen sie deutsch 1,
Headway, matematika pro netech.
obory 3, ČJ pro SŠ, vše dobrý stav.
Tel.: 728 034 617.
•• plech. dvojskříň do šatny; pračku
Mini Romo zachovalou, po opravě;
šicí stroj Lada s el. motorkem; děts.
nafuk. člun + 2 vesla; vozík na převoz
PB lahví; el. motor z automat. pračky
Gorenje. Tel.: 732 153 409.
•• skříňovou trojklec, 200x40x85 cm,
klece nad sebou, silná kovová konstrukce, vh. pro chov agapornisů atd.,
3.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• stan zn. Monako pro 6 osob, 3
ložnice, nový, 2.200 Kč. Spěchá. Tel.:
736 164 332.
•• pánské oblečení, 6 ks obleků vel. 50
-54, cena dohodou. Tel.: 546 423 960.
•• monterky pro svářeče, nehořlavé,
vel. 180 cm, silnější postava. Tel.:
604 710 758.
•• starší zachovalý dvojmístný kajak,
červeno žlutý, 3.200 Kč; akordeon
pro začátečníka, barva perleť, 32
basů, 1.800 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• 2 ks starších otočných, polohov. židlí,
100 Kč/ks; nový zavírač dveří (Brano),
300 Kč; porcelán. umyvadlo, bledě

modré, 150 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• včelí med 70 Kč/kg. Tel.: 603
793 890.
•• sudy na víno o objemu: 150 l, 250 l,
300 l a 500 l ve výborném stavu. I jednotlivě a filtrovací zařízení na víno.
Cena dohodou. Tel.: 603 754 667.
•• anglické kočárové postroje na 2
koně, vel.: 22, černé s královským
zdobením, v dobrém stavu, kompletní. Tel.: 777 877 631.
•• stájovou zátěž. gumu pod koně, pláty
2x1 m, snadná údržba, neklouže, nestudí, vh. do boxu, chodeb, 350 Kč/m2,
omezené množství. Tel.:777 877 631.
•• meruňkový máč, cena dohodou.
Tel.: 604 387 105.
•• 3x akvarijní set 100 l (topení,
filtrace, plast. kryt, osvětlení), možno
i se stojanem, 1ks/1.900 Kč; 6x akvárium 35 l s filtrací, topením, 1ks/350
Kč. Tel.: 605 948 913.
•• invalidní vozík, 2 měs. používaný,
6.000 Kč. Tel.: 546 452 307, so, ne.
•• šroťák obilí, jetel, 3.500 Kč. Tel.:
723 302 161.
•• pletací stroj Dopleta, levně. Tel.:
604 579 820.
•• nové espresso, nevh. dar. Tel.: 604
579 820.
•• kožich beran šedý, kožešinový límec a čepice. Tel.: 546 434 281.
•• černé jezdecké holinky, vel. 41,
málo nošené, 700 Kč, sleva možná.
Tel.: 737 073 185.
•• meruňkový kvas, Ivančicko. Tel.:
721 008 744.
•• sedlářský, brašnářský šicí stroj;
várnice na tábor; kotlík a metly
k robotu do závod. kuchyně; vaničku
k roh. sprch. koutu 90x90; pákovou
baterii dřezovou a umyvadlovou po
repasu. Tel.: 720 444 245.

