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Sochy z Bohutic jsou po letech zpět

ˇ

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, 

OSVČ (i pro začínající nebo s nulovým daňovým 
přiznáním) pro ženy na MD

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
bankovní i nebankovní, účelové i neúčelové (peníze 
v hotovosti a na cokoliv) bez prokazování příjmu

ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM
kancelář: Tiskárenská 433 1.p., Moravský Krumlov 

tel.: 777 555 911

POMŮŽEME 
USKUTEČNIT VAŠE 

SNY A PŘÁNÍ…

/Bohutice/ Před místní kostel 
přivezl kamion 54 soch Křížové 
cesty, která se v minulosti nachá-
zela ve Svatováclavském parku 
v místě před Lurdskou jeskyní
a hřbitovem.

Sochy byly před šestnácti lety 
násilně odvezeny a při jejich ná-
vratu tekly i slzy. Sochy se vrátily 
z Nové Říše, kde byly uloženy 
v garáži.  Naštěstí v suchu, takže 
poškozeny natolik nebyly.

„Je to pro mne neskutečné, 
nemohl jsem ani dospat, nastal 
pro nás den D. Sehnali jsme 
deset brigádníků, protože soch 
bylo hodně a jeli jsme. Byli jsme 
trochu napnutí, jak sochy budou 
vypadat, ve špatném stavu naštěs-
tí nebyly. Na první pohled jsou 
sochy zachovalé. Neměli jsme 
je tu 16 roků a nevěděli jsme, jak 
budou vypadat,“ uvedl starosta 
obce Pavel Štefka, který měl lví 
podíl na navrácení soch.

Cílem radních je opravou vrátit 
sochy do původního stavu. Zastu-
pitelstvo se bude muset poradit, 
jak se sochami naloží, část patrně 
poputuje do kostela a část bude 
vystavena v zámeckém areálu. 
Využijí je i v rámci vinařské a 
cyklistické turistiky pro zvýšení 
prestiže obce. V poslední době 
do Bohutic jezdí skupiny turistů 
shlédnout kopii Lurdské jeskyně. 
Soubor 54 soch jistě pomůže k 
navrácení myšlenky znovuobno-
vení poutního místa. 

„Jsem ráda, že se nám sochy 
navrátily, protože je to naše bo-
hatství a dědictví, i přes to, že 

nám byly v roce 1991 odvezeny. 
Tenkrát proběhl odvoz soch i 
přes protesty občanů a farníků, 
dokonce byla přizvaná i policie. 
Lidé si lehali na zem a nechtěli, 
aby se sochy odtud odvezly. Brali 
je jako majetek farnosti a velkou 
křivdu. I přes protesty byly so-
chy odvezeny. Pak se několikrát 
stěhovaly a my jsme je našli 
v premonstránském klášteře 
v Nové Říši. Sice na ně nepršelo, 
ale mohly být v lepším stavu. Ty 
sochy, co jsou vyřezány z lipové-
ho dřeva, jsou poškozeny více,
ty z cedrového dřeva jsou nádher-

né. Ani jsem nevěřila tomu, že za 
ta léta, co jsme je neviděli, budou 
v takovémto stavu,“ s nadšením 
sdělovala členka ekonomické 
farní rady v Bohuticích Blažena 
Nedomová.

„Samozřejmě budeme muset 
uvažovat o tom, kam tyto sochy 
umístíme. Na původní místo, to 
znamená Křížovou cestu, to bude 
problematické, protože původní 
park je ve vlastnictví někoho 
jiného, takže nepředpokládáme 
vrácení soch, ale to i z toho dů-
vodu, že jsou z lipového a cedro-
vého dřeva. Celou situaci budeme 

muset řešit jinak,“ zauvažoval 
místostarosta Martin Žák.

Podle jeho slov tenkrát přišel
z Olomoucké diecéze požadavek 
na podporu křesťanství v jiné obci 
a sochy byly odvezeny. Odměnou 
za to tady bylo investováno 90 
tisíc do opravy kostela, čili byla 
to taková výměna. Sochy byly 
odvezeny do Žerošic a poté do 
Nové Říše. Tam se našly. Sochy 
tam byly nevhodně uloženy a bez 
žádného využití. Právě zásluhou 
starosty Pavla Štefky se podařilo 
dosáhnout toho, aby se sochy
navrátily zpět do Bohutic. /mask/

FINANČNÍ PŮJČKY
- i pro živnostníky a důchodce 
- do 150 tis. Kč
- splatnost do 72 měsíců 
- vyřízení zdarma, bez poplatků! 

Mobil: 724 781 310 

/Moravský Krumlov/ Ve čtvr-
tek 27. února proběhlo v hlavním 
městě jednání mezi představi-
teli města Moravský Krumlov 
s úředníky pražského magistrátu. 
Předmětem jednání byla možnost 
dlouhodobé zápůjčky souboru 
pláten Alfonse Muchy známé 
jako Slovanská epopej, jež malíř 
ve své závěti odkázal Praze.

„Jednání předcházela nešťastná 
mediální kampaň na ČT 1 a akti-
vita všech regionálních novin. To 
nám ztížilo pozici, protože odpo-
vědní činitelé pražského magistrá-
tu se měli naše záměry dozvědět 
od nás jako závěr strategického 

vyjednávání a nikoliv z médií. 
Zpočátku to také považovali za 
námi organizovaný nátlak a dalo 
to hodně vysvětlování. Radní, 
s nímž jsme jednali, však sám 
nemohl rozhodnout,“ sdělil krum-
lovský starosta Jaroslav Mokrý.

Výhodou pražské strany kromě 
vlastnického práva je, že osmnáct 
let po převratu má Rada hlavního 
města Prahy konečně ve svém 
programovém prohlášení na toto
volební období výstavbu zvláštní-
ho pavilónu pro Epopej na praž-
ském výstavišti v Holešovicích.  
Plánovaná stavba však může 
ohrozit integritu Stromovky. Pro-

to informace z jiných zdrojů zase 
spekulují o náhradním řešení, 
stavět pavilón na Žižkově v části 
zvané Ohrada, jiné předpokládají 
využití památníku na Vítkově. 
Tato stavba byla původně urče-
na jako čestné místo posledního 
odpočinku legionářů. V horních 
prostorách budovy by prý Epopej 
vhodně doplňovala čestné kolum-
bárium v podzemí.

„Výhodou Moravského Krum-
lova je jednak morální nárok na 
tento soubor pláten, který by bez 
krumlovského „azylu“ již dávno 
neexistoval, jednak stanovisko 
Geraldiny a Johna Muchových, 

kteří by dílo svého předka rádi 
viděli v Moravském Krumlově, 
v nejbližších vhodných prosto-
rách jeho rodiště Ivančic. Je to 
jako o té panně, kterou řezbář vy-
řezal, krejčí ošatil a třetí mládenec 
ji oživil a naučil mluvit. Komu 
nejvíce patří? Zde ovšem panna 
sama odpověděla, a to Slovanská 
epopej neumí. Proto budou jedná-
ní pokračovat. Tentokrát počítáme 
s přijetím u pana primátora Béma, 
a to dříve, než odjede na výpravu 
do Himálají. Vždyť programové 
prohlášení lze aktualizovat a pro 
150 miliónů se „díra“ vždycky na-
jde,“ dodal Jaroslav Mokrý.   /mask/

Epopej doprovázejí nekonečné spekulace 

foto: mask

OBČANÉ ŘÍKAJÍ „NE“
/Dukovany/ V drtivé většině říkají občané Dukovan své rozhodné NE 

výstavbě parku větrných elektráren na katastru jejich obce. Jednoznačné 
odmítnutí vyplynulo z petice, kterou zorganizovali místní odpůrci.

Jak jsme již informovali, větrný park má zasahovat i do okresu Zno-
jmo a sice na katastry obcí Rešice a Horní Dubňany. „Naším velkým 
problémem je záměr ČEZu postavit v našem regionu větrné elektrárny. 
Proti tomuto záměru se zvedla vlna odporu dukovanských občanů, 
která vyvrcholila uspořádáním petice, ve které se asi 82% občanů 
vyslovilo proti. Řešení nebo rozhodování radnice by tedy mohlo být 
velice jednoduché. Problém je ale v tom, že ty větrníky, které mají stát 
nejblíže Dukovan, jsou na katastrech sousedních obcí a proto my o nich 
nemůžeme rozhodovat. Proto bylo zahájeno jednání s těmito obcemi, 
jehož výsledkem by měla být dohoda o respektování zájmů sousedních 
obcí,“ sdělil k současné situaci starosta Dukovan Miloš Kudera.

To, že záměr výstavby větrníků hýbe celou obcí, dokazují i společen-
ské organizace. Například myslivecké sdružení Fiola Dukovany se na 
své schůzi usneslo, že je proti výstavbě větrných elektráren v navrže-
ných lokalitách v okolí JE Dukovany. „Tímto vyzýváme i ostatní mysli-
vecká sdružení v okolí, a to Rešice, Rouchovany a Dalešice, aby zaujala 
k výstavbě větrných elektráren své stanovisko,“ vyplývá z prohlášení.

Záležitost byla s napětím projednávána na veřejném zasedání za-
stupitelstva Dukovan konaného 8. března na místním obecním úřadě. 
„Zastupitelstvo obce Dukovany se usneslo, že nesouhlasí s výstavbou 
větrných elektráren na katastru obce. To znamená také katastr Libňany 
a Skryje. Jsem pověřen k dalšímu jednání s okolními obcemi a ČEZ 
Obnovitelné zdroje,“ sdělil starosta Dukovan Miloš Kudera. 

„V Horních Dubňanech 60 procent občanů vyjádřilo NE v místní 
petici. To ale neznamená, že když jsme řekli ne, že se s tím nemůžeme 
blíže seznámit. Je to moc rychlé a najednou někdo přijde a řekne: bude 
tady 38 elektráren. To je pro lidi šok. Vzít narychlo pár lidí do autobu-
su, to nestačí. Lidé mají právo vědět a rozhodnout se na základě všech 
informací sami. My chceme, aby elektrárny byly alespoň 1,5 kilometru 
od obce. Pokud s tím ale Dukovany nebudou souhlasit, tak raději řek-
neme NE,“ uvedl starosta Horních Dubňan Jiří Stanislav. 

V rozpočtu je 120 milionů
/Moravský Krumlov/ V pondělí 12. března se bude na zastupitel-

stvu města Moravský Krumlov mimo jiné také vést rozprava o navrže-
ném rozpočtu města na rok 2007 s následným hlasováním.

Rozpočet na rok 2007 je navržen ve výši 120 milionů. Nejdůležitější 
položkou kromě mandatorních výdajů, které se každoročně opakují, je 
částka na rekonstrukci kanalizace. A to 11 milionů. Počítáno je napří-
klad také s 2,8 miliony na čistírnu odpadních vod na ulici Zámecké.

„Do budoucna klademe důraz především na projektovou připrave-
nost pro čerpání dotací z EU. Za těch sto dní, které jsme na radnici, 
se systémově činnost města nedá tak rychle změnit. V tomto roce 
počítáme s dílčími změnami a rozpočet na rok 2008 na změny bude 
reagovat,“ uvedl k rozpočtu místostarosta Tomáš Třetina.

Pokud bude vše schváleno, dočká se například městská policie no-
vého služebního automobilu. „K cílům nového vedení radnice vydáme 
programové prohlášení, ve kterém se občané jednoznačně dozví, kte-
rým směrem se hodláme ubírat. Máme vytýčeny hlavní a stěžejní akce 
na nadcházející volební období,“ dodal Tomáš Třetina.              /mask/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369SPORTSPORTM

NIKE • LOTTO
ADIDAS • PUMA 
NEW BALANCE
DIADORA • ASICS
LOAP • POWER, ...

již od690,- Kč

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI

Společnost zabývající se strojírenskou výrobou 
převážně pro automobilový průmysl příjme

do pracovního poměru:

Obsluhu lisů
Nástrojáře - obsluhu CNC

Obráběče kovů s možností zaučení
Výstupního kontrolora
Technologa obrábění

Provozního technologa
Kalkulanta

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší profi l prac. míst naleznete na:

www.job.cz, www.prace.cz
nebo www.uradprace.cz

Informace podáváme na adrese:
Padochovská 1, 664 12  Oslavany, tel.: 546 418 107,

e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

Jak to vidí „na kraji“...
Do obce Bohutice se po 16 letech vrátil soubor 54 soch Křížové cesty.

Ty jsou ovšem částečně poničeny. Vedení obce Bohutice hodlá po 
opravě tohoto unikátu znovuobnovit tradici známého poutního místa 
a přilákat více turistů. Jak chápete celou záležitost z hlediska obnovo-
vání tradic a rozvoje turismu? Pomůže krajský úřad, bude-li požádán 
s fi nancováním oprav soch? 

Ing. Jan Lenocha - člen Rady Jihomoravského kraje
 O této události jsem zatím informován jen z médií, takže neznám 

podrobnosti. Obecně lze ale říci, že každá podobná akce, která ukazuje 
na kořeny dané obce či města, vede k rozvoji veřejného života v něm. 
Zvýšený zájem o kterákoli města a obce v našem kraji a tedy i Morav-
skokrumlovska vždycky jen vítám. 

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského 
kraje v oblasti památkové péče  pro letošní rok už měl svoji uzávěrku. 
Připomínám, že jen letos poskytne Jihomoravský kraj dotace v oblas-
ti  kultury a památek ve výši více než 35 milionů korun. Bohutice pra-
videlně žádají o krajské fi nance jak v grantech tak i v Programu rozvoje 
venkova. V minulých letech (2004 a 2005) dostaly na opravy zámku 
95 + 190 tis. korun z Programu rozvoje venkova a 80 tis. korun grant 
z kultury a památkové péče, letos mohou počítat s téměř 300 tis. korun 
na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.                 /mask/

Největší investiční akce
se právě rozbíhá

/Moravský Krumlov/ V těchto dnech byla zahájena výstavba kana-
lizace v Moravském Krumlově. Následovat by měly opravy povrchů 
vozovek, po kterých se tak dlouho volá. Po nezměrném úsilí rady měs-
ta a ředitele Správy majetku města Zdeňka Kabelky se rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu konečně dostává do fáze realizace první etapy, 
která byla zahájena již tento týden na dvou místech, a sice v ulici Pio-
nýrská a následně v ulici Husova. Konec první etapy je podle harmo-
nogramu prací plánován na poslední čtvrtletí 2008.

„Po minulém vedení města jsme převzali prakticky pouze záměr
a špatně předjednanou dotaci na první ze čtyř etap rekonstrukce kana-
lizace a vodovodu. Nebyla podepsána ani jedna smlouva na fi nanční 
zajištění, o zdrojích ani nemluvě. K rekonstrukci vozovek a chodníků, 
kterou je třeba bezpodmínečně s rekonstrukcí kanalizace časově syn-
chronizovat, jsme „nepodědili“ ani zmínku, natož nějaký projekt nebo 
alespoň zpracovaný investiční záměr,“ upřesnil k významné investiční 
akci pro město starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

Letos má být řešena i druhá etapa - revitalizace čistírny odpadních 
vod Zámecká, aby splňovala nové předpisy EU a mohla být využita pro 
čtvrtou etapu - napojení Rokytné a Polánky s novou kanalizací. Třetí 
fáze, která se týká kanalizace a vodovodu v okrajových ulicích, spolu 
se čtvrtou etapou mají horizont řešení let 2009 – 2010.              /mask/

/Moravský Krumlov/ Možná 
jste o nich slyšeli. Jsou to party 
zpravidla mladých lidí, řádící po 
celé republice. Říkají si Stmívači.

Odmontují nebo ukopnou kryt 
veřejného osvětlení a zkratují svor-
kovnice přívodního kabelového 
vedení, čímž vyřadí z provozu 
veřejné osvětlení v jedné i více 
ulicích. Věc zdánlivě neškodná je 
ve skutečnosti velmi nebezpečná. 
Konání Stmívačů lze hodnotit
i jako obecné ohrožení.

„Víme o tom, nejsme ale re-
presním orgánem. Nemůžeme 
s tím nic dělat. Přitom je to ne-
bezpečné. V lampě jsou tři fáze 
i s poměrně silnou pojistkou, 
která reaguje i na malý výkyv, ale 
malé dítě nebo člověka, který má 
problémy se srdcem, může zásah 
proudu uvést do bezvědomí a do-
konce i usmrtit. Proud neodpouští,
ale zabíjí,“ konstatoval Jiří Ku-
bík, ředitel Technické a Zahradní 
Správy Moravský Krumlov.

K poruchám na veřejném osvět-
lení nejčastěji dochází v noci 
z pátku na sobotu v ranních hodi-
nách, kdy aktivitám notně pomá-
há alkoholové opojení aktérů.

Například 4. února vypadlo 
kabelové vedení veřejného osvět-
lení na Sídlišti. Pachatel odstranil 
kryt sloupu a zkratoval dráty. 

Pojistky jsou nastaveny poměrně 
citlivě, takže může zkolabovat  
celý rozvodný úsek. Tak se také 
stalo. Vypadl hlavní jistič a byla 
tma. Vzápětí zhaslo  osvětlení 
u polikliniky, na ulici Břízová
a Ivančická a následně ještě i  na 
náměstí TGM. Vždy došlo k vylo-
mení rozvodů kabelového vedení 
a k vyskratování svorkovnic.

„Kryty jsou připevněny dost 
pevně a na utržení krytu musíte 
vyvinout dost značnou sílu. Na-
víc ke krytu montujeme šroub na 
klíč číslo 13 nebo 14, abychom 
vše ještě pojistili.. Stmívači ale 
sebou zřejmě poslední dobou nosí 
i klíče a namáhají se i s odšrou-
bováním. Dvířka nacházíme pod 
strání u zámku, nebo i v kanále. 
Poslední případ je z ulice Pionýr-
ská,“ konstatoval Jiří Kubík.

V Moravském Krumlově je ti-
síc výbojek a 750 světelných míst 
- sloupů. Vedení veřejného osvět-
lení má délku přes 50 kilometrů 
s 25 rozvodnými úseky a roční 
spotřeba se pohybuje kolem 350 
tisíc kW elektrické energie. 

