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HYDRANTY NESPLŇUJÍ PŘEDPISY
/Miroslav/ V souvislosti s ne-

dávným požárem v Miroslavi se 
po městě začala přetřásat otázka 
funkčnosti a rozmístění hydrantů 
v ulicích. Důvodem byl fakt, že 
při likvidaci požáru museli hasi-
či natáhnout neuvěřitelných 240 
metrů od ohniska požáru k hyd-
rantu nacházejícího se v prostoru 
bývalé traktorové stanice. Vody 
bylo naštěstí dostatek i v cister-
nách, takže průběh zásahu nic 
neohrozilo.

Za rozmístění a funkčnost 
hydrantů je zodpovědný majitel 
vodovodního řadu - tedy Město 
Miroslav. Jakékoli pochybení 
ovšem odmítá. „Žádné předpisy 
porušeny nejsou. Pokud realizu-
jeme novou výstavbu - průtah 
městem, náměstí Svobody - je 
součástí prací také výměna vodo-
vodního a kanalizačního řadu dle 
platných předpisů a norem. Ke 
všemu jsou doloženy certifi káty 
a kolaudační rozhodnutí. Pokud 
jde o ulici Malinovského, zde 
byl rekonstruován pouze povrch 
od areálu bývalé Fruty po křižo-
vatku za Kadovem. V budoucnu 
při rekonstrukci vodovodu bude 
nový řad veden v zeleném pásu. 
Celý úsek má zhruba 5 km a stál 
12 milionů Kč. Průtah městem 
měří 1,3 km a náklady činily 60 
milionů Kč. K některým ulicím, 
do kterých byl zaváděn vodovod 
například v akci Z, žádná doku-
mentace neexistuje,“ obhajoval 
místostarosta Roman Volf.

Jak to tedy ve skutečnosti je? 
Konkrétně v případě ulice Ma-
linovského je v plánu zakreslen 
funkční hydrant s pořadovým 
číslem H102 u bývalé Fruty. Od 
něj cestou směrem k ohnisku po-
žáru je to zhruba 200 metrů. Další 
hydrant s číslem H84 je u bývalé 
traktorové stanice a jeho vzdále-

nost je asi 240 metrů. Další dva 
hydranty se mají nalézat někde 
v prostoru horní části ulice Ma-
linovského, asi u autobusové za-
stávky. Ty mají čísla H80 a H81. 
Tyto se ovšem nalézt nepodařilo. 
V úseku ulice Malinovského, kde 
je položen nový povrch, je od hy-
drantu u bývalé Fruty k předpo-
kládanému hydrantu u zastávky 
zhruba 420 metrů. Od hydrantu 
H84 k hydrantům u zastávky 
je vzdálenost kolen 460 metrů.
Z toho vyplývá, že i kdyby 
předpokládané hydranty byly 
nalezeny a byly funkční, svými 
vzdálenostmi nevyhovují plat-
ným předpisům, které v případě 
bytové zástavby nařizují dle 
daných možností vzdálenosti 
jednotlivých hydrantů v rozmezí 
150 až 300 metrů. 

Hydranty H80 a H81 jsou 
v plánech vedeny, ale asi jen 
formálně na papíře. Buďto ne-
existují vůbec, nebo je možné, 
že při rekonstrukci silnice byly 
zaasfaltovány. „Právnické a fy-
zicky podnikající osoby jsou po-
vinny obstarávat a zabezpečovat 
v potřebném množství a druzích 
požárně bezpečnostní zařízení a 
udržovat je v provozuschopném 
stavu a vytvářet podmínky pro 
hašení požárů. Vlastník nebo 
uživatel zdrojů vody je pro hašení 
požárů povinen tyto udržovat v ta-

kovém stavu, aby bylo umožněno 
použití požární techniky a čerpání 
vody pro hašení požárů. Poklopy 
hydrantů se označují plastovými 
orientačními tabulkami červené 
barvy. Všechny nadzemní a pod-
zemní hydranty musí být označeny 
tak, aby byl jednoznačně zřejmý 
jejich účel,“ uvedl Petr Hovorka 
z Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje, oddělení 
stavební prevence.

Pokud by se prováděla pravi-
delná kontrola hydrantů, tak by se 
na tuto záležitost už muselo přijít. 
„Kontrola provozuschopnosti 
požárně bezpečnostního zařízení 
se provádí v rozsahu a způsobem 
stanoveným právními předpisy, 
normativními požadavky a prů-
vodní dokumentací jeho výrobce 
nejméně jednou za rok, pokud vý-
robce, ověřená projektová nebo 
podrobnější dokumentace anebo 
posouzení požárního nebezpečí 
nestanoví lhůty kratší,“ doplnil 
Petr Hovorka.

„Miroslav má v evidenci 105 
hydrantů, postupně jsou opravo-
vány a kontrolovány. V některých 
místech je stav vodovodu tak ža-
lostný (litina, ocel popř. azbest), 
že žádné řešení než kompletní 
výměna neexistuje. Vše je odvis-
lé od fi nančních možností. Dotace 
jsou poskytovány pouze na vodo-
vod, pokud v lokalitě neexistuje, 

musí vše platit město,“ vysvětlil 
Roman Volf.

„Co se týká nedodržení předpi-
sů o hydrantech, z poskytnutých 
informací nelze přesně stanovit 
právní kvalifi kaci. Může se jednat 
o přestupek, ale také trestný čin. 
Jednou z možných kvalifi kací 
je ohrožování provozu obecně 
prospěšného zařízení. Aby poli-
cie zahájila šetření, musí k tomu 
nejprve dostat podnět,“ uvedl Jan 
Křepela, mluvčí Policie ČR ob-
lastního ředitelství Znojmo.

V případě poškozování a ohro-
žování provozu obecně prospěš-
ného zařízení platí, že pachatel 
může být potrestán odnětím svo-
body až na tři léta nebo peněžitým 
trestem, nebo odnětím svobody 
na jeden rok až šest let, způsobí-li 
činem poruchu provozu obecně 
prospěšného zařízení.

Faktem je, že rekonstrukci 
silnice investovala SÚS Jiho-
moravského kraje za fi nanční 
spoluúčasti Evropské unie z do-
tačního programu PHARE, který 
byl v loňském roce ukončen. 
Stavbu prováděla fi rma COLAS 
CZ a.s.. Případná odpovědnost 
za nedodržení předpisů může být 
předmětem šetření Policie ČR 
a příslušných orgánů, nicméně 
nápravu fyzického stavu musí za-
jistit majitel vodovodní sítě, tedy 
Město Miroslav.                 /mask/ 

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…

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

Mobil: 724 781 310 

VY JEŠTĚ 
NEMÁTE

SVÉ VLASTNÍ
WEBOVÉ 

STRÁNKY?
Nabízíme Vám zpracování

Vaší internetové prezentace

již od 499 Kč
a umístění na naše stránky ve formátu

http://vasefi rma.zrcadlo.info

od 200 Kč / rok
V případě zájmu nás kontaktujte

na tel.: 515 321 099, nebo e-mailem:
noviny@zrcadlo.info

Otevíráme nové 
SPINNING® 
CENTRUM 

v Ivančicích
Kdy: 16. dubna 2007

Kde: v přízemí Penzionu Ámos, Komenského nám. 14

první lekce ZDARMA  •  10 nových spinnerů
3 certifi kovaní Spinning instruktoři

REZERVACE na tel: 737 552 329 

foto: mask



2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

SPORTSPORTM
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

Jak to vidí „na kraji“...
V souvislosti s problematikou hydrantů v městě Miroslavi jsme se 

také obrátili na Krajský úřad a požádali o stanovisko. 
Jak vnímáte porušení platných předpisů o prevenci požární ochrany - 

hydranty v souvislosti s novou výstavbou komunikace ulice Malinovs-
kého, která proběhla ve městě Miroslavi? 

Oprava vozovky silnice III/41510 v  průtahu městem Miroslav byla 
realizována od dubna do srpna roku 2006  v souladu se zjednodušenou 
projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Stavba a údržba 
silnic s.r.o. Břeclav a souhlasným stanoviskem odboru dopravy Městs-
kého úřadu Moravský Krumlov č.j. 84/2004/Kr ze dne 21. 7. 2004. 

V průběhu projekční přípravy a realizace stavebních prací nebyla 
ze strany orgánů veřejné a státní správy vznesena žádná připomínka 
či upozornění na existenci požárních hydrantů v tělese vozovky či 
v přilehlých prostorách stavby. K opravě vozovky na ul. Malinovského 
byla použita technologie recyklace podkladních vrstev s následnou 
povrchovou úpravou ze živičného koberce. Celková úprava silnice 
včetně recyklace podkladních vrstev vozovky byla provedena doda-
vatelem  COLAS  CZ a.s..  Při recyklaci silniční frézou byla rozdrcena
a s novými pojivy promíchána konstrukce vozovky do průměrné hloubky
20 cm. SÚS JMK nebyla v průběhu provádění prací a ani při závěrečné 
přejímce prací dne 16. 8. 2006 informována o žádných problémech 
spojených s umístěním vodovodního řadu či požárních hydrantů. SÚS 
JMK jako investor opravy vozovky na ulici Malinovského v Miroslavi 
si není vědoma porušení předpisů. Dle našeho současného zjištění 
zajišťuje Správa majetku Města Miroslav vytyčení vodovodního řadu
a obnovu hydrantu v prostoru autobusové zastávky. 