Seznámení

•• Jsem 35/175/85 rozvedený romantik,
hledám ženu pro každou srandu a se
smyslem pro život. Tel.: 605 064 740.
•• Svobodný 25/180/70 hledá dívku či
ženu k vážnému seznámení, Ivančice a
okolí, jen SMS na tel.: 732 534 374.
•• Mladík 25 hledá dívku od 22-28
let, která ví, co od života chce, dítě
není překážkou. Tel.: 739 946 476.
•• 60-ti letá hledá muže, kterého také
tíží samota. Tel.: 732 817 764.
•• Bude mi 15/160 a hledám hodného,
pěkného a namakaného kluka od 15-18
let z okolí Ivančic. Tel.: 737 073 185.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy
po zemích EU vozidlem Avie + vlek.
Tel.: 546 434 591, p. Kubálek, (8-16 h.)
•• Přijmeme číšníka/servírku, Ivančice, Besední dům, nástup ihned.
Tel.: 546 434 019, p. Kvasničková,
602 766 756.
•• El. montážní firma přijme elektrikáře,
vyhl. 50, ŘP sk. B. Tel.: 732 842 837.
•• Přijmeme kuchaře/ku do zavedené
restaurace v Ivančicích. Tel.: 728
264 272.
•• Kdo naučí dobře anglicky? Tel.:
739 062 163.
•• 55-ti letý opravář zem. strojů hledá
zaměstnání, ŘP kromě autobusu, průkaz strojníka na pásové dozery. Tel.:
515 336 929.
•• Hledám práci od 7-11 hod., úklid,
výpomoc v kuchyni, pekárně aj. Tel.:
724 528 484.
•• MŠ Petrovice (5 km od MK) přijme
do prac. poměru na zkrácený úvazek
učitelku (nejlépe začínající po skončeném studiu SPgŠ) a školnici. Možno
též jako přivýdělek k podpoře či rodič.
příspěvku, nástup od 1.9.2006. Info od
28.8.2006 v dopol. hod. na tel.: 515
323 124, 736 624 588.
•• Hledám jakoukoliv brigádu na
pomocné práce, mohu pálit i plynem.
Tel.: 605 064 740.
•• Kdo naučí 14-ti letou dívku základy hry na akustickou kytaru za fin.
odměnu? Tel.: 606 862 091.
•• Stavební firma v Ivančicích přijme
vyučené zedníky (i na živnostenský
list), stavební dělníky a řidiče na Avii
+ obsluhu UNC nakladače pro práce
v Ivančicích a blízkém okolí. Informace na tel.: 546 452 417 (7.00-15.00
hod.) 606 717 888, 602 536 382.
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poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných
článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 16/06 vyjde 8. září 2006, uzávěrka 5. září 2006.
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Pešek skončil před cílem