„Od roku 1994 postupně nahra-
zujeme rtuťové výbojky sodíko-
vými moderními tělesy, které mají 
lepší zrcadlo. Sodíkové výbojky 
mají při menším příkonu lepší svě-
telný výkon.“ dodal Kubík.   /mask/

„Stmívači“ řádí v ulicích Krumlova

Hasiči dostali stříkačku
/Oslavany/ Sbor dobrovolných hasičů v Oslavanech získal zánovní 

cisternové zásahové vozidlo se stříkačkou. Vedení radnice  hledalo 
alternativní cestu, jak zajistit hasičské jednotce kvalitně vybavený 
vůz. V městské pokladně na nákup nového vozu nebylo, tak se radní 
obrátili na Ministerstvo obrany a využilo nabídky k získání cisternové-
ho vozidla s označením CAZ 25, LIAZ 101, bezúplatným převodem. 
Takovéto zásahové vozidlo v současnosti využívají například profesio-
nální hasiči v Ivančicích. Cisterna se v této chvíli nachází v areálu 
vojenského útvaru v Přelouči. Místostarosta Miloš Musil, který se
o HSDS v Oslavanech stará, se byl společně s hasiči na vůz v Přelouči 
podívat. Po drobných úpravách, o kterých se předpokládá, že by s nimi 
mohl pomoci i JM kraj, by hasiči mohli vozidlo používat od druhého 
pololetí letošního roku.                        /jak/

Na prolézačky
/Oslavany/ Koncem února 

proběhl v Oslavanech už de-
vátý reprezentační ples města 
a jako každoročně se jednalo 
o benefi ční akci. I letos bylo 
hlavním účelem získat fi nanční 
prostředky na aktivity spojené 
s výchovou a sportovním vy-
žitím dětí. Proto byl  výtěžek 
poskytnut na rozvoj dětských 
hřišť. Sbírka díky bohaté tom-
bole a velké účasti pozvaných 
významných osobnosti z řad 
poslanců parlamentu ČR, JM 
kraje dopadla dobře. Přímo na 
plese se prostřednictvím sbírky 
podařilo získat 20 tisíc korun 
a dalších 50 tisíc prostřednic-
tvím darovacích smluv. Jako 
první přijde na řadu dětské 
hřiště v Padochově za areálem 
Sokolovny. Jedná se poslední 
dětský stánek v majetku města, 
kterému se zatím nedostalo
zásadní podpory.               /jak/

Lipno v havarijním stavu  
/Oslavany/ Nad městem Oslavany na řece Oslavě se v kilometru 

6,58 nachází vodní dílo, kterému se říká Lipno. Pevný jez, který pře-
hrazuje řeku Oslavu, byl původně určen k zadržení a zvýšení průtoku 
vody na řece Oslavě pro potřeby oslavanské elektrárny. Toto vodní dílo 
bylo původně postaveno jako provizorní přehrazení řeky už v roce
1958 a následně potom bylo teplárnou v roce 1960 přestavěno do sou-
časné podoby. V současné době se ale nachází ve velmi špatném stavu. 
Betonová část jezu je utržená. V žalostném stavu jsou i pobřežní objek-
ty, především jeho levobřežní část. Protože městu není znám vlastník, 
obrátilo se na správce toku, což je Povodí Moravy. Po pátrání bylo 
zjištěno, že od roku 1999 je majitelem fi rma Befacoal, která v Oslava-
nech také vlastní jez Vál. Místo sloužící veřejnosti k rekreaci, koupání 
a rybaření v minulosti využívala elektrárna k průtokovému chlazení, 
ale po postavení chladičů jez ztratil svůj původní význam. V té době 
elektrárna zřídila funkci vodáka, který měl na starost jednotlivé jezy. 
V posledních letech se o Lipno nezištně starali pouze rybáři, kteří
instalovali přístavky, aby jez nevzala velká voda.                           /jak/

Pokud Vás naše nabídka zaujala, TĚŠÍ SE NA VÁS AUTOPROFITEAM ČERNÝ

LETNÍ PNEU 2007 - SLEVY AŽ 30%
DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ POČÍTAČEM

OPRAVY NA SPLÁTKY
Pokud Vás naše nabídka zaujala, TĚŠÍ SE NA VÁS AUTOPROFITEAM ČERNÝ

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ POČÍTAČEM

AKCE:

foto: mask

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling
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Pozor na vzrostlé topoly
/Hostěradice/ V Mišovicích, místní části Hostěradic, se na veřejném 

prostranství nacházelo pět starých topolů, které ohrožovaly obyvatele
i projíždějící auta. Nedávno byla obec donucena k radikálnímu zásahu 
a zajistila fi rmu, která provedla ořezání stromů. Zlikvidovány byly pře-
devším veškeré suché větve. Tím ale problémy vyřešeny nebyly.

„Co se týká dalších nebezpečných stromů v obci, tak ty jsou v areálu 
bývalé výrobny studené kuchyně. Tam je devět topolů, které se nachází 
v ještě horším stavu, než byly ty v Mišovicích. Kontaktovali jsme maji-
tele pozemku s tím, ať zajistí bezpečnostní zásah. Majitel na naši výzvu 
reagoval a my jsme vydali souhlas s ořezáním těchto stromů. Takže 
v dohledné době dojde k zásahu,“ sdělil Marek Šeiner, starosta Hostě-
radic. Nebezpečné stromy se nacházejí vedle cesty, kterou chodí nejen 
děti do školy a školky. Prostor je oddělen jen zchátralým plotem, který 
již pramálo splňuje svoji původní funkci. Navíc při nedávné vichřici 
popadalo velké množství suchých větví a hrozí tu akutní nebezpečí, že 
by mohlo dojít při dalším poryvu větru ke zranění.                     /mask/

Škoda za padesát tisíc  
/Moravský Krumlov/ Informační elektronická cedule za čtvrt mili-

onu utrpěla vandalský nájezd. „V noci z pátku 23. na sobotu 24. února 
zničil průvodce u zámku neznámý vandal. Do prosklené desky hodil 
odpadkový koš. Tento průvodce stál 250 tisíc korun včetně autorských 
práv. Způsobená škoda je odhadovaná na 50 tisíc. Případ jsme předali 
k šetření policii ČR s tím, že jsme podali trestní oznámení na nezná-
mého pachatele. Je samozřejmé, že po opravě tohoto zařízení a zjištění 
pachatele budeme vymáhat náhradu škody. Věříme tomu, že policie 
bude úspěšná,“ konstatoval místostarosta Tomáš Třetina.

O údržbu a opravy zařízení se stará soukromá fi rma, která vyšle 
techniky, zjistí škody a poté jedou podruhé na již konečnou opravu. 
Tyto náklady se samozřejmě promítnou do ceny opravy. Pokud se ale 
pachatel nevypátrá, opravu zaplatí všichni občané z pokladny města. 

„Nechápu toho člověka, který jde a hrubou silou s cíleným úmyslem 
rozbije čelní skleněný panel. Ani ty hrdiny, co házejí odpadkové koše 
ze stráně k řece. Je to škoda, protože tohle zařízení slouží lidem jako 
informační průvodce, a také propaguje město,“ dodal Tomáš Třetina.

Na městském úřadě jsou samozřejmě klíče od informačních cedulí 
na jednodušší opravy. Například ještě nedávno nefungovat panel, který 
je nainstalován na náměstí. Šlo ale jen o běžnou závadu, kdy stačilo po-
věřeným pracovníkem restartovat počítač řídící tento panel.      /mask/

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

VÝROBA ZAHRADNÍCH PRVKŮ
SCHODY, KVĚTINÁČE, ZÁKRYTOVÉ DESKY
ODVODŇOVACÍ ŽLABY ATD.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
PRODEJ PÍSKU A PYTLOVANÉHO CEMENTU
VÝKUP PALET

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
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

IERACO - WECH s.r.o. JOSEF REITER - TRUHLÁŘSTVÍ   Petrovice 63
OKNA  •  DVEŘE  •  NÁBYTEK

NAVŠTIVTE NÁS V NOVĚ OTEVŘENÉ VZORKOVÉ KANCELÁŘI
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ 720

A NECHTE SI ZPRACOVAT CENOVOU NABÍDKU ZDARMA

OKNA
euro 68, kastlové

VCHODOVÉ DVEŘE
dle vlastního návrhu

VNITŘNÍ DVEŘE
z masivního dřeva
dýhované, PVC fólie

kašírované

NÁBYTEK NA MÍRU
KUCHYNĚ

zastoupení firmy
GENERIA s.r.o.

plastová okna a dveře
okna a dveře Internorm

dřevohliníková okna
plasthliníková okna

 Přijmeme
spolehlivého truhláře

pro samostatnou práci.
Profesní životopis

zašlete na naši adresu:
672 01 Petrovice 63Domluvte si schůzku na:

telefonu: 604 233 397, nebo 515 323 250, nebo josef.reiter@volny.cz

/Hostěradice/ Rychlostně 
omezený průjezd Hostěradicemi
zaznamenávají v současné době 
zejména řidiči. Probíhá tu re-
konstrukce silničního průtahu a 
doprava tu je řízena jen v jednom 
jízdním pruhu pomocí semaforů.

Nad touto akcí má jako hlavní 
investor záštitu Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje. Ho-
stěradice se podílí pouze určitou 
částí. Součástí této akce byla i 
demontáž a kompletní výstavba 
nového mostu. Nyní probíhá pře-

ložení a výstavba nové dešťové 
kanalizace. Rekonstrukce bude 
ukončena položením nových po-
vrchů na silnici.

„Provedou se také nové kana-
lizační přípojky do domácností, 
dokončí se splašková kanalizace. 

Důležitou součástí rekonstrukce 
je přestavba křižovatky na Mi-
roslav a Oleksovice. Vybudují 
se nové zastávky a ostrůvky se 
zálivy pro autobusy podél hlavní 
komunikace, aby lidé nemuseli 
vystupovat přímo do komuni-
kace. Novinkou bude osvětlený 
přechod pro chodce, který má 
zvýšit bezpečnost chodců. Akce 
nákladově přesahuje 30 milionů, 
z čehož obec se podílí 1,7 mi-
liony korun,“ informoval Marek 
Šeiner, starosta Hostěradic.

Křižovatka bude přestavěna 
do tvaru T, což bude pro řidiče 
přehlednější než dnes. Nyní plno 
řidičů neví, zda má do křižovatky 
najet zprava nebo zleva.

„Pro nás celá akce začala na 
podzim 2006 s tím, že kompletně 
skončena by měla být v létě 2007, 
předpoklad je měsíc červenec,“ 
doplnil Marek Šeiner.

Důležité pro řidiče je, že se plá-
nuje úplná uzávěra od 12 března, 
protože se začne likvidovat stará 
silnice a vytvoří se nové asfaltové 
povrchy. Pro nákladní automobily 
bude doprava vedena po objízd-
ných trasách. Provoz autobusů
a osobních vozidel povede ob-
jížďkami po místních komunika-
cích v obci.                        /mask/

Nový průtah Hostěradicemi zvýší bezpečnost

/Region/ Základními úkoly 
městské policie je zajišťování 
pořádku ve městě. Rozsah posky-
tovaných služeb je v jednotlivých 
městech v závislosti na počtu 
strážníků a výši fi nancí odlišná. 
Společným a významným bez-
pečnostním prvkem pro městkou 
policii jsou kamerové systémy.

Například možnost zavedení 
kamerového systému v Morav-
ském Krumlově, na který Minis-
terstvo vnitra nabízelo účelovou 
dotaci, ztratilo minulé zastupitel-

stvo především výraznou redukcí 
počtu strážníků městské policie. 
„Kamerovým systémem, a dnes 
by mně nevadil ani systém zázna-
mový, bez interaktivního pultu, 
by se problémy s pořádkem ve 
městě mohly částečně řešit. Kva-
litní záznamy, zvláště z nočních
a časných ranních hodin, by přece 
jen umožnily identifi kovat aspoň 
některé závadové živly a činnos-
ti, například opakující se projevy 
pro mne nepochopitelného van-
dalizmu. Zde ale opět narazíme 

na naprostý nedostatek peněz 
v městské pokladně. Pro zajištění 
kamer hodlám intenzivně sondo-
vat možnosti pronájmu, leasingu 
i dotací od kraje přes ústředí až 
po strukturální fondy. Snad mne 
komise pro prevenci kriminali-
ty, rada města a zastupitelstvo 
v tomto úsilí podpoří. Obávám se 
však, že Česká republika má již 
v Evropské unii pověst globálně 
bezpečné země. Důvod je nasna-
dě: do bezpečné země není třeba 
dávat dotace na bezpečnost a EU 
ušetří,“ vysvětlil situaci v Morav-
ském Krumlově Jaroslav Mokrý. 

V Oslavanech o kamerovém 
systému zatím radní neuvažovali. 
„Jednak je to fi nančně náročné 
a město v současnosti potřebuje 
dávat peníze z rozpočtu do ji-
ných oblastí. Za druhé jde o 
otázku, zda by tři strážníci stačili 
na obsluhu tohoto systému a při 
tom vykonávali strážní službu ve 
městě. Proto o této věci budeme 
uvažovat až v horizontu roku 
2008,“ objasnil situaci velitel 
městské policie a místostarosta 
Oslavan Miloš Musil. 

V Ivančicích je zjištěno, že 
pokud není vykonávána služba 
MP, tak dochází ke zvýšenému 
výskytu sprayerství, vandalství 
a trestné činnosti. K těmto čin-
nostem dochází nejvíce v odpo-
ledních a nočních hodinách. Aby 
byla zajištěna 24 hodinová služba 

na MěP bylo by nutno zvýšit stav 
strážníků na osm a zřídit telefonic-
kou linku 156 s přesměrováním 
na mobilní telefon. I když občané 
vidí projevy vandalství nebo ruše-
ní veřejného pořádku,  málokdy 
zavolají na mobilní číslo hlídky 
MěP. Buď nezavolají vůbec, nebo 
volají na pevnou linku. Pokud je 
hlídka mimo služebnu, občané si 
myslí, že služba není vykonávána. 

„Zřízení kamerového systému 
by bylo vhodné. Především do kri-
zových míst ve městě a to napří-
klad na Palackého nám., Tesařovo 
nám., ulic Oslavanská, Krumlov-
ská, Kounická a dále na ul. mjr. 
Nováka před restauraci Centrum. 
Měla by být však zajištěna služ-
ba u monitoru, aby byl ihned 
proveden zákrok. Vyhodnocovat 
záznam druhý den nebo až po 
několika dnech, nemá patřičný 
efekt,“ vysvětlil strážník MP 
v Ivančicích Zdeněk Šabata.

Jde především o vytvoření 
personálních rezerv. „V současné 
době se připravují některá opatře-
ní zejména související se vznikem 
technických služeb, které vytvoří 
určitý prostor pro řešení proble-
matiky městské policie tak, aby 
mohla sloužit skutečně nepřetr-
žitě sedm dní v týdnu, dvacetčtyři 
hodin denně, včetně eventuelní 
rezervy pro pořízení kamerového 
systému,“ informoval starosta 
Vojtěch Adam.                   /mask/

Na kamerový systém schází peníze

Přišli o dalšího rodáka 
Město Oslavany v poslední době postihuje jedna tragická událost 

za druhou. Opouštějí nás lidé, kteří jsou známí a svým velmi aktiv-
ním přístupem přispívali k životu a dění ve městě. Proto ztráta těchto 
lidí je těžká nejenom v kruhu rodiny, ale i pro širokou veřejnost. Jed-
nou z těchto velkých ztrát, které město Oslavany postihla v poslední 
době je i úmrtí pana Antonína Šaláta. Pan Antonín Šalát zemřel
1. března ve věku 73 let. Přesto do poslední možné chvíle, kterou 
mu zákeřná choroba umožňovala, se věnoval aktivitám pro město
a své spoluobčany. Pan Šalát byl dlouholetým členem zastupitelstva 
a byl zakládající člen Občanského fóra v Oslavanech, člen komise 
pro životní prostředí. Jeho činnost především spočívala v práci s dět-
mi, byl dlouholetým starostou oslavanského Junáka, aktivně působil 
ve sdružení Oslavany bez drog. Byl to neúnavný cestovatel, který
na kole navštívil mnohé evropské země, každoročně pořádal republi-
kově známý turistický pochod Oslavanská padesátka.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou Antonínu Šalátovi poděkovat 
za jeho přínosnou a dlouhodobou práci pro město a jeho občany
a jménem města Oslavany i jménem svým vyjádřit jeho rodině a po-
zůstalým hlubokou soustrast.     Vít Aldorf, starosta města Oslavany 

foto: mask

foto: mask

foto: mask
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ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

NEPTEJTE SE NA SLEVU,
ALE NA CENU !

tel.: 546 435 435
mobil: 723 746 572

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

ocelové a al. disky za skvělé ceny
!!! MYČKA KOL !!!

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA LETNÍ PNEU:

A
K
C
E

PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
provozní doba:  PO-PÁ  8.00 - 16.00,   na objednání: do 18.00 + SO  8.00 - 12.00

Škoda 105, 120, …
MATADOR  165/80 R 13 82T MP4 (celoroční)   890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR  165/70 R 13 79T MP12    950,- Kč
DAYTON  165/70 R 13 79T D110    975,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 13 79T Multihawk (new) 1090,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
MATADOR  165/70 R 14 81T MP15  1090,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 14 81T Multihawk (new) 1290,- Kč !
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
FIRESTONE  175/65 R 14 82T Multihawk (new) 1375,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
Dayton   185/60 R 14 82H D210  1275,- Kč
FIRESTONE  185/60 R 14 82T Multihawk (new) 1375,- Kč !
Škoda Octavia, VW Golf , Fiat Stilo, …
MATADOR  195/65 R 15 91H MP14  1490,- Kč
FIRESTONE  195/65 R 15 91H TZ200 FS  1690,- Kč !
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, VW Passat, Peugeot 307, …
FIRESTONE  205/55 R 16 91V TZ200 FS  2550,- Kč !
BRIDGESTONE  205/55 R 16 91V ER300  2950,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR  195/70 R 15 C 104R MPS310 1850,- Kč
FIRESTONE  195/70 R 15 C 104R Vanhawk 2090,- Kč !
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)      ceny včetně DPH

/Region/ Poněkud zmateně 
působí řada informačních tabulí 
v obcích našeho regionu. Vedle 
cedulí Vinařských stezek, Green-
ways, Lesů ČR, správ CHKO
a podobných organizací vyrostly 
mohutné dřevěné sloupy pro 
informační tabule mikroregionu 
Moravskokrumlovsko.