Jan Zouhar, ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje 

Uzavírky budou postupné
/Moravský Krumlov/ Na několika místech se již naplno rozjela 

první etapa rekonstrukce a výstavby kanalizace. Ta byla zahájena na 
ulici Pionýrská 5. března a o týden později na ulici Husova. Brzy nato 
pokračovaly práce i v části ulice Palackého s přechodem do ulice Škol-
ní, aby nově položená kanalizace tam byla provizorně zasypána dříve, 
než se pro výstavbu uzavře ulice Růžová.

„Celá stavba má 18 stavebních úseků, přičemž návaznost je kom-
plikována tím, že musí být zajištěna alespoň nejnutnější dopravní ob-
služnost. Harmonogram prací byl již jednou aktualizován a v současné 
době se upřesňuje druhá aktualizace. Uzavírky jednotlivých ulic a 
směrování objízdných tras lze z harmonogramu vyčíst pouze rámcově, 
neboť je třeba počítat s denní operativou. Přesné zahájení stavby v jed-
notlivých úsecích jsou povinni všem obyvatelům podle smlouvy o dílo 
sdělit s několikadenním předstihem odpovědní pracovníci zhotovitele, 
kteří se pohybují přímo na pracovištích,“ informoval starosta Jaroslav 
Mokrý. Časový harmonogram a plán vnitřního města s vyznačením 
jednotlivých stok a stavebních úseků bude po aktualizaci zveřejněn
na Městském úřadě a na vývěskách a také uveřejněn na webových 
stránkách města.             /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

LETNÍ PNEU 2007 - SLEVY AŽ 30%
DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ POČÍTAČEM  •  OPRAVY NA SPLÁTKY

PŘIJMEME AUTOMECHANIKA S PRAXÍ.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

AUTODOPRAVA
Radek Podhrázký

Jezeřany-Maršovice 46 • tel.: 776 044 629
e-mail: podhrazky.radek@tiscali.cz

DOVOZ PÍSKU
z Bratčic, Žabčic a Božic

DOVOZ ŠTĚRKU
z Olbramovic, Dol. Kounic a Želešic

AUTOŠKOLA HUTAŘ
uč. Mühlhauser

nabízí
získání ŘP skupin:

A, B, C, D, E, T 

Kde:
budova odborné školy
MK, ulice Klášterní 127

Kdy:
každé úterý od 14.30 hod.

Kontakt:
602 888 989

Zajistíme kvalitní zázemí
a výuku na vysoké úrovni.

Strojírenský závod zabývající se výrobou 
komponentů převážně pro automobilový
průmysl příjme do pracovního poměru:

Obsluhu lisů i brigádně
Obráběče kovů s možností zaučení

Technika kooperací
Referenta expedice se znalostí NJ

Technologa obrábění
Kalkulanta

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší profi l prac. míst naleznete na:
www.job.cz, nebo www.uradprace.cz

Informace podáváme na adrese:
Padochovská 1, 664 12  Oslavany,

tel.: 546 418 107, nebo e-mail:
veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

B&T METAL
spol. s r.o.

Areál Knížecí les, ev. č. 01      tel./fax: 546 413 335   
(bývalá kasárna Neslovice) mobil: 736 750 319
664 91 Ivančice             731 111 497
e-mail: info@btmetal.cz                  www.btmetal.cz

Provozní doba: Po-Pá 8.00-16.00, So 8.00-12.00

KOVOŠROT
« « Nejlepší výkupní ceny mědi na trhu » »

« « Platby v hotovosti » »
měď - drát nový 130,- Kč/kg  •  měď - drát starý,

zelený 120,- Kč/kg  •  měď - drát opalovaný 117,- Kč/kg 
mosaz kohoutková 68,- Kč/kg  •  nerez nemag. - 65,- Kč/kg

/Oslavany/ Město Oslavany se 
potýká s další „přírodní nehodou“. 
Tentokrát se nejedná o uvolněný 
skalní masív, ale o sesuv půdy ze 
svahu na ulici Kostelní.

Jde o lokalitu staré spojovací 
silnice a prostor mezi touto ulicí 
a náměstím 13. prosince. Svah 
nad Základní uměleckou školou 
je zpevněn starým tarasem, který 
byl stavěn v 30 letech minulého 

století. Ten však pod náporem 
stovek tun zeminy ujíždí a s ním 
i svah nad ním.

Opakovaným masivním po-
sunem se zabývala rada města 
a rozhodla provést nezbytné 
bezpečnostní opatření, která mají 
odvrátit stávající nevyhovující 
stav. „Nehodláme se s tímto 
stavem smířit a chceme po celé 
trase taras opravit a sanovat, aby 

nedocházelo k sesuvu. Investiční 
náklady jsou vyčísleny na úroveň 
2 milionů korun, což je pro roz-
počet města nemalý peníz. Město 
proto hledá pomoc u Ministerstva 
životního prostředí, odboru geo-
logie, který má vypsán dotační 
program, který se týká svahových 
nestabilit na území ČR,“ objasnil 
starosta Vít Aldorf.

V současné době je zpraco-
vána projektová dokumentace 
a celou situaci posuzuje Česká 
geologická služba, jejíž posudek 
bude velmi zásadní pro případné 
udělení dotačních peněz. V prů-
běhu dubna podá město žádost 
na příslušné ministerstvo s tím, 
že pokud budou podmínky sva-
hových nestabilit naplněny, tak 

by město mohlo čerpat peníze 
ve výši 90% skutečných nákladů 
na stabilizační zásah. Ten by se 
týkal rozebrání starého tarasu a 
vytvoření opěrné železobetonové 
zídky. Ta bude doplněna drenáží, 
která odvede vodu. 

Pokud se vše podaří, práce 
začnou ještě v prvním pololetí 
tohoto roku a do konce roku by 
měly být hotovy.

V současné době je svah velmi 
nestabilní a došlo zatím k výraz-
ným lokálním sesuvům. V době 
přívalových dešťů by se mohl 
celý svah dát do pohybu. Pak 
by byla ohrožena nejen místní 
komunikace a nemovitosti kolem 
ní, ale také stavba kostela, která 
se nachází na svahu.              /jak/

Sesuv půdy ohrožuje část Oslavan

vítejte na regionálním
informačním serveru

www.zrcadlo.info

J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369

Zápach zatím nezmizí
/Moravský Krumlov/ Situaci kolem zápachu a exhalátů z komínů 

fi rmy Saint-Gobain Vertex se v těchto dnech snaží společně vyřešit jak 
zástupci města, tak i závodu. Podle mnohých vyjádření hygienické 
služby „vydechuje“ tato fi rma zdravotně nezávadné páry. Podle zku-
šeností obyvatel žijících v okolí však tyto páry páchnou jako „mokrý 
pes“ nebo namočená houně. Dřív stál u podniku asi šedesát metrů vy-
soký komín, ale z důvodu estetického cítění občanů ho nechali majitelé 
podniku zbourat a nahradili ho asi deseti výduchy.

„Při posledním jednání s představiteli Vertexu jsme narazili i na 
tento problém a probírali jsme všechny možnosti. Hovořilo se o ne 
zcela dokonalých vodních fi ltrech, energeticky neúnosném „vymražo-
vání“ částic kondenzátu a také o možnosti obnovit odstraněné komíny 
- zděný a ocelový, které byly v minulosti sneseny hlavně z estetických 
důvodů, ačkoliv vynášely páry nad město, jedním komínem plastovým, 
postaveným na vhodnějším místě. Objevila se i čtvrtá možnost, a to 
ionizační čištění kondenzátu rozdílnými elektrickými náboji, které má 
být snad nejperspektivnější. Horizont řešení zatím probírán nebyl, ale 
fi rma je k vzájemnému soužití v Moravském Krumlově vstřícná,“ sdě-
lil starosta města Jaroslav Mokrý.

Kromě toho Vertex pro své velmi dobré hospodářské výsledky opus-
til v posledním roce program útlumu výroby a naopak uvažuje o jejím 
rozšíření. Proslýchá se, že uzavřel provoz ve Velké Británii a hodlá pře-
stěhovat technologii k nám. Chyba, která znemožnila této fi rmě rozvoj 
v Moravském Krumlově, kdy jí nebylo umožněno stavět nový závod
za Halami, byla zásadní. Proto tento závod vznikl v Hodonicích a chyby,
která mohla přinést desítky pracovních míst, je již těžko litovat.   /mask/

foto: jak



3nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

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.

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

CEMENT 32,5
od 235,- Kč/q

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

POTŘEBUJETE
POSTAVIT,
PORADIT,

NAKOUPIT ?

JSME TU PRO VÁS!

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

BETONÁRNA
DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE

Nabízíme certifikované betonové směsi – cena již od 1200,-/m3  

ü kompletní dodávka až 20 druhů betonových směsí s dopravou
ü prodej a doprava všech druhů písku a drceného kameniva 

Nákladní autodoprava:
ü MAZ (12t)     ü LIAZ s hydraulickou rukou (8t)
ü TATRA (13t)   ü Avie kontejnerová (4,5t)

Zemní práce
ü Traktorbagr – CAT 428 C  a  VOLVO BL 71
ü UNC L 750 + podkop
Výrobu bet. směsí a dopravu zabezpečujeme po vzájemné dohodě i v sobotu a neděli.