Foto: Květoslav Adam

Valentino Rossi je idolem i pro nejmenší fandy

Po letní přestávce pokračovalo Mistrovství světa silničních motocyklů dalším závodem na Masarykově okruhu v Brně. Gauloises
Grand Prix České republiky se odehrála před rekordní návštěvou téměř
160 000 diváků. Z domácích jezdců měl největší šance na nejlepší příčky Lukáš Pešek ve třídě 125 ccm.
Tento jezdec si v páteční kvalifikaci vyjel provizorní pole position.
V sobotu se před něj dostali Kallio s Bautistou a tak Pešek startoval ze
třetí pozice. Karel Abrahám se kvalifikoval osmnáctým časem. Na divokou kartu startující Šembera a Prášek stáli v 9. a 11. řadě. Po startu se
na čele usadil Bautista před Peškem, Pasinim a Kalliem. Abrahám jel
na 25. pozici. Ve třetím kole však při nájezdu do zatáčky upadl a závod
pro něj skončil. „Je to vyvrcholení mých potíží s nízkým top speedem,
na rovinkách mě předjížděli i jezdci, které jsem pak musel řešit v zatáčkách. Do zatáčky jsem najel příliš rychle a podklouzlo mi přední
kolo“uvedl po závodě Abája. Ještě při nájezdu do předposledního kola
byl Pešek k velké radosti domácích diváků na třetím místě. Poté přišly
problémy s jeho Derbi. V poslední zatáčce zariskoval a zaútočil na třetí
místo. Tento manévr však skončil pádem několik metrů před cílem.Vítězství vybojoval Bautista o 0,028 vteřiny před Kalliem. Třetí dojel
Talmacsi. Úřadující Mistr světa Thomas Luthi, který startuje v českém
týmu Elit-Caffe Latte, skončil na pátém místě. Šembera a Prášek dokončili závod v závěru startovního pole.
Ve dvěstěpadesátkách si v tréninku nejlépe vedli oba kandidáti na
titul Lorenzo a Dovizioso. Z osmého místa do závodu vyjížděl Jakub
Smrž. Michal Filla startoval ze šesté řady. V úvodu se na špici objevil
De Angelis, který v pátém kole havaroval. Smrž začínal na třináctém
místě a postupně se propracovával dopředu. V cíli byl klasifikován
desátý. „Po kvalifikaci jsem si určitě přál dojet lépe, ale na druhou
stranu jsem rád, že jsem se po pěti závodech dostal do první desítky
jak v tréninku, tak v závodě,“ řekl Kuba po závodě. Cílem jako první
projel Lorenzo, druhý byl Dovizioso a třetí Aoyama.
V pozici lídra třídy MotoGP přijel do Brna Američan Nicky Hayden.
V kvalifikaci si ale nejlépe vedl italský fenomén Valentino Rossi před
krajanem Capirossim. První řadu doplnil Američan Roberts. Hned po
startu se do vedení probojoval Capirossi, který každým kolem zvyšoval
svůj náskok. Z deváté pozice na startu se do čelní skupiny dostal Španěl Dani Pedrosa. Ten útočil na druhé místo Rossiho a jejich souboje
byly skutečnou lahůdkou tohoto závodu. Capirossi nikým neohrožován
projel cílem jako vítěz. Rossi v závěru ucukl Pedrosovi a uhájil tak
stříbrnou příčku před tímto mladíčkem. Čtvrtý byl Roberts a pátý Melandri. Boj o titul zůstává stále otevřený. Pedrosa ztrácí na Haydena 25
bodů a Rossi se ztrátou 38 bodů stále svůj sen na osmý titul světového
šampiona také nevzdává.
/Ctibor Adam/

Oslavili šedesát let fotbalového oddílu
/Suchohrdly u Miroslavi/ Fotbalový tým TJ Suchohrdly u Miroslavi nedávno oslavoval. Bylo to
šedesát let od svého vzniku a také
po šesti letech postup A týmu mužů
do vyšší soutěže 2. třídy skupiny A
okresního přeboru. Oslavovalo se
samozřejmě na fotbalovém hřišti
a jak jinak než hrou. Všichni bývalí
hráči a funkcionáři byli pozváni
a většina se jich také dostavila.
„Zahájení oslav bylo provedeno
slavnostním nástupem, poté jsme
uctili památku za zemřelé kamarády minutou ticha. Bývalým a součastně zakládajícím hráčům byly
předány pamětní plakety a vlaječka
k výročí, mladší členové dostali
vlaječky,“ uvedl jeden z organizátorů Václav Rolínek.
Předání plaket se ujal pozvaný
předseda fotbalového svazu okresu
Znojmo Zdeněk Laitner. Samotné
oslavy probíhaly samozřejmě hrou
kopané. „Proběhla celkem čtyři
přátelská utkání. První hráli žáci
Suchohrdly proti Damnicím, poté
nastoupila stará garda proti týmu
z Dolní Loučky, kdy nejstaršímu
domácímu hráči na hřišti Jaroslavu
Stoklasovi bylo 57 let. Dalším
zápasem byly Suchohrdly B proti
výběru Našiměřic a na konec hrálo
A mužstvo mužů proti Bohuticím.
Zajištěno bylo i dobré občerstvení,
zábava a hry pro děti, o co se
postaral Jan Lukas. Moc se mi to
líbilo, počasí se celkově vydařilo.
Byla to pěkná oslava,,“ uvedl jeden
z návštěvníků Jan Hladík.
Pro všechny pozvané a vyznamenané bylo pohoštění zdarma.
Připraveno bylo maso na kotlíku,
sele na rožni a spousta dalšího.
Organizátoři nezapomněli ani na
nejmenší. Pro děti byly připraveny
soutěže v dovednosti s míčem.
Kopalo se na cíl i na dálku. Oslavy
skončily večer taneční zábavou
v Sokolovně.
A jak to vlastně s fotbalem v Suchohrdlech začalo? „Snad v každém
klukovi je touha si vždy do něčeho
kopnout a což teprve do kulatého
míče. Když se k tomu připočetly
legendy postav české kopané, byli
kluci očarováni kopanou raz dva.
Suchohrdelští nebyli jinačí a začali
kopat doopravdy. Podařilo se jim
zmocnit se jednoho volejbalového
míče a začalo měření sil s kluky
ze sousedních vesnic. Kopali jsme
na ploše za kostelem, porostlé
mochnou husí. To bylo místo
různých her dětí, ale především
obecní pastvisko husí a výběh pro