„Netuším k čemu to má slou-
žit, snad se to někdy dozvíme,“ 
pokyvovala hlavou jedna starší 
obyvatelka Kadova, kde se dře-
věné sloupy také objevily. „Je to 
v jedné řadě s dalšími vývěskami, 
na kterých toho moc není, raději 
se zajdu podívat na nástěnku 
obecního úřadu,“ vysvětlovala 

mladá žena taktéž z Kadova.
Obecně jsou informační tabu-

le určeny především pro turisty
a návštěvníky jednotlivých obcí, 
ale turista, cykloturista, nebo vo-
zem se pohybující návštěvník 
regionu se zpravidla na svou 
cestu připravuje předem a ne až 
na místě samém. Informace, které 
jsou na těchto tabulích uveřejně-
ny, by také měly korespondovat 
se zájmy před nimi stojícího čte-
náře a ne jen toho, kdo na tomto 
poměrně drahém dílku má svou 
reklamu jakožto zadavatel, pro-
vozovatel, nebo investor.

Mikroregionem Moravskokrum-
lovsko připravovaný systém infor-

mačních cedulí se jeví jako smys-
luplný, neboť je doplněn mnohdy 
zatím nepublikovanými nebo má-
lo známými informacemi o ob-
cích našeho regionu. Pokud infor-
mace nezůstanou pouze na ceduli,
ale budou celorepublikově pre-
zentovány na internetu, v brožu-
rách, v turistických průvodcích
i  v cestovních kancelářích, získa-
jí rozhodně na větší hodnotě.    

„V Moravském Krumlově je 
stále Epopej a je na co se dívat. 
Navíc je to severní cíp vinařské-
ho kraje, takže když mikroregion 
projevil zájem o instalaci infota-
bulí a tímto způsobem postupuje, 
tak doznačování má své opodstat-
nění. Samozřejmě i do budoucna 
je zapotřební region propagovat, 
třeba i na veletrhu Regiontour. 
Mikroregionu jsme dali na info-
tabule část fi nančních prostředků. 
Region je vcelku rozsáhlý a jedna 
cedule přijde v řádu kolem 10 
tisíc. Je možné cedule doplňovat, 

ale samozřejmě jednoho dne bude 
nasyceno a pak naše cesta povede 
jiným směrem, například budeme 
podporovat záležitost s informo-
váním o tomto kraji například 
formou inzerce nebo průvodce, 
aby si ho turisté přišli prohlédnout 
a ne jen projeli, ale také se najedli 
a ubytovali,“ sdělil k tématu Petr 
Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. 
- Jaderná elektrárna Dukovany.

Brzy bude přetabulizováno. 
Projekty neziskových organizací 
s možností získat výrazné fi nance 
na výrobu a umístění všelikých 
tabulí jsou obecně velmi rozší-
řené a oblíbené. Ne vždy je ale 
pamatováno na údržbu, obnovu 
a aktualizaci těchto informačních 
nosičů. Jen těžko se infonástěnky 
ubrání proti vandalům, povětr-
nostním vlivům a neaktuálnosti 
uvedených informací. Pak bude 
zapotřebí dalších peněz na údrž-
bu, opravy a obnovu dat, ale ty už 
půjdou získat hůře.            /mape/

Informační systémy
na Moravskokrumlovsku

Rozvoj informačních systémů není zaklínadlo, ale hledání způsobu 
sdělování, formy a přenosu informací. Projekt mikroregionu Moravsko-
krumlovsko na podporu rozvoje informačních systémů byl zahájen 
v roce 2006 díky dotacím z Programu rozvoje venkova JM kraje. Zá-
měrem realizace byla příprava a umístění informačních tabulí v každé 
obci mikroregionu, celkem 24 kusů. Finanční náročnost projektu od-
povídající velikosti mikroregionu resp. počtu obcí však překročila asi 
trojnásobně investici projektu. S velkým vděkem a nadšením jsme pro-
to přijímali prostředky pro umístění reklamy Skupiny ČEZ, která nám 
umožnila dokončit projekt bez navyšování výdajů jednotlivých obcí. 

Možná právě tato konstrukce ve formě dvou nedaleko sebe stojících 
dubových hranolů vzbuzuje v tváři kolemjdoucích údiv a mnoho otázek? 
Tato zdánlivě pofi dérní, ale jednoduchá a originální konstrukce je zákla-
dem pro umístění infotabule, na které bude turistická mapa mikroregionu 
a okolí v měřítku 1:50000 a informace o obci, ve které tabule stojí. 

Na informace a pojetí tabulí je mnoho názorů a tak bylo velmi těžké 
pro team zpracovatelů připravit vzhled konstrukce, grafi ckou úpravu 
tabule a obsahovou náplň tak, aby vyhověla všem obcím, byla příno-
sem pro obyvatele regionu, ale poučná a sdílná pro návštěvníka. Při 
hledání základního schématu informací o obcích mikroregionu jsme se 
shodli, že pakliže můžeme v území něco propagovat a být na něco hrdí, 
je to zejména historie sídel a krajiny. Proto se na tabuli objeví stručná 
historie sídla s přiloženou starou pohlednicí. Snad budou informace 
přínosem a položí základ pro přípravu navazujících projektů. 

Proč informační tabule a informační systémy? Záměrem mikroregio-
nu a také dlouhodobou aktivitou je podpora rozvoje cestovního ruchu. 
Průběžnou aktivitou je prezentace mikroregionu a zvyšování informo-
vanosti o obcích a mikroregionu jak uvnitř, tak navenek mikroregionu. 
Ve všech případech jsme v roce 2006 zahájili v podstatě pilotní projekty,
které snad s podporou obcí i dalších příznivců budeme rozvíjet. 

Závěr loňského roku a počátek roku letošního byl věnován přípravě 
prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007, která do-
plnila loňský reklamní projekt Skupiny ČEZ i zmíněný nosný projekt 
informačních systémů. Stánek mikroregionu vedle města Moravský 
Krumlov byl součástí prezentace Znojemska a Retz. Jako vstup „do 
velkého světa“ to nebylo špatné, nicméně doufáme, že kromě informa-
cí budeme moci nabídnout na dalších ročnících i kvalitní služby a třeba 
i ucelené produkty či turistické programy? Tato aktivita však vyžaduje 
úzkou vazbu na podnikatele, obce a další partnery a také vzájemnou 
důvěru a spolupráci a v neposlední řadě i fi nanční prostředky. 

Doufejme, že projekty a aktivity na podporu rozvoje informací
a cestovního ruchu nebyly jen prázdným gestem a položí základ pro 
úspěšné pokračování v dalším projektech a pro přístup k očekávaným 
evropským fi nančním prostředkům.                         Jitka Schneiderová

Infotabule rostou jako houby po dešti

Moderní podoba stránek
www.mesto-oslavany.cz
/Oslavany/ Ofi ciální stránky města Oslavany dostávají svou novou 

tvář. Novinkami jsou například možnosti, které uživatelům nabízejí 
kromě české i anglickou a německou verzi. Další zásadní změnou je 
to, že se prezentace posunula ze statických stránek na dynamickou po-
dobu. „Stránky nově informují uživatele například o turistice, historii
a kultuře. Tyto informace jsou zakomponované do vodorovného bane-
ru. Samozřejmostí jsou i informace z radnice, dokumenty a vyhlášky 
nebo povinně zveřejňované informace a další záležitosti týkajících se 
chodu města a úřadu,“ sdělil k novinkám Luděk Krobot, vedoucí ma-
jetkově správního odboru oslavanské radnice.

Podoba stránek splňuje nově kladené požadavky dnešní doby. Podle 
vyjádření Luďka Krobota se v letošním roce do soutěže O zlatý erb 
nepřihlásí právě z důvodu zásadní přeměny stránek, ale v příštím roce 
by se chtěli této prestižní soutěže určitě zúčastnit. V plánu je také vzá-
jemné propojení webových stránek města s regionálním informačním 
serverem www.zrcadlo.info, kde odkaz na stránky Oslavan bude sou-
částí velkého „rozsetníku“ přinášející nformace z regionu.            /jak/

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY UHLÍ PRO NOVOU TOPNOU SEZONU 
OD BŘEZNA DO KVĚTNA NEJNIŽŠÍ CENY !

VÝHODNÉ ZIMNÍ SLEVY
Parapety vnitřní (PVC, voděodolná dřevotříska) od 144 Kč/bm 

Parapety venkovní (hliníkové, pozink) od 84 Kč/bm
Sádrokartonové systémy, zateplení

Materiály pro zateplení fasád - polystyren, minerální vata
Pálená střešní krytina TONDACH 

Betonové střešní krytiny: BRAMAC, KM beta, KB-blok

foto: mask
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Nové rodinné centrum MĚSÍČNÍ HOUPAČKA

V Ivančicích vzniklo nové 
občanské sdružení: rodinné cen-
trum MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, 
místo pro setkávání a podporu 
rodin. „Matkou“ myšlenky je 
Kateřina Pokorná, známá jako 
lektorka břišních tanců. Zeptali 
jsme se Martiny Kamenské, která 
je jednou ze zakládajících členek 
sdružení.

Řekněte nám něco o založení 
vašeho sdružení.

Občanské sdružení, rodinné 
centrum MĚSÍČNÍ HOUPAČKA 
vzniklo v Ivančicích k 16. lednu 
2007. Zakládajícími členkami 
byly Kateřina Pokorná, Michaela 
Adamová a já. Ustavující schůze 
byla svolána na Valentýna, 14. 
února. Své první členské pří-
spěvky zde zaplatilo čtrnáct no-
votou zářících členů, kteří zvolili 
sedmičlennou správní radu a ta 
ze svého středu volila tříčlenný 
výkonný tým. Centrum zaslalo 

přihlášku do celostátní Sítě ma-
teřských center, která má téměř 
200 spolupracujících členů (viz 
www.materska-centra.cz).

Co je hlavní náplní sdružení?
Náplň sdružení se dá rozdělit

do několika hlavních programů, 
jimiž jsou: rozvoj harmonického 
partnerství, vědomá příprava k ma-
teřství, která zahrnuje orientální
břišní tance pro nastávající ma-
minky, muzikoterapii (zpěv, etnic-
ké nástroje, práci s hlasem a zvu-
kem), aromaterapii (těhotenské 
masáže, nabídku přírodních von-
ných olejů), meditaci a laktační 
poradnu.

Pro širokou veřejnost je určen 
program Tanec a hudba jako lék, 
tedy orientální břišní a africký 
tanec (pro děti, matky s dětmi, i 
dospělé), muzikoterapie (zpívání 
pro rodiče s dětmi, léčivé zpívání 
pro dospělé, práce s hlasem, zvu-
kem a rytmem a bubnování).

Program Návrat ke kořenům
a tradicím zahrnuje pravidelnou
i příležitostnou činnost v souladu 
s uctíváním ročních období a li-
dových zvyků, obnovu rituálů, 
rukodělnou činnost a práci s pří-
rodními materiály.

Náplní programu Přírodní pro-
středky pro zdraví je především 
homeopatie, aromaterapie, bylinky 
a zdravá výživa. Na to navazuje 
Domácí ekologie, používání čisti-
cích, mycích a pracích prostředků, 
které jsou šetrné k životnímu pro-
středí, přírodní kosmetika, šetření 
energiemi a třídění odpadu.

V neposlední řadě budeme 
pořádat tématické akce pro veřej-
nost, přednášky, semináře, a pora-
denskou činnost.

Jaký je váš start, co vás tíží?
V současné době se potýkáme 

se sháněním vhodných prostor 
pro svoji činnost. Ideálním sta-
vem je herna, prostor na cvičení, 

kuchyňka, místnost s počítačem 
pro přístup na internet a šatna. 
Kromě vlastních aktivit při hledá-
ní prostor současně pokračujeme 
v jednání s Městem. Věřím, že 
nám Město vyjde vstříc a naši 
prorodinnou iniciativu podpoří.

Jaké akce připravujete?
Jednou z veřejných akcí Měsíč-

ní Houpačky bude zapojení se do 
mezinárodní kampaně TOP. (více 
samostatný článek na této straně) 

Pokud vás toto téma zajímá, 
choďte od začátku března po 
Ivančicích s otevřenýma očima. 
Určitě narazíte na plakát s aktu-
álními informacemi. Tématické 
besedy s názornou ukázkou pro-
běhnou na Základní škole v Řez-
novicích (15.3.), v rámci občan-
ské výchovy na Gymnáziu Jana 
Blahoslava (12.3., 13.3., 16.3.)
a v ivančické porodnici (28.3.).

Také jsme se zapojili do projek-
tu Mateřských center a budeme 
usilovat o získání titulu „Společ-
nost přátelská rodině“, a motivovat 
ivančická veřejná místa (restaura-
ce, obchody, kulturní, sportovní
a zdravotnická zařízení, úřady..)
ke stejnému jednání. 

Co vzkážete těm, které vaše 
sdružení zaujalo?

Naše začátky nejsou lehké, ale 
ukrývají v sobě radost ze smys-
luplné práce. Domníváme se, že 
lidská evoluce směřuje od člo-
věka úspěšného k člověku cenné-
mu. Leda, že bychom se rozhodli 
jinak. Zaujala-li vás náplň Měsíč-
ní Houpačky tak, že byste byli 
rádi u toho nebo máte-li tip, kde 
začít, ozvěte se nám. Zatím třeba 
na e-mail: art.amen@volny.cz 
nebo kat.pokorna@centrum.cz. 
Vzhledem k neziskové povaze 
naší činnosti uvítáme fi nanční 
podporu. PS: a přijďte se časem 
zhoupnout :-)                     /mape/

Týden opravdových plen (TOP)
Týden opravdových plen se bude v naší republice konat úplně poprvé.

Vypukne ve stejném termínu, jako po celém světě a bude trvat od 11. 
do18. března. Prozatím je zřejmé, že akce se budou konat po celé republice
na více jak 20 místech. Přípravy vrcholí, ale stále je možné se připojit! 

„Našimi osvětovými akcemi, právě tak i TOPem, se snažíme vy-
vrátit mýty a podložit informace fakty. Stále se traduje velká časová 
náročnost, nutnost pleny vyvářet, žehlit. Dnes se však moderní pleny 
vzhledově připomínající kalhoty, ani nežehlí, ani nevyváří. A fi nančně 
vycházejí nesrovnatelně lépe než klasické jednorázovky. Za hlavní 
však považuji zdravotní hledisko.,“ uvedla Mgr. Věra Soukupová
z o.p.s. ROSA, koordinátorka kampaně v ČR.

Podle jejích slov je toho spousty, v čem hrají opravdové pleny prim. 
prevence správného vývoje kyčlí, snížení rizika opruzenin a různých 
vyrážek, přehřívání pohlavních orgánů, gynekologické problémy 
srůstů u dívek atd. Z přírodních materiálů též nemůže dojít k přestupu 
chemických látek (reziduí) do kůže dítěte.

A jakou souvislost mají šetrné pratelné pleny s obecní politikou?
Je to poměrně jednoduché. Obce mají povinnost snižovat množství ko-
munálního směsného odpadu a zároveň mají zájem o každého nového 
človíčka ve své obci. Radost z nového života s sebou však přináší i dvě 
tuny odpadu - jednorázových plen za přebalovací období. A to je dvoj-
násobek toho, co vyprodukuje dospělý člověk. Takže i obcím se vyplatí 
podpořit rodiče k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu života. 

„Že to funguje v Anglii, Rakousku a ve Francii se asi nikdo divit 
nebude. Dobrá zpráva je, že dotované balíčky těchto plen mohou dostat 
matky už i u nás. Např. v obci Ledenice či v Nových Hradech se do 
pilotního projektu již zapojili. Nyní čekáme, zda se k těmto zeleným 
obcím přidá i město Písek,“ řekla Mgr. Soukupová 

Není to návrat na stromy. V Anglii po 15 letech zaznamenávají 
každoročně zvyšující se podíl rodičů, kteří si pro své dítě, vybírají 
právě moderní pratelné pleny. Je to možnost, cesta, a osobní přispění 
k udržitelnému životu na naší planetě. Je to ukázka toho, že nám není 
lhostejné, v čem budou jednou naše ratolesti vyrůstat. Pro dítě, pro 
přírodu i pro naše peněženky. 

Z pohledu ekologického představují „jednorázovky“ opravdové zlo. 
Množství odpadu, které nelze zlikvidovat jinak, než spálit (a potom 
tento vzduch dýchat), či skládkovat a čekat, zda unikne na skládce ně-
jaký ten methan a zda bude 200 let stačit „jednorázovkám“ k rozkladu. 
Vysoká je i spotřeba surovin - neobnovitelných zdrojů - určená k jejich 
výrobě. Množství dodané energie k jejich výrobě i vody a její znečiště-
ní např. při bělení buničiny, zvyšuje ekologickou stopu každého z nás, 
ale i naší civilizace celkově.  

„Buďme vděční za své děti a hýčkejme si je v bavlnce“ radí na závěr 
Věra Soukupová. 

Týden opravdových plen koordinuje a pořádá Společnost Rosa 
www.rosa.ecn.cz za podpory Nadace NROS (z programu EU Transi-
tion facility, Dítě jako spotřebitel) a Ministerstva průmyslu a obchodu 
(program propagace a podpora udržitelné spotřeby).

/vybráno z Tiskové zprávy ze dne 24. ledna 2007/

foto RC: Z ustavující schůze sdružení
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TMK TRAVEL - CESTOVNÍ AGENTURA
• pobytové zájezdy v tuzemsku i zahraničí • poznávací zájezdy
• exotické pobyty • cykloturistické a vodácké zájezdy • léčebné
a lázeňské pobyty • chaty a chalupy • autobusové jízdenky 
Student Agency • LAST MINUTE - denně aktualizováno
• rezervace zájezdů on-line

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

Bulharsko – písečné pláže, nové aquaparky, 

sportovní vyžití, zábava, tradiční kuchyně, přívětiví 

obyvatelé, výborné ceny.... Ceny platné do 31.3.07

Zlaté Písky hotel Malina 23.8.-28.8.  10.580,-

Sv. Vlas hotel Galaktik  23.8.-28.8.    9.480,-

Sl. pobřeží hotel Šipka  23.8.-28.8.    9.980,-

a další kapacity a termíny...