Poskytujeme smluvní ceny. Při velkých odběrech poskytujeme množstevní slevu !!

Kontakt:
Tel./fax.: 515 322 341, Mobil: +420 737 285 095
e-mail: osp.betonarka@email.cz, www.osp-mk.cz

VEŠKERÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, 
OBKLADOVÉ A STAVEBNÍ PROFILY

a veškerý doplňkový sortiment
Najdete nás v Moravském Krumlově na Ivančické 483, v bývalém areálu Dřevotvaru.

Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 7.00-18.00, So 7.00-12.00

Fasádní polystyren
Polystyren do podlah
Extrudovaný polystyren
Lepící a armovací tmely
Rohové profily s tkaninou
Sklovláknité tkaniny „VERTEX“
Hmoždinky talířové, zatloukací
Fasádní omítky

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové

Dilatační profily
Soklové profily

Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu

Ukončovací profily
Schodové profily

Nově prodej v Moravském Krumlově

Petice proti recyklační lince
/Ivančice/ Jedenáctého března byla petičním výborem předána sta-

rostovi města Ivančic Vojtěchu Adamovi petice se 709 podpisy ivan-
čických občanů, kteří nesouhlasí s jakýmkoliv umístěním recyklační 
linky na stavební suť v lokalitě Karlov, která se nachází nad Němčice-
mi a Alexovicemi.

„Doufáme, že vůle velké části obyvatel našeho města bude radními 
vzata na vědomí a stane se pevnou součástí jejich zodpovědného roz-
hodování při hájení zájmu obyvatel. Vedení města navrhlo, že budou 
vypracovány nezávislé hlukové a prachové studie. Jejich prostřednic-
tvím by měly být znovu zváženy veškeré dopady na kvalitu životního 
prostředí kolem recyklační linky, neboť se již v okruhu 300 metrů
od lokality nachází zástavba rodinných domů a pozemky určené k další 
výstavbě. Podpisem petice občané však dali jasně najevo svůj nesou-
hlas s touto lokalitou,“ sdělil k situaci jeden z občanů, Libor Vodička.

Podle některých informací se však další vhodné pozemky v Ivan-
čicích nenacházejí a město, které vydalo souhlas s podnikatelským 
záměrem soukromé fi rmě, musí řešit další alternativy. „Rada města 
respektuje názor občanů, kteří petici podepsali. Na základě informací, 
které dodá petiční výbor, budou provedeny další dvě nové studie, pra-
chová a hluková. Znovu podotýkám, že město respektuje názor občanů 
a proto s informacemi pracuje. Uvidíme, jaký bude výsledek těchto 
srovnávacích studií,“ informoval starosta Vojtěch Adam.

Při rozhodování by se také mělo přihlédnout ke stále se zvyšující 
nákladní dopravě v regionu a parametry místních komunikací, po 
nichž budou jezdit nákladní automobily se sutí. Podle odpůrců tato 
problematika nebyla dosud veřejně projednávána a představitelé města 
ji nepovažují za podstatný problém. I z tohoto hlediska byla lokalita 
vytipována naprosto nevhodně a jakákoliv podnikatelská činnost toho-
to druhu zde může být v budoucnu městu přítěží.

„V neposlední řadě je třeba mimo jiné připomenout, že signatáři 
petice si dobře uvědomili fakt, který se mnohých dotýká velmi palčivě. 
V případě, že lokalita Karlov bude z části využita k průmyslové vý-
robě, dotkne se to v důsledcích nejen kvality života obyvatel Němčic 
a Alexovic, ale také cen jejich nemovitostí a pozemků. Obyčejným 
selským rozumem lze dobře spočítat, kdo na tomto podnikání získá
a kdo tratí. Občané Ivančic rozhodně nezískají,“ sdělila za petiční vý-
bor Helena Potůčková.

Občané, kteří petici podepsali, se shodují v tom, že pro město by 
mělo být prioritní získat státní dotaci na rekultivaci a následné zkultur-
nění a obnovu lokality, k níž se podle jejich názoru již několik desetiletí 
chovají velmi nezodpovědně. V blízkosti lokality se mimo jiné nachází 
zdroj pitné vody pro Ivančicko - Rosicko, který by mohl být provozem 
na bývalé skládce znehodnocen. Státní dotace však není možná v sou-
vislosti s využitím části lokality pro podnikatelské účely. Zarážející je 
pro občany i petiční výbor fakt, že vedení města i zástupci zúčastněné 
fi rmy chtějí tuto lokalitu využít k recyklaci patrně za jakoukoliv cenu 
a to dobrý hospodář se vztahem k prostředí, jež obývá, nikdy nemůže 
udělat. Výbor také poukazuje na zkušenost s ivančickým bentonitem, 
který by měl být poučením, nikoli návodem.                                  /jak/

/Oslavany/ Výstavba kana-
lizace v městské části Oslavan 
– Padochově se zasekla na úřa-
dech a jednotlivých papírových 
kritériích, které v zásadě nedávají 
smysl. Po počátečních problé-
mech, kdy se řešila svažitost teré-
nu a kapacita kanalizačního řadu, 
se vyskytly problémy nové. Ty 
spočívají v přiznávání dotací.

Původně byl Padochov začle-
něn do projektu Čistá Dyje nad 
přehradní nádrží Nové Mlýny, 
kde je Svazkem vodovodů a ka-
nalizací Ivančicko podaná žádost 
o dotaci z fondů Evropské Unie.

V podstatě se jedná o intenzi-

fi kaci čistírny odpadních vod 
v Ivančicích, na kterou navazuje 
i změna oslavanské čistírny, která 
bude čerpací stanicí. Kanalizač-
ní výtlak povede z Oslavan do 
Ivančic. Provede se modernizace 
kanalizace v Oslavanech a odka-
nalizování Padochova.

Ministerstvo zemědělství ale 
určilo, že mezi částmi obce ne-
smí být větší vzdálenost než 200 
metrů, mají-li být považovány 
za jednu aglomeraci. Vzdálenost 
mezi Oslavanami a Padochovem 
této podmínce nevyhovuje.

„Na Padochov se Evropské 
fondy nevztahují, proto žádáme 

o národní fond z Ministerstva 
zemědělství. Zde ale vznikla další 
komplikace, protože pro Minis-
terstvo zemědělství je Pado-
chov příliš malou obcí. Má 600 
obyvatel a dotace se řeší od po-
čtu obyvatel nad 2 tisíce. Takže 
dochází k schizofrenní situaci, 
protože na jedné straně není aglo-
merací Oslavan a na druhé straně 
je malý, aby byl řešen samostat-
ně. Naší snahou je Padochov 
zkanalizovat. O dotaci žádáme 
Ministerstvo zemědělství, ale 
paradoxně hlavní slovo má Jiho-
moravský kraj. Takže my musíme 
krajský úřad přesvědčit o tom, že 

Padochov je naší aglomerací,“ 
uvedl místostarosta Miloš Musil.

Hranici katastrů v oblasti 
Havírny a dále na Podlesí tvoří 
silnice, kdy domy na pravé straně 
jsou padochovské a domy na levé 
straně jsou oslavanské. V tomto 
případě by se nemělo brát v potaz 
dopravní značení začátek a konec 
obce. Kanalizace z Padochova je 
zaústěna do kanalizace Oslavan 
a splašky z této části jdou na 
oslavanskou čistírnu. Cílem osla-
vanské radnice je dosáhnout toho, 
aby krajský úřad dal této stavbě 
nejvyšší prioritu a mohli tak
čerpat dotaci.                         /jak/

Dotační podmínky znemožňují výstavbu kanalizace

/Moravský Krumlov/ Stará 
plechová brána připomínající 
vjezd do kasáren a vstupní kori-
dor, kterým přicházeli návštěvní-
ci Epopeje do areálu zámeckého 
nádvoří, defi nitivně zmizely. 

Při lednové návštěvě Brati-
slavy starosta Jaroslav Mokrý a 
místostarosta Tomáš Třetina dis-
kutovali s Alexandrem Rozinem, 
generálním ředitelem Incheby 
Bratislava o dalším osudu zámku
a havarijním stavu brány. Po do-
hodě byla koncem března stará 
brána demontována a byly nově 
vyzděny nosné pilíře. Výroby 
brány se ujali učni Středního od-
borného učiliště řemesel.

„Naši školu oslovil památkový 
odbor Městského úřadu s žádostí, 
jestli bychom byli schopni dle ná-
vrhu Ing. arch. Nataši Orsiniové 
vyrobit vstupní bránu do zámku. 
Vzhledem k tomu, že jsme tuto 
možnost již dříve městu nabízeli, 
tak jsme samozřejmě souhlasili.
Zakázku takového rozměru jsme
ještě nikdy nevyráběli, přesto 
jsme se pustili do práce po zim-
ních prázdninách. Vždyť co může 

být lepší reklamou práce našich 
žáků, než podobné projekty, 
které zviditelňují naši školu na 
veřejnosti. Přesto, že je brána na 
pohled jednoduchá, bylo nutné 
dodržet zadaný návrh. Doufám, 
že se bude nejen občanům, ale 
i návštěvníkům Epopeje líbit,“ 
uvedl Jindřich Pelaj, zástupce 
ředitele pro praktické vyučování 
Středního odborného učiliště 
řemesel v Moravském Krumlově.