Fotbalisté FC Moravský Krumlov
vstoupili do krajského přeboru

Po jarním historickém postupu z 1.A třídy a náročné letní přípravě proložené několika přípravnými zápasy zahájili
minulý týden na horké půdě v Ratíškovicích krumlovští fotbalisté své účinkování v nejvyšší krajské soutěži. Kádr
týmu, který je stavěný převážně na vlastních odchovancích, se podařilo po loňské vydařené sezóně udržet pohromadě
a dokonce i zkvalitnit příchodem ivančického Dana Krause.Věkovým průměrem cca 23 let se bude řadit k nejmladším týmům soutěže což dává i značnou perspektivu do dalších let.

1. kolo KP - sobota 12.8.2006: FK Baník Ratíškovice – FC M. Krumlov 3:1 (2:0)
Branka MK: Šedivý
K prvnímu mistrovskému utkání sezóny 2006/2007 nastoupili krumlovští pod vedením trenéra Karla Pelikána v této
sestavě: Novotný- Nahodil, Horák, Hlučil, D.Vošmera- Kraus, Široký, Zelníček, J.Procházka- Anders, Šedivý.
S téměř kompletním kádrem (chyběli Vybíral a dlouhodobě nemocný Záviška) odjeli fotbalisté Krumlova na Slovácko
s cílem bodovat, což se nakonec i přes velké množství šancí nepodařilo. Domácí se dostali hned ze začátku šťastně tečovanou střelou do vedení a když poté nevyužili velké šance hostující J.Procházka, Kraus, Šedivý ani Zelníček přišel trest
v podobě branky na 2:0. Druhý poločas zahájili krumlovští velkým náporem, z něhož vytěžili snížení z kopačky Šedivého po hezké individuální akci J.Procházky. Poté brankář Novotný kryl pokutový kop. Po velké smůle Zelníčka, který
orazítkoval dvakrát tyč domácí branky, se tak znovu radovali ratíškovičtí, kteří po ojedinělém protiútoku v závěru zvýšili
na konečných 3:1. Krumlovským tak k úvodním bodům nepomohla kvalitní hra ani 15 zahrávaných rohových kopů.

2. kolo KP - neděle 20.8.2006: FC Moravský Krumlov – FC Miroslav 1:0 (1:0)
Branka MK: Široký