Rodinné balíčky pro rodiny s dětmi do 12 let

2+1 hotel Malina na 8 dnů s polopenzí  za 29.980,-

                            na 10 dnů    za 33.480,-

2+1 hotel Galaktik na 8 dnů se snídaní  za 29.380,-

                              na 10 dnů    za 31.680,-

2+2 hotel Kolchida na 10 dní s polopenzí  za 41.580,-

                              na 11 dní    za 42.780,-

2+2 penziony v Carevu na 10 dní bez stravy za 37.480,-

2+2 penziony v Obzoru na 10 dní bez stravy za 38.280,-

 Ceny jsou uvedeny včetně letecké dopravy,

  transferů, pojištění a  veškerých příplatků!!!!  

Pro všechny

jednotlivce, rodiny, kolektivy

do všech schránek

v našem regionu

1 1 1 1 1
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Velmi pěkná zděná chata 2+1 
Ivančice, lokalita Stříbský mlýn, 
vhodná k celoroč. obývání, CP 
410 m2, ZP 20 m2, zahrada 390 m2,
skleník, bazén, dobrý příjezd, 
topení na TP, elektřina, septik, 
voda-možnost studny. 
Cena: 320 tis. Kč 

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Prodej nových bytů v Ivančicích 
o velikostech 1-3+kk s terasou, 
balkonem, možnost garáže nebo 
garáž. stání, sklep. 
Cena od 954.590 Kč vč. DPH a prov. 

Prodej nových CIHLOVÝCH BYTŮ
o velikostech 2+kk a 3+kk
v Oslavanech. 

Cena od 1.021.380 Kč + 5%DPH 

Pěkná chata ve výborném tech. 
stavu o velikosti 3+kk + veranda 
v krásném prostředí Vysočiny,
v obci Heřmanov, sam. st., 2 NP,
část. podsklepená, IS: el., voda, 
odpad-septik, vytápění na TP. 
Cena k jedn.: 520 tis. Kč 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Zděná chata 2+1 v dobrém tech. 
stavu a velkým pozemkem o vý-
měře 3.126 m2 v obci Ivančice, 
ZP 56 m2, část. podsklepená, 
oplocený pozemek, IS: elektřina, 
suché WC, voda - nádrž. 
Cena: 500 tis. Kč 

Oploc. stav. pozemek na jeden
i více RD o výměře 2.200 m2 v obci 
Zbýšov, část. v mírném svahu i na 
rovině, příjezd. cesta, IS: zaved. 
kanalizace, ostatní IS v dosahu 20 m.
Cena: 550 tis. Kč 

splátka od 1.617 Kč/měs.

splátka od 2.968 Kč/měs. splátka od 3.310 Kč/měs.

Byt v OV 2+1 Ivančice, celková 
plocha 57,8 m2, 7.p./7 s výtahem, 
orientace na JZ, balkon. Byt je
v udržovaném standardu. 
Cena: 850 tis. Kč

Rodinný dům 5+1 Neslovice, PO 
REKONSTRUKCI, 2 NP, celková 
plocha 110 m2, zastavěná plocha 
60 m2, část. podsklepen, vlastní 
studna, dvůr, veškeré IS. 
Cena: 1,95 mil. Kč 

splátka od 2.682 Kč/měs. splátka od 5.920 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA NOVÁ VÝSTAVBA

VÝSTAVBA RD 4+1 - dvojdomků o ZP 150 m2 v obci Padochov,
22 km od Brna a dobrou dopravní dostupností, o výměře pozemku 
500 - 998 m2, veškeré IS. Možnost koupě samostatného pozemku. 

Cena hrubé stavby od 1,88 mil. Kč vč. pozemku a IS

splátka od 5.842 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

Stav. pozemek na RD na pěk-
ném místě v klidné části obce 
Kratochvilka, cca 23 km od Brna, 
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS. 
Cena: 315 tis. Kč 

Pozemek na výstavbu chaty
v obci Ivančice o výměře 968 m2,
š. 9,5 m. Na pozemku jsou vybu-
dovány 2 sklepy a horní základ. 
deska o ZP 16 m2, IS: el. na po-
zemku, voda - možnost studny. 
Cena: 245 tis. Kč splátka od 974 Kč/měs.splátka od 1.578 Kč/měs. splátka od 1.705 Kč/měs.
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expedice speculum

na webových stránkách naleznete:
aktuálně vydané číslo tištěného Zrcadla  •  informace z komunální politiky a regionu

články z kultury a sportu v regionu  •  kulturně-společenský infoservis
reakce - názory - polemiky •  kompletní archiv Zrcadla  •  archiv Expedice Speculum

tituly Edice Zrcadlo  •  komerční inzerce fi rem  •  prezentace neziskovek
rozhovory, komentáře  •  ankety, soutěže  •  a spoustu jiného

REDAKCE čtrnáctideníku ZRCADLO a serveru www.zrcadlo.info: Růžová 39, Knížecí dům, 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: 
noviny@zrcadlo.info • Zástupce vydavatele a šéfredaktor, komerční inzerce: Marek Pečer, mobil: 608 252 541, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info 
• Redaktor: Martin Sklenář, mobil: 777 769 807, e-mail: redaktor@zrcadlo.info • Soukromá řádková inzerce: telefon a fax: 515 321 099, mobil pro sms: 777 769 814, 
e-mail: inzerce@zrcadlo.info • Edice ZRCADLO: e-mail: edice@zrcadlo.info • Expedice SPECULUM: e-mail: speculum@zrcadlo.info.

www.zrcadlo.info
Regionální informační server
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/Bohutice/ Ostrý guláš, studené
pivo a hlášky jako durch, malá 
dává, fl ek, barva dobrá, bylo mož-
né slyšet v bohutické restauraci
u Žáků, kde se minulou sobotu 
odehrál již osmý ročník mariášo-
vého turnaje.

„Sešlo se nám tu dnes 44 hrá-
čů, ale tuto hru hrajeme hlavně 
pro zábavu. Hráči jsou spokojeni 
společně s návštěvníky a to je 
hlavní. Navíc pro vítěze máme 
připraveny opravdu hodnotné 
ceny,“ uvedl Bohuslav Čuba, 
hlavní organizátor akce.

Herní systém turnaje je nasta-
ven tak, že hráč má k dispozici 
sto korun do hry, které mu dává 
organizátor. Za hodinu, po kterou 
trvá jedno kolo se peníze vrátí a 
přepočítají. Takto se jede na čtyři 
kola. Vítězem se stává ten, kdo 
má na závěr nejvíc peněz. Hráči 
nesmí používat vlastní peníze. Na 
regulérnost dohlíží dva rozhodčí.

„Tato hra je vyloženě o štěstí, 
ale i dovednostech, záleží na tom, 
jaká karta vám přijde. Když vám 
přijdou špatné karty, neuděláte 
s tím nic, i kdybyste byl sebe-
lepší hráč. Po prvním kole mám 
ambice na vítězství, ale do konce 
je ještě daleko, uvidíme, jak to 
dopadne,“ konstatoval jeden ze 
soutěžících Martin Vejvalka.

„Mě zatím karta nešla, doufám, 
že se to zlepší, jak to dopadne se 
pozná až ve čtvrtém kole,“ sdělo-
val soutěžící Tomáš Hájek.

Hráči přijeli z Moravského 
Krumlova, Miroslavi, Miroslav-
ských Knínic, ale nejvíce bylo 
místních. „Mariáš hraji již tři 
roky, viděla jsem jak ho místní 
lidé hrají, bavilo je to, mně se 
to zalíbilo a proto jsem se hru 
naučila hrát. Po prvním kole to 
vypadá velice špatně, prohrávám, 
ale snad se to zlepší,“ s úsměvem 
prozradila jediná hrající žena Mi-

chaela Žáková z Bohutic.
„Je to pro nás také společenská 

událost, většina hráčů přijíždí kaž-
doročně. Vždy po novém roce, 
když se blíží termín turnaje, se 
zintensivní trénink hráčů a asi 
týden před turnajem tu hrají až 
tři skupiny. Po ukončení turnaje 
budeme mít volnou zábavu, za-

hraje nám skupina Dněpr, pose-
díme, povykládáme, probereme 
průběh turnaje a hru samotnou,“ 
informoval spoluorganizátor akce 
Pavel Štefka.

Na metu nejvyšší dosáhl Milan 
Prustoměrský, v závěsu za ním 
David Plachý. Na třetím místě 
skončil Petr Pexa.              /mask/

Mariášníci měřili své síly

/Olbramovice/ Po více jak 
třech měsících nadešel očekáva-
ný okamžik pravdy pro každého 
vinaře, který se věnuje výrobě 
slámového vína. Započalo totiž 
lisování uskladněných hroznů.

Hrozny na slámové víno v Ol-
bramovicích sbírali 16. října a dnes
tyto hrozny lisují. Tím, že celou 
dobu ležely na roštech, ztratily 
velké množství vody a cukerna-
tost se tak vyšplhala na 39 stup-
ňů. „Nejde jen o to, aby se zvýšila 
cukernatost, ale odbourají se taky 
kyseliny a víno má nádech medo-
vé chuti. Po vylisování se mošt 
odkalí vlastní sedimentací a víno 
se zakvasí speciální kvasinkou, 
protože kvasný proces by v tak 
sladkém roztoku nenastartoval. 
Toto víno kvasí od dvou měsíců 

až do půl roku a tento proces si 
příroda řídí sama. Vykvašené 
víno má 10 až 12 procent alko-
holu, ale může vykvasit až na 16 
procent alkoholu, pak má ale pá-
livou chuť. Při deseti procentech 
alkoholu zbývá 160 gramů cukru 
na litr, ,“ vysvětlil výrobní postup 
soukromý vinař Pavel Matouš 
z Olbramovic.

Víno se lahvuje až před Váno-
cemi. Se slámovým vínem začali 
v rodinném vinařství v roce 2003, 
když nasbírali asi metrák hroznů. 
Část byla uskladněna na slámě
a část rozvěšená. Tento způsob se 
ale neosvědčil, protože třetina bo-
bulek sama odpadala a ty, co byly 
na slámě se částečně smíchaly 
se slámou. „Když jsme lisovali, 
bylo to i s 10% slámy, proto jsme 

to zrušili. V Burgundsku jsme 
viděli, že slámové víno dělají 
na roštech a sítích, což splňuje 
požadavek velké vzdušnosti a ne-
ztratí se ani jedna bobulka. Je to 
dobré na kontrolu i na případné 
přebírání a otáčení. Takže máme 
zaručeno, že hrozny jsou zdravé. 
V roce 2006 jsme dělali slámové 
víno ze 400 kil,“ doplnila infor-
mace dcera Eliška Čeperová.

Toto víno slouží jen na řízené 
degustace a není určeno na pro-
dej. Především díky zvláštním 
pikantním tříslovinám dokonce 
vyhrálo pohár v Miroslavi, kdy 
bylo vyhodnoceno jako nejlepší 
slámové víno v roce 2006.

Pro potřeby výroby slámového 

vína se hrozny z vinice sbírají při 
cukernatosti 24 stupňů. Bobule 
tak nehnije a v podstatě se z ní 
stává kandované ovoce. Případná 
ušlechtilá hnilobná kultura na 
sebe váže vodu z bobule. Když už 
houba parazituje, tak jen na povr-
chu bobule a tato pomáhá zlepšit 
kvalitu vína. To má potom chuť 
jemně hermelínového nádechu.

„O možnosti vyrábět ledová 
vína neuvažujeme, protože máme 
vzdálený vinohrad a hrozny by 
posbírali lidé anebo zvěř, i čekání 
je problematické. Slámová vína 
ale mají svou jistotu a máme je 
pod kontrolou. Je to lepší varianta 
výroby speciálního vína,“ odů-
vodnil Pavel Matouš.         /mask/

V Olbramovicích lisovali slámové víno

Krumlováček potěšil babičky
/Moravský Krumlov/ S mírným předstihem navštívily děti ze sou-

boru Krumlováček babičky a maminky v DPS v Moravském Krumlo-
vě. Jejich zdravice a přání k Mezinárodnímu dni žen se velmi líbila a 
byla přijata s velkým ohlasem přítomných žen.

„Připravili jsme v Krumlováčku program pro potěšení obyvatelek 
DPS. Na toto vystoupení si své pásmo připravily i mladší děti ze sou-
boru. Starší žáci předvedli taneční vystoupení, které bylo doprovázeno 
básničkami a scénkami věnované babičkám a maminkám. Program byl 
zakončen rozdáváním drobných dárků. Šlo o srdíčka, která vyrobily děti 
ze Základní školy Klášterní náměstí. Pro nás se z toho stala již tradice 
a doufáme, že je přijdeme potěšit ke Dni matek v květnu,“ informovala 
umělecká vedoucí souboru Milada Pelajová. „Moc se nám to líbilo, 
měli jsme všichni radost, babičky si zazpívaly, někdo i uronil slzičku, 
děti nás zkrátka rozradostnily,“ dojatě sdělovala Marie Kohoutková.

Díky stále novým nápadům Milady Pelajové a péči o soubor tento 
získává stále na větší popularitě. O tom svědčí i program plánovaných 
vystoupení. O věhlasu se dozvěděli i v Praze a v květnu bude Krumlo-
váček vystupovat právě tam.                                                       /mask/

Otevření nového střediska 
sociálních služeb pro nevidomé 

a slabozraké občany
V rámci projektu Síť středisek integračních služeb pro zrakově 

handicapované občany Jihomoravského kraje, který je spolufi nanco-
ván Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem 
Jihomoravského kraje, vzniklo v Moravském Krumlově středisko 
sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany. Zřizovatelem 
tohoto střediska je Tyfl oCentrum Brno, o.p.s., které od roku 2000 
působí v Jihomoravském kraji jako poskytovatel sociálních služeb 
nevidomým a slabozrakým občanům. Tato organizace nabízí zrako-
vě handicapovaným občanům sociální služby pomáhající překonat 
překážky zapříčiněné zrakovým postižením. Pomoc střediska má vést 
k celkovému zkvalitnění života.

Moravskokrumlovské Tyfl oCentrum bude nabízet nevidomým a sla-
bozrakým občanům zejména sociálně právní poradenství, asistenční 
služby a sociálně aktivizační služby. Brzy budou připraveny i vzdě-
lávací aktivity. Otevření Tyfl oCentra se uskuteční v úterý 20. 3. 2007 
ve 13 hodin. Tyfl oCentrum v Moravském Krumlově sídlí v budově 
Knížecího domu na adrese Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov. 
Bližší informace o činnosti i o nabízených službách získáte na tel. čísle 
774 715 109, prostřednictvím emailu m.krumlov@tzfl ocentrum-bm.cz 
nebo na www.tyfl ocentrum-bm.cz/m.krumlov.

O penzionu pro důchodce 
v Ivančicích z pohledu jeho 

obyvatele
Čtrnáctideník Zrcadlo přinesl v minulých vydáních informace o pen-

zionu pro důchodce v Ivančicích podané představiteli města. Domní-
vám se však, že tyto informace jsou tendenčně neúplné. Zákon 108/
2006 o sociálních službách byl na veřejném zasedání zastupitelstva 
města několikrát prohlašován za „paskvil“ a je uskutečňováno vlastní 
řešení Městského úřadu. Právník MÚ informoval o tom, že bydlení
a služby jsou u penzionu bezplatné. Taková informace vyvolává u občanů
města, jejich přilehlých částí rovněž, závistivé až zlé vystupování vůči 
obyvatelům penzionu. Proto, aby nás, obyvatele penzionu, nepovažo-
vali jako příživníky, uvedu některé skutečnosti.

Prohlašovaná transformace penzionu se projevila pouze v tom, že 
z obytných místností jsou byty městské a úhrada za bydlení se zvýšila 
od 1.1.07 proti minulému roku o téměř tisíc korun na obyvatele za 
jeden měsíc. Bytové i nebytové prostory ve stejném podlaží jsou účto-
vány za m2 plochy různě, a to od 35 Kč do 50 Kč. Každý byt má vlastní 
elektroměr, vodoměr teplé i studené vody a TV přípojku. Tyto odebra-
né energie si platíme. Od uvedení penzionu do provozu platíme stále 
stejnou částku za vybavení bytu, tj. vestavěné skříně, kuchyňská linka, 
sporák, stůl, židle i válendu aniž by se něco obměňovalo. Úklid bytu 
je poskytován jednou za čtvrtletí za částku 300 Kč. Dále pak platíme 
poměrně vysoké nespecifi kované služby. Zdravotní sestry jsou přítom-
ny od pondělí do pátku ráno a odpoledne. Obyvatelé si mohou odebírat 
obědy, jeden druh jídla, za stejnou cenu, jako mají ti, jimž se oběd od 
nás rozváží do různých částí města, tj. za 45 Kč. Velká část obědů se 
tedy vyváží. Snídaně a večeře si každý zajišťuje sám. V sobotu a nedě-
li, když kuchyně nevaří, si obyvatelé zajišťují celodenní stravu sami. 
Uváděné skutečnosti je možné doložit písemnými doklady.

Věřím, že po jejich zveřejnění nás již nebudou občané města od-
suzovat za to, že na nás doplácí. Vím také, že se zveřejněním těchto 
skutečností dostanu v nemilost mnoha lidem. Nu což, máme přece de-
mokracii, která vyžaduje pravdomluvnost, průhlednost našeho jednání 
na základě svého vědomí. Zdravím všechny občany Ivančic.