Od pátku 30. března mohou 
kolemjdoucí obdivovat novou 
zámeckou bránu, která svou ele-
gancí a prostotou odpovídá rene-
sančnímu pojetí zámku. „Podle 
informací, které jsem získal, ini-
cioval výměnu brány až Městský 
úřad Moravský Krumlov, který 
upozorňoval na havarijní stav 
vstupní branky a vjezdové brány 
na nádvoří. Na základě jednání 
bylo s vlastníkem dohodnuto 
fi nancování i těchto následují-
cích prací. Zajištění okenních a 
dveřních otvorů proti pronikání 
nepovolaných osob, oprava střeš-
ního pláště, zejména doplnění
chybějící střešní krytiny a klem-

pířských prvků, odstranění ná-
letových dřevin ze zdí a klem-
pířských prvků, zazdění vstupní 
branky a demolice novověké 
vrátnice při vstupu na nádvoří,“ 
sdělil starosta Jaroslav Mokrý.

Je nutno předeslat, že veškeré 
práce na bráně byly provedeny 
v souladu s požadavky památko-
vé péče a v dohodnutém rozsahu. 
„Tímto bych chtěl poděkovat 
dodavateli prací OSP Moravský 

Krumlov za kompletní dílo, od-
vedené v požadovaném termínu 
a zvláště pak učňům a mistrům 
subdodavatele – Střední odborné 
školy obchodní a Středního od-
borného učiliště řemesel v Mo-
ravském Krumlově, kteří vyrobili 
bránu dle našich požadavků a tím 
umožnili kulturní a bezpečný 
přístup všem návštěvníkům Slo-
vanské epopeje Alfonse Muchy,“ 
ocenil Jaroslav Mokrý.      /mask/

Zámek má novou bránu

foto: mask
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GE Money Bank, a.s.
nám. TGM 41

Moravský Krumlov
tel.: 515 266 441

GE Money Bank, a.s.
Brněnská 120
Pohořelice

tel.: 519 369 191

GE Money Bank, a.s.
Velká Michalská 3

Znojmo
tel.: 515 200 471

Zkritizovali nové zákony 
/Brno, Oslavany/ V kongresovém centru na brněnském výstavišti 

se uskutečnilo krajské setkání představitelů samospráv Svazu měst a 
obcí ČR. Setkání se zúčastnil jako host také hejtman Jihomoravského 
kraje Stanislav Juránek.  V předsednictvu zasedla i předsedkyně mik-
roregionu Moravskokrumlovsko Anna Gigimovová. Na programu jed-
nání bylo hodnocení aktuální situace svazu a jeho postavení v právním 
uspořádání naší republiky a především kraje.

Faktem je, že sdružení získává stále větší vážnost ústavních orgánů 
a činitelů a je schopno prosazovat a ovlivňovat zákonodárné procesy. 
Důležitá je i bezplatná právní pomoc, kterou svaz obcím zajišťuje.
„Pro nás je setkání novinkou, protože Oslavany jsou členem sdružení 
Svazu měst a obcí ČR od letošního roku. Proto jsem přijel hlavně se 
seznámit s možnými náměty a problematikami, které svaz řeší, jak nám 
to může pomoci a s čím se můžeme na svaz obrátit. Já toto setkání 
hodnotím velice kladně, protože se řešily konkrétní problémy, které 
tíží města a obce bez rozdílu velikosti. Jde například o zákonodárné 
iniciativy, byla řešena otázka při možných právních problémech, 
protože svaz poskytuje právní pomoc. Také jde například i o navazo-
vání kontaktů s partnerskými městy z Evropské unie nebo zajišťování 
dotačních grantů. Na základě získaných informací mohu usoudit, že 
členství v svazu bude užitečné,“ konstatoval jedem z účastníků Miloš 
Musil místostarosta Oslavan.

V první části setkání přítomní okomentovali zákony, které mají 
účinnost od ledna letošního roku. Bylo upozorňováno na jejich „hlu-
chá“ místa či nedostatky. Zákoník práce byl podroben tvrdé kritice
a v diskuzi byl otevřen například problém refundací členů SDH, kteří 
se musí pravidelně zúčastňovat odborných příprav a nastává konfl ikt 
v oblasti placení zdravotního a sociálního pojištění. „S novým rokem 
přišlo i velké množství nových zákonů. Svaz měst a obcí na krajských 
setkáních upozorňuje na ty, které mají vliv na samosprávy, soustředíme 
se i na jednotlivé, mnohdy problematické, paragrafy. Starosty nesezna-
mujeme jen s českou legislativou, informujeme je i o novém programo-
vacím období Evropských fondů, které bude mít velký podíl na rozvoji 
obcí. Veškerou problematiku můžou na setkáních přímo konzultovat
s našimi odborníky a tázat se mohou i zákonodárců, protože v letošním 
roce jsme do lavic hostů pozvali i poslance a senátory,“ objasnila jedna 
z organizátorek Pavla Kulhavá ze Svazu měst a obcí ČR.

Diskutovalo se nad novým přerozdělovacím kriteriem pro obce. Měl 
by být brán v potaz poměr mezi rozlohou obce a počtem obyvatel. To 
má návaznost například na investiční náklady při budovaní inženýr-
ských sítí, komunikací a na jejich údržbu a promítá se i do cen za svoz 
komunálního odpadu. „Kvalitnější veřejná správa přináší spokojenost 
občanům, stejně tak rozvoj celému kraji. Přínos pro starosty je nejen
v tom, že jsou informováni o konkrétních problémech. Oni sami vidí 
přínos právě v samotném setkání se svými kolegy a také s hosty, kam 
patří i jednotliví hejtmani. Pro Svaz jsou z krajských setkání přínos-
né právě podněty a názory starostek a starostů. Svaz tak na základě 
připomínek hájí jejich zájmy při jednáních nejen s jednotlivými
ministerstvy a vládou,“ dodala Pavla Kulhavá.                               /jak/

/Oslavany/ Na ulici Staro-
horské byla úspěšnou kolaudací 
dokončena výstavba dvou by-
tových domů. Každý z nich má 
24 bytových jednotek, o které 
byl projeven velký zájem. První 
obyvatelé se již mohou stěhovat 
do svých nových domovů.

Problémem, jako u řady jiných 
novostaveb, zůstala příjezdová 
komunikace. Město Oslavany 
se  s developrem dohodlo na její 
opravě. „V posledních dnech 

se rozběhla oprava. Ta spočívá 
v položení tenkého asfaltového 
povrchu na stávající betonový 
podklad. Týká se to úpravy od 
ulice Letkovské směrem k čin-
žovním domům. Bude upravena 
jak hlavní komunikace, tak i boč-
ní příjezdové cesty, které vedou 
k jednotlivým domům,“ informo-
val starosta Oslavan Vít Aldorf. 

Většinu fi nanční zátěže na sebe 
vzal developer, který tím plní své 
podmínky smlouvy. Protože je ale 

rozsah prací daleko většího rázu, 
než se původně předpokládalo, 
tak se na fi nancování podílí i měs-
to, ale i bytové družstvo Réna. 

Vážné nedostatky také v sou-
časné době vykazuje silnice 
v ulici na Vyhlídce, na kterou si 
občané zcela oprávněně stěžují.  
Harmonogram oprav komuni-
kací byl cezapočat v roce 2003
a s ulicí na Vyhlídce se počítalo 
mezi prvními. Firma E-ON se ale 
rozhodla v této lokalitě investovat 

do pokládky rozvodů NN.
„Mohu ubezpečit občany, že 

na tuto ulici se nezapomnělo, ale 
je to otázka fi nančních možností. 
Rozpočet města pro letošní rok 
neumožňuje žádné významné 
investice, proto nezbývá, než se 
snažit sehnat potřebné dotační 
peníze. Nebo případně zvolit 
variantu postupného fi nancování. 
V letošní roce ale k rekonstrukci 
ulice na Vyhlídce nedojde,“ dodal 
starosta Vít Aldorf.                /jak/  

Opravou komunikací se radnice intenzivně zabývá

Zlatý erb v okrese 
/Znojemsko/ V březnu byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý erb 

pro Jihomoravský kraj. Do tohoto krajského kola se z okresu Znojmo 
přihlásily obce Vrbovec, Plaveč a Našiměřice. Bohužel ani jedna z obcí 
se neumístila do prvních tří míst ve vypsaných kategoriích.

„K přihlášce do soutěže Zlatý erb nás přiměl zájem o zviditelnění 
obce. Myslíme si, že na to, jak malou obcí jsme, s 202 obyvateli, máme 
velmi pěknou a funkční webovou prezentaci. V nedávné době byl
v obci zaveden i vysokorychlostní internet a tak tyto stránky využívá 
i velké množství našich občanů. A pokud jde o ambice - samozřejmě 
že také byly. Pokud mohu mluvit za sebe, bez ambic a jisté sebedůvěry 
nelze pořádně dělat ani komunální politiku,“ sdělil Josef Budaj, mís-
tostarosta obce Našiměřice.