K prvnímu domácímu utkání sezóny proti tradičnímu regionálnímu rivalovi z Miroslavi nastoupili domácí oproti
utkání v Ratíškovicích s jedinou změnou v sestavě. Na hrotu útoku nahradil Anderse jeden z nejlepších krumlovských
střelců posledních let Vybíral. Úvod zápasu vyšel lépe domácím. Již po několika minutách běžel z levé strany sám
na hostujícího brankáře Kraus a jeho střela jen o kousek minula branku. I další nebezpečná šance se zrodila z Krausových kopaček, kdyź unikl po levé straně a jeho centr našel přesně hlavu Šedivého, po jehož pokusu se vynikajícím
zákrokem předvedl miroslavský brankář a následující dorážka již mířila nad. Miroslav si v této fázi zápasu vytvářela
nebezpečné situace především po rohových kopech, při kterých míč několikrát prošel celým vápnem. Rozhodující
akce celého zápasu přišla ve 30. minutě. To se ve středu hřiště dostal k míči Široký a z 23 metrů přesnou ranou k tyči
nedal brankáři hostů šanci. Druhá půle byla ve znamení snahy miroslavských o vyrovnání, ale z mírné převahy si vytvořili jen minimum střel. Brankář Novotný musel zasahovat po Krulově dělovce, která však mířila doprostřed branky.
Na druhé straně se blýskl krásným slalomem přes tři soupeře J. Procházka, ale jeho následující střela byla zblokována.
Nejblíže k vyrovnání byli hosté v poslední minutě, avšak hlavička Rohlíka po rohu mířila jen těsně vedle. Utkání se
hrálo před výbornou diváckou kulisou a většina ze 400 platících diváků odcházela domů spokojena. K dalšímu domácímu utkání přijede celek Rosic a i toto další derby slibuje dramatickou podívanou před velkou návštěvou.

4. kolo KP - neděle 3. září v 16.30 hod. – stadion Na střelnici
FC MORAVSKÝ KRUMLOV – FC SLOVAN ROSICE
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník Zrcadlo

slepice majitelů domků kolem
trávníku. To bylo v letech 1925-30.
Než hřiště dostalo dnešní podobu, uplynulo mnoho vody v příkopu kolem trávníku. Šířka celého
trávníku byla 25-30 m a délka kolem
50 m. Teprve na nátlak německého
spolku „TURNVERCIN“ byl trávník povýšen na hřiště a husy a
slepice byly zavírány do ohrady
vedle obecních tálků. Tak vzniklo
první hřiště v Suchohrdlech. Psal
se rok 1933. Branky se stavěly z
akátových nebo vrbových rahýnek,
zasazených v zemi a navrchu místo
břevna spojených špagátem. Místo
bílých čar se vykopaly v drnu járky,
které byly znatelné několik let. O
hrací plochu se nestaral nikdo.

sprchami, zbudována přípojka
elektriky a postupně kovové brány
a lavičky. Kolem hřiště byly
vysazeny moruše a topoly. Stromy
se velice rychle ujaly a tvořily
mohutnou kulisu kolem hřiště. Tak
nějak vzniklo naše fotbalové hřiště.
K prvnímu utkání s cizím
soupeřem došlo v roce 1932 v Kašenci. Zajímavostí je, že v této obci
se nikdy organizovaná kopaná
nehrála. Utkání tehdy skončilo nerozhodně 2:2. Prvním kapitánem
naší jedenáctky byl Franta Hlavnička, později všeobecně nazývaný
„Holič“. Různých fotbalových
utkání se odehrálo v oněch letech
mnoho. Naše výstroj byla to, co
měl kdo zrovna na sobě. Obutím

Trávník sloužil až do roku 1938
do doby okupace. Na dlouhých 7
roků pak okupovaly náš trávník
opět husy a slepice. Hned po
osvobození, roku 1945, ožil trávník
opět naplno kopanou. Již na podzim se chystalo rozšíření hřiště.
Tehdejší funkcionáři NV měli
pochopení a uvolnili část obecních
tálků. Z jara roku 1946 nabylo
hřiště dnešní velikosti. Postavily se
předpisové branky se sítěmi a hřiště
se již začalo lajnovat.
Horší to bylo s převlékáním.
Domácí se převlékali v Martinkově
stodole a hosti ve svém dopravním
prostředku. V roce 1951 se začalo
se stavbou kabin, ale pro nedostatek
prostředků byla stavba přerušena.
Co se postavilo, bylo do roka a
do dne rozebráno a rozkradeno i
se základy. Další pokus započal v
roce 1962 a stavba byla dokončena
v roce 1965 za vydatné pomoci
místního JZD. V roce 1968 bylo
přistavěno sociální zařízení se