Stanislav Slezáček, obyvatel penzionu  
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Itálie

Rakousko – Kaprun
Horské středisko situované pod třítisícovými ští-
ty Vysokých Taur poskytuje vynikající podmínky 
vysokohorským (1. díl tajenky) i turistům. Zvláš-
tě působivá je jízda  (2. díl tajenky) nad nej-
vyšší opěrou lanové dráhy na světě, která vede
k vrcholové stanici ve výšce 3028 m n.m. Hlavní 
sezóna pro letní lyžování je od dubna do června 
a od října do prosince. Přehradní nádrž, ležící
ve výšce 2040 metrů n.m., je východištěm pěších, 
náročnějších túr do okolních hor.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask

foto: mask
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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

• 22.3. v 17.00 hod. - beseda 80. výročí turistiky v Ivančicích. Téma: Výlety 
do málo známých míst na zeměkouli. Besedu vede Ing. Bravený z Brna. 
Zasedací místnost MěÚ Ivančice.
• 24.3 v 7.00 hod - I. jarní výšlap z Hodonína do Holiče (SR), autobusový 
zájezd, odjezd od Besedního domu v Ivančicích. Pro předem přihlášené.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• Modrá planeta - U příležitosti zřízení Národní přírodní rezervace Krumlovsko  
- rokytenské slepence a oslav Dne Země, vyhlašuje Dům dětí a mládeže Moravský 
Krumlov ve spolupráci s MěÚ v Moravském Krumlově 5. ročník výtvarné 
soutěže pro kolektivy MŠ, ZŠ, nižší ročníky gymnázia a SŠ a literární soutěž pro 
kolektivy 2. stupně ZŠ a SŠ na téma: Okénko do krumlovské přírody. Soutěže se 
mohou zúčastnit kolektivy v těchto kategoriích: I. kategorie děti MŠ, II. kategorie 
1. - 3. třída, III. kategorie 4. - 6. třída, IV. kategorie 7.- 9. třída, V. kategorie SŠ.
Všechny práce v minimálním formátu A3 opatřete jmény, označte třídu, kategorii 
a odevzdejte na DDM Mor. Krumlov. Uzávěrka soutěže je 4. dubna 2007. 
Vernisáž proběhne 20. 4. na náměstí T.G.M. při příležitosti Dne Země, poté budou 
práce vystaveny v prostorách MÚ v M. Krumlově.
• Každý den od 12.00 do 15.00 hodin je otevřen klub Poškolák
• Přehled letních táborů 2007 pořádaných DDM naleznete v informačním 
servisu na www.zrcadlo.info
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• březen - Výstava „O nejhezčí krajkový obal na knihu“, knihovna MěKS.
• 14.3. v 17.30 hod - „ Kouzlo Afriky“, beseda se spisovatelem V. Chaloupkem, 
autorem knih a večerníčků o Vydrýskovi a jiných zvířátkách, vstupné 40 Kč.
• 14.3 v 18.00 hod - koncert dechové hudby „Naše kapela“, sál MěKS.
• 15.3. dopoledne - beseda s Václavem Chaloupkem - pro školy.
• 15.3. v 19.00 hod - Klíče na neděli, komedie DS Háta, kinosál M.Krumlov, 
předprodej vstupenek v IC – tel.: 515 321 064, vstupné 230 Kč.
• 20.3. - Den otevřených dveří - městská knihovna.
• 24.3. v 18.00 hod - Josefský košt v Rakšicích,  Orlovna
do 28.3. - prodejní výstava Keramika M. Lamperová, galerie Knížecí dům. 
• Připravujeme: • 16.4. v 19.00 hod. - Koncert Anna K & Band, kinosál 
MK, vstupné 220 Kč, předprodej v IC, tel.: 515 321 064, místa k stání i sezení.
• 28.4. - odjezd v 8.00 hod. - Noc na Karlštejně, Hudební divadlo Karlín 
Praha, cena 790 Kč. • 9.6. - odjezd v 8.00 hod. - Sluha dvou pánů, otáčivé 
hlediště Český Krumlov.

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
• 16.3. v 18.00 hod - beseda na téma „Oslavany - první rodové sídlo 
moravských Althanů“. Besedu vede p. Jarmila Plchová, členka Vlastivědného 
spolku Rosicko - oslavanska. V Městské knihovně Oslavany.
• 17.3. v 15.00 hod - Dětský maškarní ples, tradiční dětské odpoledne 
na Sokolovně Padochov - hry a soutěže. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 17.3.  - taneční zábava „Darkenfest“ v Dělnickém domě Oslavany. Hraje 
skupina Darken a hosté. Pořádá Vavřík P., Oslavany.
• 22.3. v 17.00 hod - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů 
v Dělnickém domě Oslavany. Pořádá Klub důchodců Oslavany. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 18.3. - Hynek Raimann - Obrazy, Galerie Památníku A. Muchy, výstava 
olejomaleb a kreseb malíře z Ivančic. Vstupné 10 Kč.
• 15.3. v 8.30 hod - Magical language show, 1.- 3. tř. ZŠ, anglické představení 
pro školy kino Réna Ivančice, vstupné 30 Kč.
• 15.3. v 11.00 hod - The alian grammar show, 6.- 7. tř. ZŠ, vstupné 45 Kč.
• 16.3. v 8.30 hod a 10.30 hod - Frank Novotný, 8.- 9. tř. ZŠ, SŠ, vstupné 50 Kč.
Účinkuje divadlo Medvěd.
• 18.3. v 19.00 hod - Slavnostní koncert k 75. výročí založení akademického 
pěveckého sdružení Moravan, sál Besedního domu, budou uvedena díla klasiků, 
vstupné 90 a 60 Kč.
• 21.3. - 15.4. - Kresby, obrazy Alois Šafránek, výstava rodáka z Řeznovic, 
Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž 21.3. v 16.00 hodin. Vstupné 10 Kč.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 11.3 ve 13.00 hod - Turnaj Magic the Gathering, SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7, poplatek 55 Kč.
• 12.3. - 16.3. od 8.00 - 12.00 hod - Opravdové pleny, výstavka plen šetrných 
k život. prostředí, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, v dětském centru.
• 16.3. v 18.00 hod - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený 
na vaše přání, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek 20 Kč, 
členové klubu 10 Kč.
• 17.3. od 9.00 do 11.30 hod. - Do centra s tátou, SVČ v Ivančicích, 
Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč.
• 18.3. v 15.00 hod - Vítání jara na koňském hřbetě, ukázky výcviku koní, 
jízdy na koních, SVČ Ivančice, statek Padochovka, poplatek 10 Kč.
• 18.3. v 10.00 hod - Turnaj jednotlivců v petanque, pro děti a mládež, 
Ivančice, park Réna, poplatek 20 Kč.
• 20.3. v 17.00 hod - Hrubé drátkování, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7,
poplatek 30 Kč + materiál, s sebou láhev, květináč, štípací kleště. Nutné se 
předem přihlásit.
• 24.3. v 10.00 hod - Turnaj v přehazované, pro děti a mládež, tým tvoří 
5 hráčů, Ivančice, sokolovna na Rybářské ul., poplatek 30 Kč, s sebou 
sportovní obuv a oděv, pití.
• 25.3. v 15.00 hod - MISS Ivančice, pro dívky ve věku 6 - 9 let a 10 - 14 let, 
Ivančice, kino Réna, poplatek děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. 

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 9.3. - 11.3. - 6. ročník filmového festivalu „Stíny světa“ (aneb Dny pro 
lidská práva a ekologii) v sále na radnici. Promítání dokumentárních snímků 
z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojený s přednáškami
a výstavami. Pořádá O.s. Mirosa ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Miroslav, MKIC a OPS  Marek. Program na www.zrcadlo.info
• 24.3. - Vítání jara na chatě u koupaliště. Pro předem přihlášené pořádá Dům 
dětí a mládeže Miroslav.

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

• 26.3. - 30. 3. - Jarní výstava. Tradiční ukázka tvořivé činnosti dětí 
navštěvujících kroužky Domu dětí v Oslavanech..

Kulturní programy
12. - 25. 3. 2007

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY
Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností.

Každé pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM
Poplatek 40 Kč/1 návštěva

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HUSOVA 299
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

a jejich odloučených pracovišť:
MŠ Palackého 103 a MŠ S .K. Neumanna 1022.

Zápis proběhne ve všech MŠ ve středu 14. března 2007 
v době od 9.00 - 15.30 hodin. Prosíme, aby rodiče přišli zapsat

i ty děti, které nastoupí do MŠ po lednu 2008. 

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním

neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO

Pokud máte zájem o uveřejnění vašich kulturně-společenských 
a sportovních akcí, kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese: 

noviny.zrcadlo@seznam.cz, nebo na tel. čísle: 515 321 099.

Letní tábor pod Templštýnem aneb

PUTOVÁNÍ STALETÍMI ANEB
ŽIVOT TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ

5.8.-18.8.2007, cena 3.600 Kč
Záloha 1.500 Kč a přihlášky do konce března.

Tábor v romantickém údolí řeky Jihlavy v lokalitě Pod Templštýnem. 
Čtyřlůžkové chatky, hřiště, kurty, 2 bazény, stolní tenis. Jídlo 5x denně, 
zkušený tým vedoucích, zdravotník, kvalitní program. Přihlášky 
na adrese: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Mor. Krumlov, 
672 01, tel.: 605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz

KLÍČE NA NEDĚLI 
Komedie DS HÁTA Praha

ve čtvrtek 15. března 2007, začátek v 19.00 hod.,
kinosál Moravský Krumlov ,vstupné 230 Kč,

předprodej vstupenek v IC - tel.: 515 321 064

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
NA II. POLOLETÍ

DDM Moravský Krumlov:
Angličtina 1. + 2. třída, Volejbal, Orientální tance, Basic aerobic, 
Kytara, Šperkařská dílna, Receptík, Točení na kruhu, Keramika, 

Žonglování, Barvínek, Experimentální klub, Všeználek, Košíková,
Výtvarná výchova ZŠ Ivančická, Floorball, Junior aerobic,

Super aerobic, Mage Knight.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 10.3. ve 20.00 PO HLAVĚ DO PR . . 
• ne 11.3. v 18.00 Komedie ČR
• st 14.3. v 18.00 SPLÁCHNUTEJ
  Rodinný film USA
• so 17.3. ve 20.00 SAW 3
• ne 18.3. v 18.00 Horor USA.
• st 21.3. v 18.00 LOVECKÁ SEZÓNA
  Rodinný film USA
• so 24.3. v 18.00 ERAGON
• ne 25.3. v 18.00 Fantastický film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 11.3. ve 20.00 MY DVA A KŘEN
  Film USA
• st 14.3. ve 20.00 DOKONALÝ TRIK
  Film USA
• ne 18. 3. ve 20.00 MOJE SUPERBEJVALKA
  Komedie USA
• st 21.3. v 17.00 NOC V MUZEU
• st 21.3. ve 20.00 Dobrodružná komedie USA
• ne 25.3. ve 20.00 SAW 3
  Horor USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• 10. 3. v 18.00 SKRYTÁ IDENTITA
  Thriller/drama USA
• 11. 3. v 18.00 HADI V LETADLE
  Thriller/horor USA
• 17. 3.v 18.00 ZTRACEN V LA MANCHA
  Dokument USA, V. Británie. 
• 18. 3. v 18.00 PRÁZDNINY
  Romantická komedie USA 
• 24. 3.v 18.00 TOMMYHO INFERNO
  Komedie Norsko 
• 25. 3. v 18.00 ERAGON
  Fantastický film USA 

Změna programů vyhrazena.

Divadelní spolek Želetín Želetice
opakuje veselohru Ladislava Stroupežnického

NAŠI FURIANTI
Začínáme v neděli 18. března 2007

odpoledne v 15.00 hodin a večer v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek na tel.: 737 360 300.

Ředitelství mateřské školy v Petrovicích oznamuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 22. března od 15.30 - 17.00 hodin. 
K zápisu do MŠ nechť se dostaví rodiče s dětmi narozenými během 
roku 2004 a dříve. Nabízíme: výchovu a vzdělávání dětí v klidném, 
téměř rodinném prostředí, plnění úkolů při práci s počítačem, 
všestranné rozvíjení dětské osobnosti v odpoledních klubech dětí 
zaměřené nejen na přípravu dětí do ZŠ, ale především pro život, 
zajímavé akce pro děti, ale i jejich rodiny. Bližší informace získáte 

též na telefonu: 515 323 124.

Mateřská škola Petrovice oznamuje veřejnosti konání 

„ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 
s možností prohlédnutí si nově zrekonstruované kuchyně
a to ve čtvrtek 22. března 2007 od 15.30 - 17.00 hodin. Při této 
příležitosti oznamujeme poskytování služby pro veřejnost a to 
přípravu jídel pro jakékoliv příležitosti (svatební, smuteční hostiny, 
křtiny, jubilea, výroční schůze). Bližší informace Vám rádi poskytneme 
v pracovních dnech v čase od 7.00 - 15.00 hodin na tel.: 515 323 124.

Restaurace U Blondýny pořádá pod záštitou starosty města

3. MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Restaurace U blondýny - 17. března 2007

Sraz účastníků ve 13.00 hodin 
Přihlášky osobně v restauraci do 13. března 2007 společně se 
zaplacením startovného 150 Kč. Občerstvení: v ceně hovězí guláš, 
knedlík. Hodnotné ceny zajistí sponzoři: A+V autobazar, Cykloservis 
Pavel Novotný, Obklady - dlažby Květoslav Sobol, Prům. zboží 

Lubomír Šedrla, SoftPro, Stavitel František Sklenář, WHC Černý.

Skupina krumlovsko - rakšických malovýrobců dobrého vína srdečně 
zve všechny vinaře na

III. SETKÁNÍ MALOVÝROBCŮ VÍNA
spojené s

nultým ročníkem Josefského koštu v Rakšicích,
který se bude konat v sobotu dne 24. března v prostorách nově 
zrekonstruované budovy Orlovny v Rakšicích. Podmínkou účasti 
vinaře je registrace minimálně jednoho vzorku (2 x 0,7 l) vyrobeného 
vína. Srdečně jsou zvány i partnerky vinařů. Začátek v 18.00 
hodin. Registrace vzorků vín od 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Za přípravnou skupinu Jiří Vít, Klíma Josef, Kabelka Zdeněk.

Akce se koná za mediální podpory regionálních novin Zrcadlo.

Bistro Kolis se sportovním klubem Kolis pořádá 8. ročník 

KRUMLOVSKÁ KOLISOVA DESÍTKA
Startujeme v neděli 8.dubna 2007

Dorostenci, ženy a muži příchozí - start v 11.00 hodin,
hlavní závod mužů a veteránů - ve 12.00 hodin.

Přihlásit se můžete 8.4. od 9.00 hodin v bistru Kolis.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme.

TJ Sokol Lesonice Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v sobotu 10. března 2007 v místní Sokolovně. 

Začátek ve 14.00 hodin, občerstvení, bohatá tombola. 
Vstupné dobrovolné.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá v pátek 30. 3. 2007 

NOC S ANDERSENEM 
Přihlášky a bližší informace na www.zs-dolnidubnany.cz 

DDM Oslavany pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ
pro děti od 1. do 9. třídy

Termín 14.7. – 27.7. 2007, cena 3.000 Kč
V ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, peda-
gogický dozor, odměny pro děti, dle možností výlet do Třebíče.
Místo: táborová základna 2 km od vesničky Pozďatín na Třebíčsku 
u rybníka Štěpánek. Ubytování: stany s podsadou a chaty. Zděná 
jídelna, sociální zařízení vč. sprchy s teplou vodou. Program: tábor 
bude zastřešen celotáborovou hrou, pro děti od 12ti let cykloturistika. 
Hry, vycházky, koupání, výlety, tábornické dovednosti, sportovní 
hry, kopaná, vybíjená, stolní tenis. Přihlášky k vyzvednutí v DDM 
Oslavany každý den do 15.30 hod. Vyplněné přihlášky odevzdejte
v DDM do konce května 2007. Bližší info DDM Oslavany, Hybešova 3,

Oslavany tel. č. 546 423 520, p.Schwarzová, tel.: 603 472 031.

DDM Oslavany pořádá

TÁBOR V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU
Termín: 20.8. - 24.8. 2007, cena 1.400 Kč

Místo: Zámeček Hodonín u Kunštátu. Ubytování: hotelové pokoje. 
Doprava autobusem. Strava 5 x denně, pitný režim zajištěn. 
Program: společenský tanec, břišní tance, aerobic, volný tanec, 
hry a zábava. Bližší info DDM Oslavany, Hybešova 3, Oslavany.

Tel.: 546 423 520, p.Schwarzová, tel.: 603 472 031.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově pořádá v pátek 30. 3. 2007 

ZÁBAVU S KAPELOU RELAX 
Nenechte si ujít kapelu po dlouhé době opět v M. Krumlově

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
dne 20.3. –23.3. 2007 od 8,00 do 16:00 hodin

Jsme tu pro děti se zdravotním postižením: sluchovým, autistickými 
rysy, vadami řeči, těžším mentálním postižením, hypo-hyperaktivitou,
lehčí formou dětské mozkové obrny i s kombinovaným postižením.  

Občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou.
Kontakt: tel.:  546 451 931, e-mail: spec.sk.iva@volny.cz
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov  Ivančice, Široká 42
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Co všechno zažil Stříbský mlýn?
Kdy byl původně postaven mlýn 

na řece Jihlavě při cestě z Ivančic 
do Moravských Bránic se nepodaří 
zjistit. Rovněž tak, kolikrát byl 
zničen a znovu postaven. Mimo 
majitelů, kteří jsou známi, hospo-
dařila na mlýně ještě řada nájemců, 
o kterých se historie zmiňuje jen 
velice sporadicky.

První známý majitel mlýna byl 
Jan Štěpnický, po něm dostal mlýn 
v té době pojmenování. Další vlast-
níci mlýna byli Ondřej Freisleben
z Jihlavy a jeho bratr Mátl, bohužel 
neuvádí se datování obou majitelů.

Až v  roce 1536 je první kon-
krétní informace o mlýnu. V tomto 
roce „stala se úmluva mezi Janem 
z Lipého a Žabkou z Limberka na 
hradě kounickém, aby ivančickým
poddaným, kteří si založili vino-
hrad u mlýna pod Ivančicemi, 
„Kolovrat“ zvaný, vzali si kousek 
půdy od Mor. Bránic, (za louku pod 
Krumlovskými horami „Králova 
dubu“, ze které se platívalo 7 zl. 
činže pánům z Lipého), byl pone-
chán týž vinohrad“.

Neumíme lokalizovat Krumlov-
ské hory a Králův dub, ale je zde
poprvé uveden rok existence mlýna.
Roku 1586 koupil mlýn od nich 
urozený pán Jan Stříbský z Kruže. 
Jména mlýna byla Nový, Štěpnický 
a nyní po změně majitelů Stříbský. 
„Koupil mlýn ležící při městě 
Ejvančicích se všemi potřebami 
a správami mlynářskými a vším 
hospodářstvím, též rolím osetým 
i neosetým, loukami vinohrady
za 1 000 zlatých“. Dodnes se mlý-
nu říká nesprávně „Skřípák“ 

Na fasádě mlýna je velice zají-
mavý znak z roku 1578. Jedná se 
o dvojici erbů šlechtických man-
želů Hynka Hodického z Hodic
a Bohunky Čišvicové z Borové a na 
Miroslavi. Není zcela jasné proč je 
tento erb na Stříbském mlýnu. Od-
borníci uvádí, že letopočet 1578 je 
rokem dokončení stavebních úprav 
zámku v Miroslavi a je pravdě-
podobné, že kamenná deska byla 
z Miroslavi přenesena sem. V ne-
úplném seznamu majitelů mlýna 
nejsou uvedení manželé uvedeni.