Sdružení Zlatý erb pořádá v roce 2007 již devátý ročník soutěže 
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České 
republiky. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv 
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využi-
tím internetu a ostatních elektronických médií. „Na celostátní úrovni se 
opět budou vyhlašovat i zvláštní ceny za bezbariérový přístup, zvláštní 
cena Ministerstva pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 
a zvláštní cena pro web kraje. Novinkou je cena za nejlepší turistickou 
prezentaci, ta bude vyhlášena ve dvou kategoriích. Kategorie města a 
obce je určena pro prezentaci samotných měst a obcí či blízkého okolí 
jako destinace cestovního ruchu. Kategorie regiony je určena pro mi-
kroregiony, turistické regiony vymezené organizací Czechtourism, ale 
také pro prezentace cestovního ruchu na území krajů,“ uvedl k novin-
kám Jan Forbelský, předseda poroty krajského kola.

Podobně jako v minulých ročnících se i letos porotci specializovali 
na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. V krajském kole 
se hodnotila kritéria jako povinné informace, úřední deska, doporučené 
informace, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné 
zpracování nebo bezbariérová přístupnost. Lze tedy jen doufat, že
pro příští ročník se najde na Znojemsku více obcí, které se této soutěže 
zúčastní a poměří si síly s ostatními.                                               /jak/

Jarní úklid začal v kostele 
/Suchohrdly u Miroslavi/ S teplým počasím se začíná se zkrášlová-

ním vzhledu měst a obcí. Čistící stroje na silnicích nebo železný šrot 
připravený k odvozu, to je obrázek dnešních dní. O vzhled své obce se 
také starají v Suchohrdlech u Miroslavi. Začali ale trochu netradičně,
v kostele. „Nejprve jsme začali v místním kostele na půdě a ve věži. 
Byl tam velký nános prachu a holubinců i poškozené trámy. Stavba 
našeho kostela je v žalostném stavu, proto jsme kontaktovali mi-
roslavského faráře, že hodláme kostel uklidit s tím, že poskytneme 
mladé silné lidi. Po zjištění stavu střechy jsme se domluvili, že církev, 
která je majitelem kostela, se postará o to, aby byl vytvořen projekt na 
opravu střechy,“ uvedla starostka Barbora Arndt. I přes důkladný úklid 
se ale ve věži nenašly žádné odkazy pro budoucí generace. Úklidové 
práce se poté přenesly do ulic obce. Rozděleny do jednotlivých etap.
Následovat bude 24. března železná sobota. „Po ní budeme uklízet růz-
ná nehezká zákoutí. Oslovíme také společenské organizace s pomocí 
při úklidu,“ informovala Barbora Arndt.                                      /mask/ 

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

-  materiály pro zateplení budov
-  fasádní omítky a barvy
-  sádrokartonové desky a profi ly pro podkroví
-  střešní okna VELUX, prima FENESTRA

-  betonové štípané bloky, zámkové dlažby,
-  ztracené bednění, obrubníky

-  střešní krytiny  TONDACH, BRAMAC
   KM beta, Mediterran

NOVINKY 2007: obklady a dlažby RAKO

foto: jak
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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

Pro všechny

jednotlivce, rodiny, kolektivy

do všech schránek

v našem regionu

1 1 1 1 1

Jste nově zvoleným starostou. 
S jakými plány jste šel do tohoto 
nelehkého úřadu? 

Můj plán je velice jednoduchý. 
Pracovat tak, aby občané dukovan-
ští byli spokojení. Jeho realizace 
však už tak jednoduchá není. Je to 
proto, že občané v Dukovanech 
jsou ve vztahu k obci aktivní a ná-
roční, což je ale na druhou stranu
dobře. Pomáhá to hledat ta nej-
lepší řešení obecních problémů.

Co je pro Vás i obec v tomto 
volebním období prioritní? 

Dokončení inženýrských sítí 
pro třicet stavebních míst. Do-
mnívali jsme se, že tím nadlouho 
vyřešíme zájem o stavební parce-
ly. Jsme ale mile překvapeni zá-
jmem o tato místa. Zbývá už jen 
asi pět parcel. Mají-li vaši čtenáři 
zájem, budeme potěšeni. Nám 
teď ale vyvstal problém, kam 
nasměrovat další rozšíření obce. 
Musíme to řešit velice rychle, 
není možné budoucí zájemce o 
bydlení v Dukovanech odmítnout 
pro nedostatek stavebních míst. 
Musí být co nejrychleji dokon-
čena přestavba zámku. Je to 
totiž ideální objekt pro pořádání 
kulturních a společenských akcí. 
A samozřejmě prioritou v tomto 
volebním období zůstává včas re-
agovat na i malé problémy našich 
občanů. Z malých totiž většinou 
vznikají ty velké. 

Jaké jsou u vás možnosti 
malého a středního podnikání? 
Jsou v obci dobré podmínky pro 
podnikání? Je pro vás problém
s nezaměstnaností? 

Přítomnost jaderné elektrárny 
má, pokud se týče soukromého 
podnikání, trochu neočekávaný 
efekt. Většina těch, kteří by byli 
schopni soukromě podnikat, je 
současně schopna plnit i náročné 
úkoly na pracovišti JE a přidru-

žených fi rem. A to za v tomto 
regionu velice slušnou odměnu. 
Nejsou tedy příliš motivováni 
živit se vlastním podnikáním. 
Na druhou stranu je ale v Duko-
vanech v současné době asi 65 
nezaměstnaných, což je něco přes 
10%. Problém je v tom, že jsou 
to většinou méně kvalifi kovaní 
pracovníci, kteří nemají velkou 
šanci v JE získat zaměstnání. 
Dosud jsme to řešili tak, že jsme 
je zaměstnávali na tzv. veřejně 
prospěšné práce, na které jsme 
získávali dotace. Ukazuje se, že
to mělo i negativní dopad spo-
čívající v tom, že někteří se na 
práci od obce spoléhali a jinou si 
nehledali. Tyto dotace byly však 
pro letošní rok velice omezeny
a my nemáme žádné prostředky 
na to, abychom je opět zaměstna-
li. Snažíme se jim proto pomoci 
najít zaměstnání u fi rem v okolí.

Rozvíjí se obec? Co pro to dě-
láte, či připravujete? Podporuje-
te bytovou výstavbu pro mladé? 

V minulých letech jsme posta-
vili dva bytové domy a na dalších 
dvou domech půdní nástavby, čímž 
se nám podařilo vyřešit problém 
s bydlením mnoha občanů. Došli 
jsme však k názoru, že pro obec 
je daleko výhodnější podporovat 
individuální výstavbu. Jsme přece 
jenom vesnice a rodinné domky do 
ní patří. Proto investujeme do inže-
nýrských sítí pro stavební parcely 
a vlastní dotace pro stavebníky je 
dána jejich nízkou prodejní cenou. 
O tom, že se nám to daří, svědčí 
nárůst počtu obyvatel. 

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy? 

Samozřejmě, že se obracejí, od 
toho tu jsme. Především žádají 
informace, radu a pomoc. Kde a 
jak něco vyřídit, někdy se jedná 
o sousedské spory. Obracejí se 

však na nás i s návrhy, jak něco 
zlepšit. Což je velice pozitivní, 
svědčí to o tom, že naši občané 
jsou aktivní a mají zájem o dění 
v naší obci. Pokud je tato otázka 
pro vaši redakci zajímavá, rád na 
ni odpovím více až po delší době. 
Až budu mít více zkušeností. 

Jste začleněni do nějakého 
mikroregionu? Vidíte ve členství 
nějaké přínosy? 

Nejsme. Velice úzce však spolu-
pracujeme s Ekoregionem, tj. s ob-
cemi v pětikilometrovém pásmu 
JE. Je to spolupráce vyplývající 
z nutnosti řešit společné problémy 
dané především blízkostí JE. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
Máme u nás mateřskou škol-

ku a trojtřídní školu pro první 
až pátý ročník. Podařilo se nám 
v konkurzu vybrat velice schop-
ného ředitele, který řídí školku 
a školu jako samostatný subjekt. 
Škola je velice dobře vybavena 
technikou odpovídající dnešní 
době. Trochu jsme zaostali ve 
vybavení nábytkem. Toto však 
budeme napravovat během letoš-
ního roku. Jelikož počet občanů 
v Dukovanech roste, nemáme ani 
problém s naplněním tříd. 

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

Pokud se týče dopravní obsluž-
nosti, je tato ve srovnání s jinými 
obcemi nadstandardní. Podařilo 
se nám totiž uzavřít smlouvu o 
využívání účelové dopravy, jak 
pro občany Dukovan, tak i pro 
občany okolních obcí.

Na co se můžeme těšit v oblas-
ti kultury a sportu? Zapojují se 
lidé do veřejného života?  