byly staré komisňáky, ovšem také
tenisky a ten, kdo měl tramplery,
tak ten už byl někdo. Stály kolem
12 korun a pro většinu kluků byly
nedostupné. V roce 1936 naší partě
nabídnul syn obecního sluhy, Franci
Beran, dresy. 10 ks za 20,- Kčs. Na
dresy se tehdy složili a koupili je.
Byla to trička bez rukávů, modro
- bílá, příčně pruhovaná, na levé
straně byla přišita červená pěticípá
hvězda.
První velký zápas dospělých se
uskutečnil v roce 1937. Tehdejším
soupeřem bylo mužstvo Branišovic.
Branišovice nastoupily poměrně
dobře vyzbrojeny v dresech a
štulpnách. Naši nastoupili v civilu
bez košil. Suchohrdly tehdy vyhrály
2:1 hlavně zásluhou brankáře Bráni
Trubelíka, pozdějšího ředitele školy.
Konkrétní podobu a řád začal
dostávat suchohrdelský fotbal až
v roce 1946 založením oddílu kopané. Iniciátory založení a registrování klubu bylo několik nad-

šenců z řad zaměstnanců ČSD
v železniční stanici Miroslav, v čele
s panem Holešovským a panem
Stejskalem. Dále to byli pan Jan
Hanzl a pan František Hlavnička,
zvaný Holič. Kádr prvního mužstva
tvořili: Příhoda, Mikl, Dočkal L.,
Kuchař, Vyžrálek Josef, Hlavnička
Josef, Šmíd Mirek, Šutera Jan,
Burian Karel, Franta Kovařík,
Martínek Cyril, Mahr Frantík,
Jarda Vlček, Vybíral Franta, Žák
Rosťa, Chmela Laďa a další.
Na podzim roku 1946 byla přihlášena soutěž dospělých do 3. třídy
Krumlovska. Postupně nastupovaly
mladší ročníky suchohrdelských
chlapců, takže kádr pozvolna tvořili místní hráči. Úspěchy byly
střídavé a umístění bylo po několik let uprostřed tabulky. To byla
první etapa suchohrdelské kopané.
V této době nesmíme zapomenout zmínit se o velkém příznivci
suchohrdelského oddílu Mojmíru
Kuthanovi. Ačkoliv byl vrstevníkem zmiňovaných hráčů, sám
fotbal nikdy nehrál. Projevoval
se jako velký kamarád všech
hráčů a vystupoval jako mecenáš
oddílu. První kompletní výstroj
pro mužstvo zakoupil z vlastních
prostředků a věnoval oddílu krásný
putovní pohár, o který se hrálo po
mnoho let. Samozřejmě, že po léta
přicházely další a další generace
hráčů ale i příznivců, které nelze
všechny vyjmenovat.
Udělalo se hodně práce, proto
bych chtěl poděkovat jménem
všech fotbalistů, funkcionářů a těch,
co do fotbalu něco dělají, všem
manželkám, babičkám a přítelkyním, že mají pochopení pro náš
krásný fotbal a tolerují naši velkou
lásku k němu. Bez jejich pochopení
a tolerance by nám ten fotbal tak
nešel. Dále bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří do naší
vesnické kopané vkládali nebo
vkládají nemalé finanční prostředky, za jejich pomoc, bez které by
suchohrdelský fotbal asi dlouho
nefungoval. Zároveň se omlouvám, jestli bylo na někoho, při
naší procházce historií i současností suchohrdelské kopané nedopatřením zapomenuto. Věřte mi,
nebylo to úmyslné, ale je to dáno
mým věkem, je větší než 60. výročí
založení oddílu kopané.
Co ještě dodat, sportu, ale hlavně
kopané zdar,“ zavzpomínal jeden
z veteránů, bývalý předseda a
v současnosti čestný člen výboru
Václav Rolínek.
/mask/