Další zajímavou ozdobou fasády 
mlýna je vyobrazení ptáka držícího 
v zobáku bochníček chleba. Dle 
pověsti byly Evančice zničeny 
povodní a nastala velká bída. Na 
tržišti se prodával drahý chléb. 
Pták, jež je dodnes znázorněn na 
fasádě mlýna, zakroužil nad tržiš-
těm, snesl se ke stánku pekařky, 
aby uchvátil do zobáku kus drahé-
ho pečiva a odletěl s ním do lesů. 
Byl však pronásledován větším 
dravcem, a tak upustil svou kořist
v místě, kde dnes stojí Stříbský 
mlýn. Tam pravděpodobně našel 
kousek chleba člověk, který tu 
pak mlýn založil, aby zmírnil bídu 
obyvatel tohoto kraje.

Roku 1590 přešel mlýn do vlast-
nictví (za 2 300 zlatých) ctihodné-
ho pána Hakla, ale ten vrátil mlýn 
v roce 1592 zpět Janu Stříbskému. 
Roku 1599 oznámil Jan Stříbský, 
že postupuje mlýn se všemi nále-
žitostmi včetně polí, luk a vino-
hradů panu Jindřichu Kříkovskému

z Kříkotína a na dvoře svobodném 
v Plumlůvkách poblíž Kobylí, 
s podmínkou, že pan Jindřich 
Kříkovský má dodržet všechny 
povinnosti a zvyklosti jako dřívější 
majitelé. Svědky smlouvy byli uro-
zený pan Jindřich Lev z Brozánek 
a urozený pán Jan Nos z Vojkovic
a na dvoře při městě Ejvančicích.

Následujícího roku koupil mlýn 
se všemi náležitostmi pan Foltýn 
Uherčický za 300 zl. Již v roce 
1601 měl mlýn nového majitele. 
Se svolením krumlovské vrchnosti 
koupil mlýn pan Štastný Lubovský 
z Luhovic za 1 100 zl. Ve smlouvě 
je mlýn označen jako Nový, ležící 
na gruntech ejvančických se třemi 
koly tahouny a čtyřmi stupami, 
polnostmi, loukami a vinohrady, 
též vodním stavem. V témže roce 
oznámil pan Šťastný Lubovský, že 
tento majetek věnuje urozené paní 
Magdaleně Klouzalové z Rynaře, 
erbům a dědicům jejím, paní man-
želce své milé.

Šťastný Lubovský zemřel asi 
brzy, protože v roce 1609 byla 
vdova po něm již manželkou Ha-
nuše Bedřicha Tobišovského z To-
bišovic, s jehož vůlí prodala mlýn 
„na mlýnici i na stavení zpustlý
a pobořený“ i s pustým vinohradem 
a rolím neosetým za 120 zlatých. 
Zdá se, že mlýn byl zničen vodou 
nebo ohněm, majitelka v něm ne-
bydlela a zpustla pole i vinice.

Roku 1609 je uváděn ještě Va-
lentin Uherčický, od něhož koupil 
Jan Greyml z Králova Pole za 300 
zl. „mlýn naskrz zpustlý, s mlýnici 
pustou, vodním stavem, k tomu

s loukami, rolemi a dvěmi vinicemi 
pustými“. Přitom se zavázal, že 
vrchnosti v Krumlově bude odvá-
dět všechny platy a povinnosti, jak 
bývalo z tohoto mlýna zvykem.
Za války třicetileté patřil mlýn Jiří-
kovi Jičínskému z Kounic, později 
koupil mlýn Jiří Adam Falkenhon 
a urozená paní Eva Šťastná z Hos-
tivařské z Kostelce. Mlýn byl stále 
zpustlý, přesto se zavázali k odvá-
dění daní vrchnosti i obci. Během 
války je uváděno ještě několik 
majitelů. Důležitý byl Jiří Schiling, 
který koupil mlýn za 100 morav-
ských dukátů. Přesto, že na mlýně 
dlouho nepobyl, opravil zpustlá 
stavení, část přistavěl z kamene
a v 24. ledna 1651 prodal za 600 zl. 
„Steinmühle“ Danielovi Františkovi

Nesslingerovi ze Sternfeldu.
Po deseti letech - 28. září 1651 

koupil kníže Ferdinand Jan z Lich-
tensteina tzv. Steinmühl za 500 
zl. se všemi polnostmi, vinicemi, 
lukami a užitky a daroval jej 7. 
listopadu 1661 právě založenému 
pavlánskému klášteru u sv. Bar-
toloměje v Moravském Krumlově 
na lepší výživu řeholníků . V roce 
1706 přikoupil klášter za 60 zl. kus 
vinohradu ležící za mlýnem. 

I v ivančické matrice je z této 
doby několik záznamů, týkajících 
se Stříbského mlýna:

Dne 28. 2. 1651 narozen syn 
Samuel, rodiče Jiřík Vrána a Marie, 
mlynář na Kamenném mlýně.

Dne 23. 2. 1652 kmotrem je 
zapsán Daniel Neslinger ze Štern-
feldu, dědičný pán na Kamenném 
mlýně pod městem Evančicemi

Dne 2. 7. 1666 kmotrou uvedena 
Dorota, mlynářka ze Strzybsky-
ho mlejna. V září 1667 kmotrou 
zapsána Salomona, mlynářka
z Křípskýho.

Augustin Kratochvíl připomíná 
ve farním kostele náhrobní kámen 
mlynáře ze Stříbského mlýna.

„LETA PANIE 1740 DNE 9 MIE-
SYCE JANVARY VSNVL W PANV 
SLOWOTNI MVZ PAN MATAVS 
KLAVS MLINARZ STRIBSKI 
MAGE WIEKV SWEHO 47 LET 
A TVTO WSTAVPIL DO DOMV 
SWEHO KDEZTO BVDE OCZE-
KAWAT ZIWOTA WIECZNEHO“ 

Vlastní mlýn zřejmě nedával 
mnoho užitku. Byl vzdálen od 
města, ale v roce 1749 patřilo 
ke mlýnu rozsáhlé hospodářství. 
Klášter v Moravském Krumlově 
byl v roce 1776 zrušen a po jeho 
zrušení se na mlýnu střídali četní 
majitelé, nebo nájemci. 

Od 1. října 1810 do 14. října 
1833 patří mlýn manželům Jose-
fovi a Josefě Šemberovým. Toho 
roku byl mlýn zakoupen za 19 500 
zl. Karlem Pěnicou, pro jeho syna 
Františka Pěnicu. Až v roce 1904 
přešel mlýn do majetku Občanské 
záložny v Ivančicích, která ho ve 
veřejné dražbě koupila.

Od roku 1906 patřil již manže-
lům Kašparovi a Marii Mácovým. 

V té době to byl pouze vodní mlýn 
se dvěma koly na spodní vodu.
O čtyři roky později byl mlýn kom-
pletně zrekonstruován, jak moder-
ním mlýnským zařízením, tak i 
postavením vodní turbíny o výko-
nu 80 HP. Pro mletí pšenice byly
k dispozici dvě dvoupárové stolice, 
pro mletí žita čtyři páry válců dopl-
něné potřebným dalším zařízením. 
Jednalo se o modernizaci na úrovni 
tehdejší techniky. Mimo to byl k 
dispozici samostatný šrotovník 
pro šrotování krmného obilí. Pro 
zajištění potřebné výrobní kapacity 
byl pohon doplněn ještě dvěma 
elektrickými motory o výkonu 30 
koňských sil.

V roce 1923 mlýn částečně vy-
hořel a při jeho rekonstrukci bylo 
rozhodnuto, že ve Stříbském mlýnu 
se bude mlet pouze žito, zatímco 
pšenice bude mleta výhradně v bý-
valém Obecním mlýně, který byl 
také v majetku rodiny Mácových. 

V Ivančické kronice (1944 str. 
89) je uvedena informace: „Mly-
nář Máca musil vyklidit Stříbský 
mlýn, do něhož se nastěhoval 
německý vlastník“

Posledním majitelem mlýna byl 
syn Kašpara Máci, Oldřich Máca. 
Stříbský mlýn byl v provozu ještě 
několik let po znárodnění v rámci 
národního podniku Středomorav-
ské mlýny Brno. Později byl zasta-
ven, zařízení demontováno, rozve-
zeno do jiných mlýnů, ale většina 
byla skladována tak nevhodně, že 
po krátké době skončila ve šrotu. 
V roce 1956 byly objekty bývalého 
mlýna upraveny pro potřebu Od-
borného učiliště Drukov. 

Před několika lety byla nově 
postavena budova nad náhonem
a dnes slouží jako elektrárna. Hlav-
ní budova mlýna je soukromým 
majetkem a je využívána k jiným 
účelům než dříve.

Neodmyslitelně patří ke „Skří-
páku“ rekreační oblast. Okolí 
mlýna bývalo cílem vycházek 
Vančáků i přespolních, již před 
válkou zde vyrůstaly první chaty. 
Hlavně přičiněním majitele mlýna 
Kašpara Máci byla v těsné blíz-
kosti splavu upravena plocha na 
pláž, byla zřízena hřiště, houpačky, 
stolové zařízení pro děti i dospělé. 
Stříbský mlýn se postupně stával 
vyhlášeným letoviskem pro turisty 
z okolí a hlavně Brna. Také přičině-
ním Kašpara Máci (uhradil většinu 
nákladů) byla nad mlýnem zřízena 
železniční zastávka s názvem 
„Ivančice - letovisko“ (Eibenschitz 
- Sommerfrische). První vlak zde 
zastavil 29. července 1940 a od té 
doby zde zastavuje v letním období 
do současné doby.          Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY:
- Kratochvíl A., Ivančice 1906
- Kolektiv autorů, Ivančice, dějiny 
města
- Ivančický zpravodaj č. 10/2001

Pohled na Stříbský mlýn před asi 80 lety

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME

♣ Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i vy podělit s vaším receptem, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info.

Miroslavská meruňková roláda
V roce 2002 miroslavští občané společnými silami vytvořili re-

kordně dlouhou roládu v délce 82,30 metru. Od té doby je zapsaná 
jako nejdelší meruňková roláda v knize českých rekordů. Pro miro-
slaváky je postup její výroby dobře znám. Abyste si ji také mohli 
upéci, dnes přinášíme recept na tuto typickou regionální pochutinu. 

Co budeme potřebovat:  4 celá vejce, 120 g pískového cukru, 120 g
polohrubé mouky

Postup: Vejce ušleháme společně s cukrem do husté pěny. Nako-
nec se vmíchá polohrubá mouka. Na plech se položí pečící papír,
na něj se rovnoměrně rozloží těsto a pečeme. Po upečení, ještě
za tepla se těsto i s papírem sroluje a nechá vychladit. Poté rozbalíme, 
odstraníme papír, potřeme meruňkovou marmeládou a znovu zabalí-
me. Věřte, chutná báječně.

O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti i vyprávění

z jihozápadní Moravy
Vážení čtenáři. V brzké době se na pultech knihkupců a prodejců 

objeví knížka plná pověstí z našeho regionu, ke které obrázky na-
kreslily děti ze Základní umělecké školy v Moravském Krumlově. 
Knížka bude vytištěna v rámci naší vydavatelské Edice Zrcadla. Dnes 
vám na tomto místě přinášíme ukázku z právě připravované knížky, 
kterou sesbíral a upravil Martin Sklenář.

O DIVOŽENKÁCH, KOLÁČI
A LAKOTNÉ SELCE

POVĚST Z DALEŠIC

V Dalešicích se již po několik generací traduje povídání o divožen-
kách. Ty se prý scházely v malém háječku kousek za vesnicí, který 
sousedil se statkářovým polem. Dobráka prý odměnily a pokud se jim 
dostal do ruky zlosyn, utancovaly ho a roztrhaly. O jednom takovém 
setkání si nyní přečtěte.

Jak už bylo řečeno bohatý a lakotný hospodář měl pole hned vedle 
březového hájku. Hospodářství měl velké, a tak u něj pracovala nejed-
na děvečka a čeledín. Jednoho dne v létě, byly právě žně, poslal sedlák
čeledína na pole, aby začal síct zralé obilí. I to víte, nechtělo se mu do 
těch míst, o kterých se vyprávělo kdeco a mnohý kolemjdoucí se tomu 
místu vyhýbal. Co měl ale dělat, vzal kosu a šel. Na poli se pustil do 
práce. Chvíli před polednem mu děvečka ze statku přinesla něco k snědku
a věru, nebylo toho moc, sedlák šetřil, kde mohl. Dala jídlo čeledínu
a celá vystrašená pelášila pryč.

Když mladík uslyšel ze vsi odbíjet poledne, sedl si k odpočinku a začal 
jíst. Nedal ani párkrát do úst, když v tom uslyšel šelest a podivný jekot. 
Měl strach, že by se v něm krve nedořezal. Najednou bylo kolem něj 
několik divoženek. Smály se a křepčily. Vypadaly hrozně, šat roztrhaný 
a špinavý, dlouhé rozcuchané vlasy a zvrásnělé tváře. Když se čeledín 
vzpamatoval, začal divoženky prosit, aby ho ušetřily, že je chudý a věčně 
hladový a sedlák i s mnohem lakotnější selkou by z něj nejraději sedřeli 
kůži. „K obědu mám jen kousek chleba s trochou sýra a džbán vody. 
Když mě necháte, udělám, co po mně budete chtít.“

To byla jiná řeč a divoženky hned, ať si tedy s nimi zatancuje. Co měl 
čeledín dělat, vstal a jal se s nimi dovádět. Když odbyla hodina po po-
ledni, skončili s rejem. Poté jedna z nich, asi ta nejhlavnější, přistoupila 
k mládenci, podala mu velký koláč a povídá: „Když je ti u sedláka tak zle 
a že jsi splnil, co jsi slíbil, tu máš od nás koláč, ať se aspoň najíš. Není 
to však obyčejný koláč, nesmíš ho nikdy dojíst úplně celý, on pak zase 
doroste do své původní velikosti.“ Po těchto slovech zmizely.

Překvapený čeledín ještě chvíli koukal, ale pak se s chutí zadíval na 
koláč a pustil se do něj. Věru byl dobrý, s mákem i tvarohem, slaďoučký, 
plný ovoce a jiných dobrot, pochutnal si jako o posvícení. Protože ale měl 
na paměti slova divoženky, nedojedl ho celý a kousek zabalil do plátýnka 
a schoval do své brašny. Pak pokračoval v práci. K večeru, když už byl 
hotov, podíval se do brašny a v plátýnku byl opět celý koláč. To se mu za-
líbilo. Pustil se do jídla a opět kousek nechal. Na statku nikomu nic neřekl 
a kouzelný koláč dobře schoval do své truhličky v komůrce a protože byl 
již najezený, ani se nestaral, zda k večeři budou brambory nebo zelí.

Po čase si sedlák, ale i selka začali všímat, že jejich čeledín je stále sytý 
a už se tak nezajímá, co bude k jídlu, jako dříve. To jim bylo podezřelé. 
Dokonce za ním na pole posílali dceru, aby ho sledovala a řekla jim, co 
se děje, na nic však nepřišli. Podezírali milého mládence, že jim jako 
kuna chodí do spíže ujídat. Hlídali proto bedlivě i na statku. Pacholek byl 
sice opatrný, ale jednoho dne ho sedlák se selkou přes okno uviděli, jak 
ve své komůrce pojídá čarovný koláč. Selka si šla po své práci a sedlák 
hlídal dál. Když čeledín za hodinu přišel znovu do komůrky a koláč byl 
opět celý, tak došlo sedlákovi celé jeho tajemství. Rozhodl se, že koláč 
čeledínovi sebere a bude se mít dobře.„On nedojídá koláč, protože opět 
dorůstá,“ pochopil sedlák.

Jenže když byl mladík na poli, vkradla se nevědomá selka do komůrky, 
otevřela truhlu, o které myslela, že je čarovná. Uvnitř našla koláč, pustila 
se do něj a jedla, dokud ho nesnědla celý. Pak to vyprávěla sedlákovi.Ten 
jen spráskl ruce a lakomé hlupačce vysvětlil pacholkovo tajemství. Bylo 
však již pozdě.

Tak z velké lakoty přišel o kouzelný koláč nejen obdarovaný mladík, 
ale i lakomý sedlák se selkou. Jakmile se čeledín vrátil a v truhlici nenašel 
svůj koláč, došlo mu, co se stalo. Litoval sice, že přišel o koláč,  nedal však 
nic najevo. Po čase ze služby u sedláka odešel, našel si lepšího hospodáře,
kde měl již dostatek jídla a pití, takže čarovný koláč nepotřeboval.
A lakomý sedlák se selkou si do smrti museli vyčítat, jak z hlouposti, 
lakoty a pro mlsnou hubu přišli o čarovný koláč.