Nemohu si na nečinnost míst-
ních společenských organizací 
stěžovat. Fotbalový klub s muž-
stvem žáků, dorostenců, mužů a 
starých pánů. Každý rok pořádá 

turnaj žáků, turnaj o pohár sta-
rosty, turnaj starých pánů, který 
probíhá za účasti družebních 
mužstev z Lednice, Dolních Dub-
ňan a Lomu u Tachova. To vše na 
dokonalém trávníku. TJ Sokol, 
který provozuje tenis, stolní tenis, 
volejbal, v zimě hokej a cvičení 
žáků. Myslivci, kteří každoročně 
pořádají Den myslivosti s dopro-
vodnými atrakcemi. Jezdecký 
klub loni uspořádal Velkou cenu 
Vysočiny a hodlá v tom pokračo-
vat. Chovatelé se svou každoroč-
ní výstavou domácího zvířectva. 
Klub přátel Louček, který si vzal 
na starost místní rybník. Nemohu 
ani vynechat Klub důchodců, 
hasiče a Sdružení technických 
sportů. Každoročně pořádáme 
o prázdninách fi lmový festival, 
na který se nám daří vybrat za-
jímavé fi lmy. Má proto velkou 
návštěvnost a není tedy ztrátový. 
V místním zámku byly pořádány 
hudební a společenské slavnosti. 
V tomto budeme po jeho rekon-
strukci pokračovat.  

Na co byste upozornil turisty, 
jak obec využívá svůj potenciál 
turisticky i pro obyvatele? 

Zřídili jsme informační stře-
disko, ve kterém můžeme po-
skytnout informační materiály 
týkající se obce a jejího blízkého 
okolí. Máme, dle mého názoru, 
dobře vedenou internetovou 
stránku  www.obecdukovany.cz, 
kde lze získat přehled o historii, 
pamětihodnostech, činnosti obce 
i o okolní přírodě.

Na závěr srdečně zdravím čte-
náře novin Zrcadlo a přeji všem 
radost ze života a potěšení z ná-
vštěvy Dukovan.

Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

Zeptali jsme se: Miloše Kudery, starosty Dukovan Začátek roku rekordní 
/Dukovany/ Loňský rok byl v Informačním centru JE Dukovany 

co do návštěvnosti velmi úspěšný. A jak je tomu letos? Za 1. čtvrtletí 
je návštěvnost rekordní! V 1. čtvrtletí letošního roku navštívilo IC JE 
Dukovany 5934 návštěvníků, což je o 1830 více než ve stejném období 
loňského roku. V roce 2006 shlédlo informační centrum JE Dukovany 
celkem 26063 osob. PVE Dalešice si prohlédlo 11483 návštěvníků. Prů-
vodci tedy celkem provedli neuvěřitelných 37546 návštěvníků. 

„Přijeli jsme do informačního centra na polévku, jak bylo inzero-
váno v novinách. Polévkou jste nás nenakrmili, ale místo toho nás 
paní průvodkyně nakrmila informacemi o jaderné elektrárně. Paní G. 
vaří výborně. Bylo to vkusně naservírované, dobře okořeněné, lehce 
stravitelné a bylo toho dost,“ je napsáno v návštěvní knize Infocentra. 
Někteří návštěvníci zhodnotí exkurzi jen slovně, třeba jako návštěvník 
z Poličky, který po prohlídce EDA v době generální odstávky prohlásil: 
„To je dobře, že jsem tady byl. Já jsem si myslel, že když máte odsta-
veno, takže tady máte bordel a zatím vidím, že vy odstavujete proto, 
abyste v  tom bordel neměli.“

„Od začátku roku 2007 nabídlo Informační centrum Jaderné elek-
trárny Dukovany hned několik novinek. Jelikož řada návštěvníků by 
v IC ráda utratila nějaké peníze například za suvenýry, zde je ale stále 
vše zdarma, rozhodli jsme se těmto návštěvníkům vyjít vstříc. Na své 
si ale zároveň přijdou i sběratelé. V letošním roce jsme totiž navázali 
spolupráci s Klubem českých turistů a pro návštěvníky IC jsme vyda-
li sběratelské karty z edice Cesty ke hvězdám. Na plastová kartičce
je atraktivní fotografi e, jejíž pracovní název je „Dukovany v noci“. 
Běžně jsou podobné kartičky k dostání na hradech, zámcích a jiných 
zajímavých místech za 25 Kč. U nás jsou ale k dostání zdarma. Kdo 
ale bude ochoten ochudit svoji peněženku o oněch 25 Kč, může je
od 1.února vhodit do kasičky Oblastní Charity Třebíč, a to konkrétně
ve prospěch Stacionáře Úsměv a Stacionáře Domovinka,“ sdělila Kris-
týna Vyhlídková z oddělení komunikace JE Dukovany.                  /jak/

   Ještě nemáte vybráno?

Dovolená za super cenu!

 Řecko – Chalkidiki – Nea Iraklia

 Plná penze, doprava autobusem

 a výlety v ceně

 12 dní již od 5.290,- Kč/os.

 Chorvatsko – Bratuš

 Bez stravy, doprava autobusem v ceně

 10 dní již od 4.780,- Kč/os.

 Chorvatsko – Igrane

 Polopenze, doprava autobusem v ceně

 10 dní již od 6.100,- Kč/os.

     Neváhejte a přijďte se informovat !!!

foto: archiv redakce
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 Vojáci z bývalého Rosického okresu,
kteří jste absolvovali ZVS v letech 1959 - 1961  u VU 3848 - Senica 

nad Mýjavou přihlašte se na tel: 606 811 879 - Janderka Vilém, 
nebo 776 654 494 Široký Jiří. Upozorněte i další spolubojovníky.

Botanická exkurce

MIROSLAVSKÉ KOPCE
sobota 14. dubna 2007

Pojďte se podívat na krásu vzácné suchomilné vegetace 
Národní přírodní památky Miroslavské kopce a nenechte si 

ujít zajímavý výlet s výkladem zasvěcených odborníků.
Sraz účastníků ve 13.00 hod v Miroslavi před radnicí. Délka 
trasy cca 3 km, předpokládané ukončení kolem 18.00 hod 

v Miroslavi. Účastníkům doporučujeme terénní obuv.
Odborní vedoucí: Mgr. Bronislav Gruna (botanika),

RNDr. Erik Schwarzbach (botanika),
MVDr. Julius Klejdus (ornitologie).

Financováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu 
„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

v Jihomoravském kraji“.
ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO 

EKOPORADNA, Palackého 57, 672  01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 220 406, email: ekoporadna@zivepomezi.cz ,

ICQ: e-poradna.zivepomezi, Skype: ekoporadna.zivepomezi . 
Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová.

Botanická exkurze 

„ZA KOSATCEM PÍSEČNÝM“
neděle 29. dubna 2007

Navštivte s námi tvrziště „Na Ledvici“,
chráněná území„Na Kocourkách“ a „Stříbrný vrch“.

Poznáte tak domov kriticky ohroženého druhu naší květeny
a objevíte krásy okolní přírody s výkladem zasvěcených 
odborníků. Sraz účastníků ve 12.30 hod v Dobelicích*,
délka trasy cca 10 km (převážně po polních cestách), 

předpokládané ukončení kolem 17.30 hod v Dobelicích*
Účastníkům doporučujeme terénní obuv.

Odborní vedoucí: Mgr. Bronislav Gruna (botanika)
Krumlováci mohou využít autobusové dopravy. Před exkurzí 
vyčkáme příjezdu autobusu s odjezdem z MK v 12:00 hod. 

Nazpět do MK odjíždí autobus z Dobelic 18:08 hod.
Financováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu 

„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Jihomoravském kraji“.

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO 
EKOPORADNA, Palackého 57, 672  01 Moravský Krumlov

Tel.: 515 220 406, email: ekoporadna@zivepomezi.cz ,
ICQ: e-poradna.zivepomezi, Skype: ekoporadna.zivepomezi . 

Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová.

/Miroslav/ Minulý pátek byl 
ve zbrojnici dobrovolných hasi-
čů v Miroslavi ve znamení dne 
otevřených dveří. A můžete věřit 
tomu, že byly otevřené široce a 
jen tak se pro velký zájem přede-
vším ze strany dětí nezavřely.

„Tak jako každý rok se i letos 
výbor naší místní organizace 
dobrovolných hasičů v Mirosla-
vi rozhodl, že poučíme hlavně 
mladé lidi o ochraně před požáry 
a ukážeme jim techniku. Proto se 
jednatelka Karin Pokorná ujala 
odborného výkladu. Děti si také 
vyzkoušely stříkat z hadice na 
terč a jiné dovednostní techniky, 
za což dostávaly sladkou odmě-
nu,“ vysvětlil Václav Kondler, 
velitel zásahové jednotky.

Organizované skupiny se měly 
opravdu na co těšit. „Ukazoval 
jsem, na co se používají hasičské 
přístroje, děti se mohly podívat

na nízkotlakou stříkačku, vysvět-
lil jsem jim, že vozidlo Avia je ur-
čeno k dopravě hasičů na zásahy, 
protože do zásahového vozidla 
Tatra se tolik hasičů nevejde. 
Podívat se přišly děty z obou ma-
teřských škol. Ze základní školy 

to byli žáci prvních až šestých 
tříd. Nejvíce je zajímala technika, 
kterou máme k dispozici, za jak 
dlouho jsme schopni vyjet k po-
žáru, nebo kolik vody se vejde do 
cisterny. K výjezdům je nutné si 
uvědomit, že jsme doma, na roz-

díl od profesionálů, kteří slouží 
přímo na útvaru,“ uvedl strojník 
Zdenek Svoboda, který se ujal 
výkladu o technice.

Na této akci pomáhali i mladí 
dorostenci v uniformách, kteří u 
útvaru mají již osvojené doved-
nosti jako mladí hasiči. Přítomným 
například vysvětlovali použití 
ručních hasicích přístrojů. „Sa-
mozřejmě, že se věnujeme mlá-
deži a byli bychom rádi, kdyby 
jich do našich řad přišlo více. 
Doufáme, že tato akce na děti 
zabere a při náboru se jich hodně 
přihlásí,“ dodal Zdenek Svoboda.

„Je to také o tom, že dorostenci 
mohou říci, jak začínali oni sami 
například v požárním sportu, pro-
tože mají k sobě přece jen věkově 
blíže a pro ty ostatní je to zají-
mavější, když jim řeknou, jak se 
k nám dostali, co jim to přineslo,“ 
dodal Václav Kondler.       /mask/

Hasičská technika byla v pohotovosti jen pro diváky

/Miroslavské Knínice/ Výlov 
rybníka měl být spojen s odhale-
ním zbytků vojenské munice.

„V rámci rekonstrukce zámec-
kého parku je naplánovaná také 
revitalizace rybníčků. Z toho 
důvodu je třeba je vypustit a 
odlovit ryby. Máme tady naše ry-
báře, kteří se o ryby starají a dnes 
společně s miroslavskými zahájili 
odlov rybí osádky. Během léta se 
provede odbahnění a ryby přijdou 
zpátky. Domluvili jsme se s or-
ganizací rybářů v Miroslavi, že 
některé ryby přijdou do rybníku 
Suchánek a do nádrže v Ramoši, 
na podzim budou vráceny,“ infor-
moval místostarosta Jiří Balík.

Bagry by měly nastoupit kon-
cem dubna a pravděpodobně za-
čnou u horní sádky. Bahno se bude 
odvážet na deponii a bude použito 
jako hnojivo. Firma, která prove-

de bagrování, byla upozorněna 
na možné nálezy z druhé světové 
války. Podle pamětníků do horní-
ho rybníčku naházela ustupující 
německá armáda náklaďák mu-
nice. Po válce sice došlo k pyro-
technickému průzkumu, část byla 
odvezena a část zlikvidována 
přímo na místě. V bahně ale ještě 
nějaká munice zůstat mohla.

K výlovu přišly desítky lidí a i 
přes nepříznivé počasí pomohly 
rybářům. „Pomáháme s odlovem 
ryb, které budeme dávat do ryb-
níku Suchánek a Ramoš. Odlov 
řídí hospodář Miloš Žák. Ryby si 
tu za léta usilovné práce chovali 
místní rybáři a po rekonstrukci 
nádrží jim je vrátíme. Odlov 
druhého a většího rybníčku bude 
proveden trochu slavnostnějším 
způsobem i s občerstvením. Tam 
se očekávají ryby přes metr. Dnes 

nevyšlo počasí, tak doufám, že 
příště to bude lepší,“ sdělil jeden 
z  rybářů Vlastimil Beneš.

„Ve spodní sádce se počítá 
s daleko většími rybami, tam by 
měli být kapitální kusy kaprů 

přes 80 centimetrů a amuři ještě 
větší,“ doplnil Jiří Balík.

I přes možné pozůstatky války 
se žádná munice nevylovila. Ta 
se dá ale očekávat v letitých ná-
nosech bahna.                   /mask/

Válečná munice při výlovu rybníka nalezena nebyla

kde nás najdete ?

směr Znojmo

směr 
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

Moravský Krumlov

KUCHYŇSKÉ
LINKY,

KTERÉ MAJÍ
JISKRU

foto: Karin Pokorná

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Pozemek na výstavbu chaty v obci 
Ivančice o výměře 968 m2, š. 9,5 m.
Na pozemku jsou vybudovány 
2 sklepy a horní základ. deska
o ZP 16 m2, IS: el. na pozemku, 
voda - možnost studny. 
Cena: 245 tis. Kč 

VÝSTAVBA polořad. RD na klíč
3+1 s park. stáním až 4+1 s garáží
v krásném prostředí Rosice u 
Brna, pozemky od cca 540 do 
580 m2, vešk. IS. 
Cena: od 2,945 mil. Kč včetně 
pozemku, IS a DPH 

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. 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Zděná chata v Ivančicích, Stříb-
ský mlýn, i k celoroč. obývání, 
topení - TP, el., septik, užitk. voda 
i pitná 20 m od chaty, ZP 18 m2, 
pozemek 400 m2. 
Cena: 300 tis. Kč 

Orná půda v obci Ivančice, 
výměra 6.071 m2, neobdělávaná, 
ve svahu, tři štely. 

Cena: 91 tis. Kč 

splátka od 2.968 Kč/měs.

splátka od 9.281 Kč/měs.
pozemku, IS a DPH 

VÝSTAVBA RD na klíč 4+1 s ga-
ráží, hr. stavby nebo pozemků
v obci Padochov, 22 km od Brna
a dobrou dopravní dostup., výměry 
poz. 471 - 535 m2, veškeré IS. 
Cena hr. stavby: od 1,876 mil. Kč 
včetně pozemku a IS 

Zděná chata 2+1 v dobrém tech. 
stavu a velkým pozemkem o vým. 
3.126 m2 v obci Ivančice, ZP 56 m2,
část. podsklep., oploc. pozemek,
IS: el., suché WC, voda - nádrž.
Cena: 500 tis. Kč 

splátka od 5.807 Kč/měs. splátka od 1.578 Kč/měs.

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:  
kanalizace, ost. IS v dosahu 20 m. 
Cena: 550 tis. Kč 

Zděná garáž Oslavany, výměra 
25 m2, bez el., řadová. 

Cena: 65 tis. Kč 

Garáž v Ivančicích - Lekovicích, 
řadová, 6,1 x 3,75 m, montážní 
jáma, prac. ponk, el. 

Cena: 90 tis. Kč 

Když si dospělí myslí,
že už dospěli

Tento titulek mne napadl okamžitě poté, co jsem viděla děti všech 
věkových kategorií, které se opravdu poctivě snažily uklidit to, co 
tu jejich dospělé vzory „zapomněly“. V sobotu 31. března pořádalo 
Myslivecké sdružení Dobřínsko - Rybníky úklidovou akci od velkého 
dobřínského rybníku směrem k Jamolicím. Pro vaši představu, jednalo 
se o úsek kolem potůčku o délce zhruba 700 metrů, na kterém jsme 
nasbírali téměř dvě vlečky odpadků. Dopolední počasí bylo nádherné 
a rozhodně bychom si já i děti dokázali představit zábavnější činnost, 
než se hrabat v neskutečném smetišti. Změť plastovek, igelitových 
pytlů s původem, který jsme nikdo raději nezjišťoval, plechovek od 
barev, skla až po haldu oranžových rozřezaných hadic, ze kterých si 
tzv.šikula dokázal vzít jen to, co potřeboval ke zpeněžení a zbytek jaksi 
„zapomněl“ uklidit. Tak si říkám, jak takoví lidé, kteří berou své okolí 

jako jedno velké smetiště, mohou učit a vychovávat své děti k pořádku
a vštěpovat jim zásady slušného chování. Ještě že příroda nemá nožič-
ky, byla by už dávno na útěku před námi lidmi. Nebo vlastně možná 
škoda, že je nemá, mohla by každého takto „zodpovědného“ dospěláka 
nakopat do pr...e za to, jak se k ní chová. Organizátorům a zvláště
dětem patří velký dík, byli jste skvělí!              /Lk/

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

/Višňové/ Středa 28. března 
byla ve znamení svátku učitelů. 
Ve Višňovské základní škole 
pedagogové svůj svátek slavili 
společně s dětmi.

„Uskutečnili jsme akci k pří-
ležitosti Dne učitelů, kdy se 
snažíme přiblížit povolání učitele 
dětem. Celá akce je postavena na 
tom, že žáci deváté třídy vyučují 

na prvním stupni pod dohledem 
učitelů. Na výuku se museli dů-
kladně připravit asi čtrnáct dní 
s tím, že hodiny budou probíhat 
bezchybně nejen pro žáky deváté 
třídy, ale i pro první stupeň. Žáci 
šestého až 8 ročníku si pro tento 
den sestavili vlastní rozvrh hodin 
a přihlásili se podle toho, jak 
ke kterému předmětu inklinují. 

V hodinách vládne příjemná at-
mosféra,“ informoval o novince 
ředitel školy Jiří Beran.

„Učím čtvrtou třídu a tyto děti 
mám od druhé třídy, je to velmi 
šikovná a hodná třída. Dnešní den 
se mi velice líbí. Starší žáci mají 
možnost vyzkoušet si, jaké to je, 
stát za katedrou. Jaké to někdy 
pro kantora je nepříjemné, když 
má připravenou látku a někdo ho 
ruší při výkladu. Zatím jsme měli 
český jazyk s děvčaty. Tato látka 
děti zaujala, měly připravené kří-
žovky. Teď probíhá matematika
a chlapci měli připravenou hru na 
krále, pak se procvičovalo a opa-
kovala látka z minulých hodin. I 
já jako kantor to vnímám trochu 
jinak s pohledu pozorovatele, 
jsou okamžiky, kdy se i zasměji, 
zasahovat do výuky nemusím, jen 
poradím, deváťáci jsou opravdu 
dobře připraveni,“ s úsměvem 
sdělovala učitelka Jana Jandová. 