Dvojice šlechtických erbů z roku 1578 umístěných na fasádě mlýna

Pohled na Stříbský mlýn   (fotografi e zapůjčena Josefem Zahradníkem) 
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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.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
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Auto - moto
koupím
•• traktor Zetor 8011 i starší na ná-
hradní díly. Tel.: 515 336 988.
•• ramena na hydrauliku spodní i svislá 
na Zetor 4011. Tel.: 608 564 009.
•• ND na Simsona. Tel.: 720 444 245.
•• staré nefunkční motory a pře-
vodovky z aut, motory za 250 Kč, 
převodovky za 150 Kč, přijedu. Tel.: 
604 781 270.
•• Š Favorit v dobrém tech. stavu, 
nejlépe garážovaný a od 1. majitele. 
Tel.: 776 654 494.
prodám
•• Alfa Romeo 146, 1,4 TS, r.v. 98, 
ABS, klima, servo, najeto 98 tkm, 
velmi pěkný stav, cena 70.000 Kč. 
Tel.: 608 813 809.
•• Š Felicia 1,3 LXi v super stavu, na-
jeto 85 tkm, nutno vidět, cena 70.000 
Kč. Tel.: 777 015 024.
•• Mazda 121, 1,3iLX, r.v. 93, zelená 
metal., servisní knížka, cena 39.000 
Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Š Favorit, r.v. 93, nová STK, taž. 
zař., rádio, zahrádka, el. sedačky,
bez koroze, cena 15.000 Kč. 
Tel.: 608 509 176.
•• Opel Astra G 2,0 DTL, 16V, model 
2000, zelenomodrá metalíza, 2x airbag, 
klima, el.okna a šíbr, mt volant, el.vý-
bava atd., super stav, cena 157.000 Kč, 
dohoda jistá. Tel.: 603 581 155.
•• Audi 80 2,0 benzin, r.v. 90, nové 
brzdy, čidlo, alu kola + 4 plechové 
disky, centrál, stříbrná metal., rakous-
ký TP, možno přihlásit na CZ doklady, 
cena 15.000 Kč. Tel.: 737 800 602. 
•• Š Favorit forman, r.v.92, STK 
ještě dva roky, nové tlumiče, červená 
barva, tažné zařízení, cena 15.000 Kč. 
Tel.: 739 401 461.
•• Vaz 2101, STK 08, tažné zaříze-
ní, dobrý stav, cena 10.000 Kč. Tel.: 
607 983 234.
•• Š. Felicii, r.v.95, barva zelená, cena 
50.000 Kč. Tel.: 732 729 806.
•• Š Forman, r.v.94, barva modrá, 
dobrý stav, stříkačka, cena 23.000 Kč, 
sleva možná. Tel.: 721 771 009.
•• Zetor super 50 bez TP, cena 27.000 
Kč. Tel.: 608 564 009.
•• Simson S51 Enduro, perfektní stav, 
cena 15.000 Kč. Tel.: 728 639 760.
•• Avia 21.1, komplet. kabina (oprava 
podběhu nutná), 5.000 Kč; 5-ti rychl. 
převodovka, 4.000 Kč;  startér, 2.500 
Kč; vstřikovací čerpadlo, 2.200 Kč; 
chladič, 2.000 Kč; na Š Favorit hlava 
válců, 1.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• pneu Dunlop letní sport 205/60 
R15, cena 400 Kč/ks, mám 2 ks. Ivan-
čice. Tel.: 777 209 235.
•• pneu Barum letní 165/70 R13, vzo-
rek 5 mm, cena 300 Kč/ks, mám 2 ks, 
Ivančice. Tel.: 777 209 235.
•• úplně nové pneu, 2 ks letní, 2 ks 
zimní. 165/70/13, cena 570 ks. Tel.: 
739 401 461.
•• starší čtyřramenný volant ze Š Feli-
cia za 300 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• pluh na traktor, troják 2000. Tel.: 
608 564 009.
•• přístrojovou desku na Š Favorit, 
r.v.94 za 500 Kč, páté dveře za 400 Kč, 
zástěrky za 50 Kč. Tel.: 739 401 461.
•• čerpadlo vstřikovací na Zetor, 
varnice, tlakové hadice a hydraulická 
čerpadla, převodovku na populara 
a Š Felicii, volant a skříň na spartaka. 
Tel.: 720 444 245.
•• díly na hydrauliku na traktůrek, kar-
danovou hřídel aj. Tel.: 515 336 601.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 3+1 v Moravském Krumlově 
nebo Ivančicích vhodný k nastěhová-
ní 07/2007. Tel.: 602 562 952.

••byt nebo RD nebo k pronájmu v Osla-
vanech, rozumná cena. Tel.: 728 352 
260, bigglebowsky@seznam.cz.
•• malý pozemek na stavbu garáže, 
20-50 m2 v Ivančicích, blíže centra. 
Dobře zaplatím. Tel.: 777 671 996.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku s velkým 
dvorem a zahradou, hosp. budovy, 
stodola, 2x vjezd do objektu, oplocené, 
studená voda, elektřina, topení na TP, 
částečně podsklepen, možnost přípojky 
plynu. Rekonstrukce nutná, špatný 
tech. stav. Cena 300.000 Kč. (vhodné
i jako 2 stavební místa) Rychlé jednání 
a platba v hotovosti, výrazná sleva. 
Tel.:515 322 101, 602 755 265.
•• RD 5+1 v Jezeřanech, garáž, okras-
ná zahrada s bazénem, stáří 15 let. 
Tel.: 775 214 919.
•• RD 3+1 ve Vémyslicích s uzavřeným 
dvorkem a vjezdem. Tel.: 604 795 874.
•• řadový rodinný domek v M. Krum-
lově (4+1, garáž, zahrada) za 2.100 
tisíc Kč. Tel.: 602 519 305.
•• RD v Miroslavi, starší vilka 3+1, 
garáž, bazén, zahrada, meruňkový 
sad. Tel.: 777 582 899.
•• řadový RD v MK, 4 místnosti, 
koupelna, WC, rekonstrukce nutná, 
dvorek, zahrádka. Tel.: 739 179 728.
•• družstevní byt 3+1 v MK, Sídliště. 
Tel.: 515 322 945 od 18 - 20 hod.
•• byt 1+1 s balkónem v panelovém 
domě s výtahem v 1.poschodí na Síd-
lišti v Moravském Krumlově. Ihned k 
nastěhování - volný. Tel.: 736 624 589.
•• DB 3+1, 80 m2, balkon, zahrádka, 
garáž,  20 km od Znojma i Morav-
ského Krumlova, pěkné prostředí, 
levné bydlení, volný 07-08/2007. 
Tel.: 602 562 952.
•• stavební pozemek v Moravském 
Krumlově - Křepelčí vrch, 239 m2, 
cena dohodou. Tel.: 605 988 377.
•• chatu, zahradu, ovocný sad, Mo-
ravský Krumlov. Tel.: 777 582 899.

•• RK PROLUX nabízí - vila Ivan-
čice, 3 byty, obchodní prostory, 
parkoviště, výrazná sleva!, st. poze-
mek Ivančice, š.20 m, 1.700 m2, IS 
v blízkosti, byt OV 1+1, nové sídl., 
lodžie, 650 tis. Kč. Informace na 
tel.: 608 654 680.
pronajmu
•• přenechám pronájem zahrádky 
v zahradní klonii v MK, rozloha cca 
300 m2, základní vybavení nářadím, 
rozvodem vody. Tel.: 732 276 557.
•• zděný byt 3+1(73 m2) v M. Krum-
lově a to včetně jednoho sklepa. 
Od 1.4.07. Tel.: 605 787 507.

Stavba - zahrada
koupím
•• Teru - Vari s příslušenstvím v dobrém 
technickém stavu. Tel.: 605 436 241.
•• uni buňku na zahradu. SMS na tel.: 
777 097 920.
•• nepoužité bílé cihly, nabídněte. 
Tel.: 732 123 663.
•• kdo prodá nebo daruje použité 
funkční, prosklené, dřevěné balkono-
vé dveře s rámem. Tel.: 721 208 884.
prodám
•• krakorcovou desku ke komínu 
Schiedel. Průměr kouřovodu 200 
mm. PC 1.350 Kč, nyní 1.000 Kč. 
Sms na tel.: 608 252 541.
•• bílé dveře 70 cm, L, 600 Kč, 
80 cm L 2/3 prosklená (chybí sklo) 
za 500 Kč, 60 cm L za 250 Kč a 60 
cm zárubně kovové P za 350 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• nové betonové stříšky na plot růz-
ných rozměrů a odvodňovací žlaby, 
vše za nízké ceny. Volat po 14 hod. 
Tel.: 774 812 125.
•• starší pálená křidlice (jednofalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.

•• dveře vnitřní, plné 80P, krátce 
použité. Tel.: 604 710 758.
•• bílý sololak 2 ks 188,5x80 cm, 
195x82,5 cm, 195x89,5 cm, cena 50 
Kč/ks. Tel.: 731 069 270, 728 857 673.
•• stropní versalitové desky, 
imitace světlý dub, 60x60 cm, 80 
m2, 70 Kč/m2. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.
•• ička 14 cm, 6,5 m 2 ks, jističe, 
rohovou vanu a vaničku k rohovému 
sprchovému koutu. Tel.: 720 444 245.
•• sklocihly 31 ks bílých, 26 ks žlu-
tých,  25 Kč/ks. Tel.:728 240 136.
•• stavební vrátek na 380V, cena do-
hodou. Tel.: 776 633 111.
daruji
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kuchyňskou linku starou cca 30 
let i míň, za symbolickou cenu nebo 
za odvoz. Ivančice. Tel.: 777 209 235.
prodám
•• sekretář, šatní skříň, stůl, 4 židle, 
ze 40tých let, pěkné. Tel.: 604 579 820.
•• sedací soupravu hnědé barvy, ne-
rozkládací, za odvoz. Tel.: 515 324 
381, 736 225 053.
•• TV stolek Fono, nový, bílé plné 
dveře L60, starší. Tel.: 721 617 463.
•• starší rozkládací sedačku + 2 křes-
la, velmi levně. Tel.: 608 556 357.
•• kuch. rohovou lavici, bílou, červe-
né čalounění, koženka, nepoškozená. 
Tel.: 604 710 758.
•• nízký béžový mramorovaný kobe-
rec 3,2x3,6 m, krátce použitý, cena 
500 Kč. Tel.: 731 069 270.
•• pokojovou květinu monsteru, 
vzrostlou, pevnou, objemné listy. 
Tel.: 604 710 758.
•• točící lustr vhodný do pokoje 
s nízkým stropem, jako nový, cena 
650 Kč. Tel.: 728 763 549.
•• elektrický sporák za 500 Kč, nutná 
výměna jedné spirály. Tel.: 608 114 611.
•• sedací soupravu hnědá barva, gauč 
+ 2 křesla, nerozkládací, daruji za od-
voz. Tel.: 515 324 381, 736 225 053.
•• stolek pod TV, 1,20x0,50x0,62, 
stolek je barva dub rustikal na koleč-
kách, prostřední díl má otevírací dvíř-
ka - kouřové sklo + skleněná polička. 
Tel.: 732 123 663.
•• starší funkční průtokový ohřívač 
vody za 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.

Elektro a elektronika  
koupím 
•• kombin. ledničku, nahoře lednička, 
dole mrazák, cena do 1.500 Kč, plně 
funkční. SMS nebo tel.: 722 528 243.
•• centrálu. Tel.: 608 564 009.
prodám
•• chladničku Gorenje 230 l., cena 
500 Kč. Tel.: 728 249 395.
•• originální příslušenství Sony Ericson 
pro K310/510/610/750, W800/810/550, 
V630, Z520 a další s konektorem Fast 
port: Stereo sluchátka HPM 60 za 250 
Kč, dat.kabel USB DCU 60 za 290 Kč, 
stereo handsfree HPM 20 pro K300/
500/700 za 250 Kč. Tel.: 602 179 408
•• lednici s mrazákem Zanussi, čtyřplo-
týnkový el. sporák Mora, levně, doho-
da. Tel.: 603 307 573, 776 645 367.
•• TV Otava, úhlopříčka 72 cm, tele-
text, stereo, ještě v záruce, cena 4.000 
Kč. Tel.:606 627 347.
•• mobilní tel. Sony Ericsson K700i 
s nabíječkou za 2.000 Kč, nabízím 
i USB datový kabel s dobíjením 
za 500 Kč. Tel.: 776 037 176.
•• autorádio Sony s CD CDX - L360, 
velmi pěkné, cena 1.500 Kč. Tel.: 
605 762 090.
•• elektrické ponorné čerpadlo výtlak 
40 m, max. tlak 0,4 MPa, nepoužité, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 775 341 376.
•• inkoustovou tiskárnu HP Deskjet 
640 a skener Genius, nevyužité, funkč-
ní, vše za 500 Kč. Tel.: 607 193 448.

Vše pro děti
koupím
•• dětské kolo rozměr 14 i ve špatném 
stavu. Tel.: 732 254 783.

prodám
•• nenáročné mamince trojkombinaci, 
modrobílá kostka, nafukovací kola, 
přehazovací rukojeť, cena 500 Kč.
Tel.: 606 916 412. 
•• kočár zn. Růžový panter, barva kha-
ki, jako nový, cena 2.900 Kč, čtyřkom-
binace, plus taška, pláštěnka, fusak, 
volat po 14 hod. Tel.: 774 812 125.
•• dětský elektrický traktor s vlekem, 
pohon aku baterie, cena 500-700 Kč. 
Tel.: 603 307 573, 776 645 367.
•• kočár pro dvojčata, trojkombinace, 
červenosmetanová barva, jako nový, 
taška, pláštěnka, síťka, cena 7.500 
Kč. Tel.: 607 682 069.
•• 2x chlapecké horské kolo Olpran 
26, pěkné, v dobrém stavu, stáří 2 
roky, cena 1.000 Kč/ks, možno i 2x 
helmu. Tel.: 608 456 273. 
•• nové papírové pleny na 2-5 kg, 
přes 60 ks, cena 200 Kč. Nenáročné 
mamince oblečení na děvče vel.:
 74-104, cena 200 Kč + boty a panen-
ky zdarma. Tel.: 728 763 549.
•• dívčí horské kolo Joko do 13 let, 
výbava Shimano, fialová metalíza, 
velmi pěkné a zachovalé, cena 1.000 
Kč nebo dohoda. Tel.: 605 762 090.
•• dívčí horské kolo na 7-10 let, ve 
velmi dobrém stavu, dohoda. Tel.: 
608 114 611.
••kombin. kočárek Roan, tm. mod-
rá a bílá malá kostka, přehazovací 
rukojeť, nafukovací kola, nánožník, 
pláštěnka, 2 roky používaný, cena 
1.499 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• kočárek Condor XXL, Růžový 
panter, modrokrémová kostka, čtyř-
kombinace, taška, přehazovací rukojeť, 
nánožník, nafukovací kola, pláštenka, 
cena 3.500 Kč. Tel.: 776 698 253.
•• dětskou vaničku za 100 Kč, klo-
kánka za 100 Kč, odsavačku za 200 
Kč, ohřívačku za 150 Kč, vše skoro 
nepoužité. Tel.: 737 800 602.
•• dětský fusak umělý beránek man-
žestrový, světle modrý, koupený tuto 
zimu, 5x použitý, cena 500 Kč. Tel.: 
737 800 602.
•• velmi pěkný a zachovalý kočárek 
trojkombinaci  po 1 dítěti. Koupený 
v Chiccu, zn. Baby Smile. Barva čer-
venočernošedá, potah teflon, snadná 
údržba. Velká nafukovací kola, pře-
hazovací rukojeť, vnitřní taška.Velký 
nákupní košík. Zdarma pláštěnka a síť 
proti hmyzu. Cena 2.500 Kč, Oslava-
ny. Tel.: 605 412 234.
•• dětskou tříkolku, cena 350 Kč. 
Tel.: 732 123 663.
•• dětskou tříkolku za 300 Kč. Tel.: 
728 801 709.
•• sport. kočárek skládací, 3 nafuk. 
kola, brzda, zvonek, polohov. stříš-
ka, potah šedo-fialový, jako nový, 
1.500 Kč. Tel.: 515 320 000, nebo 
728 179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako 
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie,
200 Kč. Tel.: 515 320 000, nebo
728 179 905, po 18 hod.

Zvířata
koupím
•• papouška horského nebo pár. Tel.: 
774 949 551.
prodám
•• doma vykrmené prase, možno 
i půlky. Tel.: 724 956 454.
•• prasnici 250 kg, cena 20 Kč/kg. 
Tel.: 739 069 748.
•• štěňata foxteriéra hladkosrstého s PP, 
výborná povaha. Tel.: 731 731 105.
•• prase asi 130 kg za 4.000 Kč. Ol-
bramovice. Tel.: 607 663 056.
hledám
•• pro pávici páva a pro perličku 
kohouta. Tel.:607 242 538. 

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří, sítě 
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové 
dveře a laminát. podlahy, garážová 
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211. 
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.

•• Finanční půjčky dostupné pro 
všechny klienty - nově i pro ženy 
na mateřské dovolené. Rychle a bez 
poplatku. Tel.: 777 044 033.
•• Do 24 hodin po schválení peníze 
od 5.000 - 50.000 Kč až do domu, 
bez poplatku (měsíční splátky).
Informace na tel.: 605 720 362.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné
včelařství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, tel.: 515 320 787. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejnách „Pekárna Ivanka“
na Znojemské ul. a „Květinka“ na 
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).

koupím
•• sháním levně akvárium větší ve-
likosti na malého králíčka, možno i 
prasklé,ale zasklené. Spěchá. Tel.: 
774 129 188.
•• drtič ovoce a řepák. Tel.: 603 307 
573, 776 645 367.
•• velký centrální kotel na tuhá paliva. 
Tel.: 737 800 602.
prodám
•• palivové dřevo, možnost dovozu. 
Tel.: 728 111 054.
•• starší tretry vel: 39-40, pro začáteč-
níky, cena 250 Kč. Tel.: 728 961 765.
•• dřevěný žebřík, 5 m, 15 příček 
za 200 Kč. Tel.: 515 333 463.
•• vál kovový šíře 3 m, brány 4 ks, 
dřevěný dvoják v: 2 m, 6 příček. Tel.: 
515 336 601.
•• brambory 100 kg, cena 8 Kč/kg. 
Tel.: 723 405 456.
•• cestovní chladničku 20 l., novou, 
nepoužitou, modré barvy za 200 Kč. 
Tel.: 604 710 758.
•• elektrický kompresor dom. výroby 
na 380V, d:90, š:30, v:65 cm. Tel.: 
604 710 758.
•• dřevěnou králíkárnu na nožkách 
v dobrém stavu, celkem 6 kotců, 
z toho 2 velké odstavné, cena 1.500 Kč. 
Okolí MK, nutný vlastní odvoz. Tel.:
721 381 261, volat od 18 - 20 hod.
•• velmi zachovalé náčiní na domácí 
zabijačky: rýny, troky, kotliny, hrn-
ce, štok aj. Cena dohodou, nejlépe 
vše naráz. Tel.: 721 381 261, volat 
mezi 18-20 hod.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 400 
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 250 
Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 400 Kč; 
dětské vel. 30, 31, 34, 36, 37, 200 Kč; 
brusle dívčí č. 36, 350 Kč; chlapec. č. 
3, 200 Kč; páns. č. 42, 450 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• 200 l a 50 l plechové sudy a hoboky 
od oleje a vazelíny, cena 50 a 150 Kč.
Tel.: 728 352 260, nebo e-mail:big-
glebowsky@seznam.cz.
•• kulečník karambol 6ti děrový, cena 
dohodou. Tel.: 515 323 483.
•• štafle, dvoják 2 m, 6 příček, březo-
vá košťata. Tel.: 515 336 601.
•• sklolaminátová kruhová nádrž na 
vodu 300 l., průměr 75 cm, v:70 cm, 
2 x boční vpusť, cena 1.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• dvojkolová kára (rám + kola), špatné 
pláště, cena 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.
•• erotické DVD nové za 499 Kč, 
spěchá. Tel.: 515 322 135.
•• regály pro obchod nebo sklad, cena 
dohodou. Tel.: 736 540 861.
•• pánské trekingové kolo v dobrém sta-
vu, cena 1.800 Kč. Tel.: 737 969 313.
•• schůdky k poschoďové posteli, 
3 stupně, 1,1m, 400 Kč; zábrana na 
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Seznámení
•• pro svou 2,5 letou dceru z MK hle-
dám kamaráda podobného věku, pro 
společně trávené volné  chvíle: hry, 
výlety atd. Tel.: 720 255 991.
•• rozvedený 50/180, sportovně založe-
ný nekuřák se zájmem o hudbu a jiné, 
s bytem, autem, zajištěný, hledá ženu 
45-50 let, hodnou, pohlednou, bydlení 

u mne nebo u tebe, okolí 20 km JE Du-
kovany. Jen vážně. Tel.: 607 201 389.

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

•• hledám spolupracovníka do 
pracovní skupiny ZN, nejedná se 
o zednictví. Tel.: 776 788 417.
•• Česká obchodní spol. příjme 
pracovníky/ce do kanceláře, telefo-
nisty, manažery, ne dealer ani Herbal. 
Zaškolíme, příjem 28-52.000 Kč/měs. 
Tel.: 728 958 301.
•• hledám garanta manikůra - pediků-
ra. Tel.: 777 240 726.
•• jsem veselá usměvavá slečna na 
hlídání dětí, mám zkušenosti s dětmi 
do 10 let. Nejlépe dopoledne, v odpo-
ledních hodinách po dohodě. Domácí 
práce nejsou problém. Zavolejte, 
přijedu ihned. Ivančice a okolí. Tel.: 
736 540 861.
•• hledám domácí práci, žádné katalo-
gy ani vstupní poplatky. Snížená pra-
covní schopnost. Tel.: 737 349 173.
•• přijmu řidiče na provoz v M. Krum-
lově, ŘP sk. C. Tel.: 603 831 302.
•• hledám hráče na bicí a basovou 
kytaru pro nově vznikající  pop - rock-
ovou kapelu. Věk nerozhoduje. Tel.: 
606 580 773.
•• hledáme obchodní zástupce pro ob-
last MK . Požadujeme: komunikativ-
nost, čistý trestní rejstřík, ŽL, osobní 
pohovor. Nabízíme: nadstandartní 
výdělky, volnou pracovní dobu. Tel.: 
774 420 015.
•• hledám někoho, kdo jezdí kolem 
16 hodiny autem z Brna Slatiny 
směr Ivančice, podělím se o náklady 
na benzín. Tel.: 737 183 829.
•• žena na M.D. hledá přivýdělek - net 
neomezeně, manuálně zručná, hlídání 
dětí u mě doma atd. Tel.: 737 302 091 
nebo email:paulipokec@seznam.cz
•• Nově otevíraná lékárna v Ivančicích 
hledá magistry farmacie a laborantky 
na plný i částečný úvazek. Informace 
Ing. Pavel Pokorný, tel: 602 744 598.
•• Doučím základní a středoškol-
skou matematiku. Oslavany. Tel.: 
737 481 635. 
•• OSP, spol. s r.o.stavební a obchodní 
firma hledá vhodného kandidáta/ku 
na pozici samostatná účetní. Od 
kandidátů/tek očekáváme: SŠ, VŠ 
vzdělání ekonomického směru, zna-
lost podvojného účetnictví, znalost 
daňové problematiky, dobrá znalost 
práce s PC, praxe v oboru min.5let. 
V případě zájmu zašlete prosím Váš 
strukturovaný životopis na: OSP, 
spol.s r.o., Okružní 394, 672 01 Mo-
ravský Krumlov. Tel./fax:515 322 341, 
osp-mk@volny.cz
•• Nabízíme volné pracovní místo 
prodavač/ka elektrospotřebičů. Po-
žadavky: praxe v oboru, příjemné 
vystupování, práce na PC, min word, 
el. pošta, řidičské oprávnění sk.“B“, 
časová flexibilita, komunikativnost. 
Nabízíme: odpovídající finanční 
ohodnocení, práce v příjemném pro-
středí, vzdělávání v oboru. Životopis 
zasílejte na adresu: Hanzel spol s r.o., 
Vídeňská 46, Znojmo 669 02, nebo 
e-mailem:  obchod-odd@hanzel.cz

•• Chcete poskytovat úvěry? Spol. 
Profireal hledá zprostředkovatele 
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdar-
ma. Tel.: 603 561 579.
•• Pro nový marketing, tablety
do benzínu a nafty - úspora 3 Kč/litr, 
hledáme obchodně zdatné spolu-
pracovníky. Celý obchod si po za-
učení řídíte sami ze svého počítače. 
Tel.: 737 465 956.

Poděkování
•• Děkujeme Kozičce za příjemné 
posezení a přejeme mnoho žízni-
vých a ohleduplných poutníků. Vaše 
spokojená kůzlátka.

OZNÁMENÍ REDAKCE
 Upozornění všem inzerentům! Inzeráty přijímané formou SMS, 
budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být 

zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení. 
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Nový vítr v ivančické házené
Do řad oddílu házené v Ivančicích zavál nový mladý vítr. Zajímalo 

nás, jak je to s dalším vývojem a plány do budoucna v souvislosti s roz-
vojem tohoto spotu ve městě. Proto jsme položili pár otázek Milanu 
Bučkovi, předsedovi klubu.

Které úspěchy v minulosti, ať již sportovní nebo vývojové, považu-
jete v klubu ivančické házené za důležité?

Povídání o úspěších klubu by jistě zabralo více prostoru, než který 
máme k dispozici, třeba v budoucnu nám ho bude poskytnuto více
a odpoví na něj očití pamětníci. Já se zmíním o nejvyšší soutěži mužů, 
která se v Ivančicích úspěšně hrála dvě sezony v druhé polovině deva-
desátých let minulého století. Bohužel odchodem hlavního sponzora 
klubu se muselo ze soutěže odstoupit. V součastné době družstvo mužů 
hraje druhou ligu, starší žáci postoupili v loňském roce do celostátní 
žákovské ligy. Kdo se ale chce více dozvědět o našem klubu, může 
navštívit naše webové stránky www.hkivancice.cz. Co se týče vývoje, 
tak házená se hodně mění, nastupují nové trendy, jsou nová pravidla, 
mění se taktika hry, házená je rychlejší, silovější. Myslím si, že jsme 
tuto změnu zaznamenali včas a daří se nám hrát moderní  házenou.

Došlo ke změnám? Jak se projevily, jak si vedete?
Ano, došlo ke změnám v klubu, máme nové vedení, trenéry a hlavní 

změnou bylo zaměřit se více na mládež.V mládeži s její výchovou vi-
dím velikou perspektivu. Navazujeme spolupráci se školami, místním 
domem dětí a doufáme, že kontakty přinesou své ovoce. Hlavně bych 
chtěl vyzvednout právě trenéry mládeže, kteří její výchově věnují 
spoustu svého volného času bez nároku na fi nanční odměnu. Nyní 
máme v těchto žákovských kategoriích družstva mini, mladší, starších 
žáků a družstvo dorostenců. S tím souvisí i generační obměna hráčů 
mužstva mužů. Odešli starší zkušení hráči a my se je snažíme nahradit 
mladými hráči z naší líhně. Proto máme mladý, perspektivní tým. V ta-
bulce mu po podzimní části soutěže patří sedmé místo. Mnozí fandové 
čekají asi více, ale já jsem přesvědčen, že právě tito mladí hráči půjdou 
výkonnostně hodně nahoru a brzo bude ivančická házená zase o něco 
výše. Vše je také otázka hlavně peněz. Jsem rád, že náš klub je fi nanč-
ně stabilizovaný a to díky hlavnímu sponzorovi fi rmě Autoexpres CZ 
s.r.o. a podpoře města Ivančic, za kterou jim tímto děkuji. Myslím si, že
k hodnocení těchto změn je brzy. Jsem optimista, věřím, že se nám změ-
ny vyplatí, stačí se zajít podívat do haly, kolik dětí přichází trénovat.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Chceme hrát pohlednou moderní házenou, na dobré úrovni, která 

se bude líbit našim skalním fanouškům a třeba i lidem, kteří k nám do 
haly zavítají náhodou. Budeme věnovat hodně sil a energie do tréninků 
mládeže, protože bez kvalitní vlastní základny nemůžeme pomýšlet 
na delším setrvání ve vyšších soutěžích. Aktuálně jsme v druhé lize,
s postupem do první ligy počítáme do čtyř let.

Na jakou nejbližší sportovní událost nás pozvete?
Jelikož začala jarní sezona, tak bych Vás chtěl pozvat na všechny 

domácí zápasy našeho klubu a ten první je zápas v neděli 11. března
v 15.00 hodin, kdy hostíme Sokol Kostelec na Hané.                     /jak/

Ve čtvrtek 18. ledna výběr 
mladých hokejistů ročník 95-97 
z pěti klubů České republiky 
pod názvem Easter Bunnies East 
odletěl z pražské Ruzyně do ka-
nadského Montrealu.

Odtud pak autobusem odcesto-
val do Québecu, aby zde porovnal 
síly se stejně starými hokejisty na 
jednom z největších turnajů pro-
vincie Québec s názvem TOUR-
NOI INTERNATIONAL ATO-
ME LÉVIS.

Ve výběru nechyběli ani tři hrá-
či HHK Velké Meziříčí, útočníci 
Pavel Zacha z Velkého Meziříčí, 
Radek Koblížek z Ivančic a bran-
kář Martin Ptáček z Vlachovic. 
Již při výběrových soustředěních 
v severočeské Bílině patřili tito 
chlapci k nejlepším a jejich zařa-
zení v týmu Easter Bunnies tomu 
také odpovídalo. Oba útočníci za-
brali místa v I. útoku a Martin Ptá-
ček pozici brankařské jedničky.

Po příjezdu do dějiště turnaje, 
québecké části Lévis, čekalo 
české mladíky příjemné přivítání 
kanadských rodin, které po celou 
dobu pobytu vytvářely hokejistům 
skvělé domácí prostředí. Ve dvoji-
cích strávili chlapci v rodinách pří-
jemných 10 dnů. Péče pořadatelů a 
náhradních rodin potvrdila pověsti 
o kanadské přívětivosti a vztahu 
Kanaďanů k jejich sportu číslo 1. 

Hokejové účinkování Easter 
Bunnies začalo již druhý den 
přípravným utkáním s ST-RÉ-
DEMPTEUR (HUSKY ATOM). 
Z počátku utkání se naši ještě 
ne zcela aklimatizovaní chlapci 
dostali pod tlak soupeře, ale 
dobře chytající Martin Ptáček
v těchto chvílích mužstvo podr-
žel. V druhé třetině zavelel do 
útoku nejmladší účastník turnaje 
Radek Koblížek, který s sebou 
strhl ostatní, včetně Pavla Zachy
a utkání Bunnies vyhráli 7:3. 
Pocit porážky nepoznali naši ho-
kejisté ani v dalších dvou příprav-
ných zápasech, kdy nejdříve po-
razili CHARNY ÉCLAIREURS 
5:4 a dalšího ze silných soupeřů 
ST-RÉDEMPTEUR (HUSKY 
PEEWEE) 4:3.

První porážka na kanadském 
ledě přišla v neofi ciálním tré-
ninkovém zápase s o dva roky 
staršími chlapci hokejové školy 
LÉVIS 4:5. Ve všech přípravných 
zápasech tři mladíci ukazovali 
kanadskému publiku, které se 
dostavovalo i na tato utkání
v hojném počtu, že se hokeji učí 
v zemi několikanásobných mis-
trů světa a olympijských vítězů. 
Typická česká kombinační hra 
prvního útoku, podpořena vý-
borným brankařským výkonem, 
předčila skvělé bruslení a důraz 
kanadských kolegů. 

V úterý 23. ledna ve večerních 
hodinách místního času nastoupili

Easter Bunnies ke svému prv-
nímu turnajovému zápasu proti 
HUSKY CHAUDIERE. Téměř 
zaplněné hlediště vytvořilo vyni-
kající hokejovou atmosféru, která 
však z počátku utkání svazovala 
českým hokejistům nohy. Celou 
první třetinu zápasili s nezná-
mou atmosférou utkání, rychlým 
soupeřem a nepříliš přesným 
rozhodčím. Když ale Easter Bun-
nies přečkali dlouhou přesilovku 
5 na 3, navázali na výkony pří-
pravných utkání a svého soupeře 
vyprovodili z ledu výhrou 7:3. 
Nejlepším hráčem utkání z muž-
stva Bunnies byl vyhlášen Radek 
Koblížek a lví podíl na vítězství
měl i výkon Martina Ptáčka v bran-
ce. Nečekanou odměnou za vítěz-
ství bylo osobní setkání s legen-
dou světového hokeje, bývalým 
kanadským reprezentantem, 6ti 
násobným vítězem Stanley cupu 
a jedním z nejlepších světových 
brankařů Kenem Drydenem, kte-
rý byl na tomto utkání přítomen
a pogratuloval našim chlapcům
k předvedenému výkonu.

Povzbuzeni úspěchem z první-
ho zápasu, dokázali Easter Bun-
nies zvítězit i v dalších dvou 
zápasech turnaje a to ST-ROMU-
LAND ÉCLAIREUS 4:2 a ST-
HUBERT CHALLENGERS 6:
0, což Bunnies vyneslo 1. místo
ve skupině, přímou semifi nálo-
vou účast a především po šňůře 
7 zápasů i vytoužené dvoudenní 
volno. To mladí hokejisté využili 
především k relaxaci na výletech 
k vodopádům Montmorency, do 
sněhového království Valcartier 
a do MEGA PARC, obchodního 
domu s horskou dráhou a jiný-
mi atrakcemi. Volného času též 
využili pro doplnění a čí vylep-
šení své výstroje ve skutečných 
hokejový rájích s nepřeberným 
množstvím hokejového zboží.

 Do dění turnaje se vrátili 
Bunnies v sobotu 28. ledna. Bo-
hužel to byl pro ně ten nejhorší 
den kanadského pobytu. Vše to 
začalo nepochopitelným rozhod-
nutím trenéra, když do branky 
semifi nálového utkání postavil 

náhradního brankaře i přesto, že 
brankařská jednička M. Ptáček 
byl do té doby bezchybný a vy-
sloužil si obdiv jak kanadských 
trenérů, tak i diváků. Do zápasu 
nebyl nasazen ani po nepříliš 
jistém výkonu kolegy v průběhu 
utkání. Bunnies do zápasu vstou-
pili rozpačitě a brzy prohrávali 2:
0. V první třetině dokázali pouze 
korigovat na 1:2. Začátek 2. tře-
tiny měl stejný obraz jako třetina 
1, ale po velkém úsilí se podařilo 
srovnat stav na 3:3. Ke zvratu 
došlo v druhé polovině 2. třetiny, 
kdy se dostal do obrátek 1. útok v 
čele s R. Koblížkem, který dvěma 
rychlými brankami otočil utkání 
na 5:3 pro Bunnies. Ve 3. třetině 
fatální chyby v obranné činnosti 
Bunnies dovolili soupeři srovnat 
na 5:5. Drama vyvrcholilo 1,5 
minuty před koncem, kdy Bun-
nies získali výhodu přesilovky. 
První útok uzamkl soupeře v jeho 
obranném pásmu a jenom díky 
neuvěřitelným zákrokům branká-
ře kanadského týmu COLLÉGE 
FRANCAIS CHEVALIERS se 
skóre neměnilo.

Pak trenér Easter Bunnies k ú-
divu všech přítomných nevyužil 
možnosti oddechového času a 
na led poslal obránce, kterým se
v tomto utkání vůbec nedařilo. 
Do brejku se jednoduše dostal 
kanadský útočník, který zpečetil 
18 sekund před koncem zápasu 

turnajový osud Easter Bunnies. 
Prohra 5:6 byla pro toto sice 
mladé (polovina hráčů byla roč-
ník nar. 1997), ale ambiciózní 
mužstvo obrovským sportovním 
neštěstím, ke kterému bezespo-
ru přispěl velkým dílem trenér 
Easter Bunnies. Malou náplastí 
na toto zklamání může být fakt, 
že tento zápas byl předčasným 
fi nále, neboť přemožitel Bunnies 
večer snadno zvítězil ve fi nále 7:1.
Výsledky ve skupině a semifi ná-
lové skóre pak určili pro Easter 
Bunnies konečné 3.místo. 

 I přes tento nešťastný konec 
v turnaji byla návštěva Kanady 
úžasným, nejenom sportovním 
zážitkem. Konfrontace evropské-
ho a kanadského hokeje v podání 
10ti letých chlapců nadchne jak 
vlastní aktéry, tak zcela jistě i 
přítomné diváky. Je s potěšením, 
že se tohoto hokejového svátku 
mohli účastnit i tři mladí hoke-
jisté z našeho kraje a že se svými 
výkony zařadili mezi nejlepší hrá-
če turnaje. Martin Ptáček, Pavel 
Zacha a Radek Koblížek ve služ-
bách HHK Velké Meziříčí svým 
chováním, sportovními výsledky 
a díky shovívavým sponzorům, 
kterým upřímně děkují, skvěle 
reprezentovali nejenom svůj klub
a kraj, ale i celou Českou republi-
ku 8000 kilometrů od domova. 

 Závěr pobytu obstarali opět 
výborní pořadatelé a náhradní ka-
nadští rodiče. Uspořádali chlap-
cům rozlučkový večírek a v den 
odletu 29. ledna exhibiční utkání 
proti týmu složeném z místních 
členů policie, hasičů a záchranné 
služby. Okružní jízda nádherným 
Montrealem těsně před odletem 
domů pak byla nezapomenutel-
nou tečkou za krásnými 10ti dny. 

Radka Koblížka z Ivančic s tý-
mem Czech Buccaneers v březnu 
čeká týdenní turnaj ve Švédsku, 
a koncem dubna bude obhajovat 
vítězství na otevřeném meziná-
rodním mistrovství Francie TRO-
PHEE DES PETIT CHAMPIONS
za účasti klubů z deseti evrop-
ských zemí.                /MK/

Mladí hokejisté z Moravy v Kanadě uspěli