„Jsem z deváté třídy a dnes 
tady učím matematiku v třídě 
paní učitelky Jandové. Před první 
hodinou jsem měl velkou trému, 
ale už je to lepší, i dětem se při-

pravená výuka líbí, poslouchaly 
se zaujetím. Být učitelem není 
špatné,“ svěřil se s poznatky Ja-
roslav Stehlík v roli učitele.

„Jsem z 8B a dnes jsem si 
vybrala mimo jiné také hodinu 
dějepisu, protože mě baví. Paní 
učitelka je senzační, začali jsme 
kvízem o historii, procvičujeme
a zkoušíme zábavnou formou, je 
to fajn. Jako další hodinu budu 
mít český jazyk. Ve třídě je nás 
třináct a je to mix ze šestých, 
sedmých a osmých tříd,“ vysvět-
lila Jolana Bačová, jedna z žaček 
druhého stupně.

„Na této základní škole učím 
už dvacet let český jazyk a dě-
jepis. Dnes se mi to velice líbí, 
protože ve třídách jsou zájemci 
o historii a navíc je v třídách jen 
kolem 15 dětí. děti to opravdu 
baví a jsou spokojeny. Myslím 
si, že je to přínos a taková změna 
v školním stereotypu,“ uzavřela 
kantorka Marcela Jelínková. 

Nejenom učitelé, ale také děti 
si zajisté tento den dobře zapama-
tují a pro některé bude možná hrát 
i roli ve výběru povolání.  /mask/

Deváťáci nahradili ve výuce kantory

 Nevěříte ? Přijďte se podívat 
k nám - do Višňového. Určitě Vás 
zaujme velmi příjemná, přátelská 
atmosféra, množství pořádaných 
akcí ve škole i mimo ni, již čtyři 
roky úspěšně běžící večerní kurzy 
pro veřejnost a v neposlední řadě 
chuť našich učitelů objevovat nové 
– modernější přístupy ke vzdělá-
vání a uplatňovat je ve výuce.

Náročná práce ale přináší 
své ovoce. Každoročně se naši 
žáci účastní mnoha výtvarných, 
sportovních, pěveckých i vědo-
mostních soutěží, v nichž pra-
videlně dosahují velmi dobrých 
výsledků. Jmenovat můžeme 
např. soutěž Eurorebus, S úsmě-
vem českou historií, či KoKos. 
Tradičně pořádáme také školní 
kola olympiád v matematice, 
českém jazyce, dějepise, Pytha-
goriády, biologické a fyzikální 
olympiády, jejichž vítězové se 
pak vydají do okresních kol změ-
řit své síly se žáky jiných škol. 
A v posledních letech se stalo již 
téměř pravidlem, že se umísťují 
na předních místech, několik na-
šich žáků dokonce postoupilo do 

krajského kola.
I v letošním školním roce viš-

ňovské hlavičky zářily v okres-
ních kolech. 24. ledna  se konala 
Matematická olympiáda, kam se
ze školního kola kvalifi koval 
žák IX. třídy Tomáš Fukač. 
Konkurence byla veliká, soutě-
žilo 27 dětí ze 14 škol (včetně 
3 víceletých gymnázií), Tomáš 
ale nezklamal a obsadil krásné 
3. místo. A co víc, díky velkému 
počtu získaných bodů postoupil 
do krajského kola. To se uskuteč-
ní koncem března v Brně a celá 
škola bude Tomášovi držet palce.

Začátkem února hájila naše 
barvy dvě děvčata v dějepisné 
olympiádě a nutno říct, že také 
velmi dobře. Obě dvě skončily 
v první desítce (Tereza Trach-
tulcová obsadila 4. a Martina 
Mezlíková 6. místo.), což je při 
účasti 44 soutěžících úspěch pří-
mo fenomenální a určitě o něčem 
svědčí. I Tereza bude naši školu 
reprezentovat v krajském kole.

Zanedlouho poté proběhla 
Konverzační soutěž v jazyce 
německém a i zde jsme měli svá 

„želízka v ohni“. V kategorii I.A 
(žáci 4. - 6.roč. ZŠ) soutěžila Ni-
cola Kočárová, která skončila na 
pěkném 6. místě. V kategorii II.A 
(žáci 7. - 9.roč. ZŠ) zase Karolína 
Valášková, ta vybojovala skvělé 
místo 3. Šikovná děvčata, že ?

A vzhledem k tomu, že se 
na naší venkovské „základce“ 
vyučuje i angličtina, mohli jsme 
si dovolit vyslat zástupce i do 
Konverzační soutěže v anglic-
kém jazyce. Byla jím žákyně 9. tř. 
Martina Mezlíková a svého úkolu 
se zhostila na jedničku. Skončila 
na 4. místě s minimální půlbodo-
vou ztrátou na 3. místo.

Jistě už teď se mnou budete 
souhlasit, že malá (230 žáků) 
tedy neznamená méně kvalitní. Je 
to zkrátka o tvořivosti, nasazení, 
o schopnosti žáky zaujmout a zís-
kat je pro svůj předmět, o chuti 
udělat něco navíc nebo jinak. Sa-
mozřejmě se najdou i „ nevěřící 
tomášové“ stále pochybující o smě-
ru, kterým jsme se vydali - nará-
žím tím na tolik diskutované změ-
ny v pojetí českého školství a po-
vinnost škol vytvořit svůj vlastní 

Školní vzdělávací program.
Mimochodem ,obojí vítáme, 

o nutnosti změn jsme dokonce 
přesvědčeni a již několik let se o 
ně snažíme. A výsledky naší vzdě-
lávací činnosti, ať už v soutěžích, 
v celostátních srovnávacích tes-
tech (ve všech třech testovaných 
oblastech byli letošní deváťáci 
vysoce nad republikovým průmě-
rem) nebo v přijímacích řízeních, 
nás stále přesvědčují o správnosti 
volby. Jen kdyby těch žáčků bylo 
víc. Tak co, rodiče, nestane se Vaše 
dítě také višňovskou hlavičkou?   

Jana Pelajová,
zástupkyně ředitele ZŠ Višňové 

I na malé škole se mohou dít velké věci

NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÁ VÝSTAVBA RD

splátka od 1.705 Kč/měs.

Prodej nových CIHLOVÝCH BYTŮ
o velikostech 2+kk a 3+kk v Osla-
vanech. 

Cena od 1.021.380 Kč + 5% DPH 

NOVÁ VÝSTAVBA

splátka od 3.310 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA RD

foto: mask
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Rozhledna Vl. Menšíka na Hlíně se otevře 29. dubnaKrumlováček mezi dětmi
/Břežany, Moravský Krumlov/ Dětský soubor národopisných písní 

a tanců Krumlováček, který působí při základní škole Klášterní náměs-
tí v Moravském Krumlově, navštívil se svým pásmem Ústav sociální 
péče pro mentálně postižené děti v Břežanech.

„Vystoupení se nám velmi líbilo, bylo nakoncipováno jak z prvků 
moderních tanců tak i scének, ale i lidových písní a tanců. My se snaží-
me o integraci našich klientů do společnosti a máme velice dobré zku-
šenosti s těmito výměnnými akcemi. Jsme rádi, že za námi přijely děti 
až z Moravského Krumlova. My jsme je naopak pozvali na náš Duho-
vý den, kdy představujeme práci za uplynulý rok a organizujeme den 
otevřených dveří. Dobře nám tu funguje paličkování nebo keramická 
dílna. Byli bychom rádi, kdyby spolupráce pokračovala dále,“ chválila 
si nastartovanou spolupráci jedna z vychovatelek Julie Konvalinková.

Představení se moc líbilo, zvláště scénka z fi lmu Slunce, seno, 
jahody. „Tato spolupráce vznikla za přispění paní Illkové a společně 
nás napadlo, že bychom mohli přijet s Krumlováčkem potěšit děti
do ústavu v Břežanech. Zatím máme domluveno pár vystoupení za rok. 
V Břežanech nás přijali otevřeně a reakce na vystoupení byla ohrom-
ná,“ prozradila o akci umělecká vedoucí souboru Pelajová.

Tento pilotní výměnný projekt mohl být odstartován také za přispění 
Růženy Šalomonové z odborového svazu pracovníků školství, která 
zajistila prostředky na dopravu. „Já jsem tu jen jako takový prostřed-
ník, protože je to již několik let, od kdy jsem spoluorganizátorkou 
sbírky hraček, které jsem po domluvě dovezla do tohoto domova pro 
postižené děti. Když jsem o tom mluvila s paní učitelkou Pelajovou, že 
do tohoto ústavu dávám pletené panáčky, dohodly jsme se, že by bylo 
dobré uspořádat tu vystoupení Krumlováčku. Protože jsem ve spojení 
s vedením ústavu, domluvili jsme vystoupení souboru,“ uvedla duchovní
iniciátorka Zdenka Illková.                                                          /mask/

Sezonu zahájili s veterány

/Moravský Krumlov/ V neděli prvního dubna se na nádvoří zámku 
v Moravském Krumlově odehrálo slavnostní zahájení nové sezony 
Muchovy Slovanské Epopeje. Při této příležitosti proběhlo i setkání 
auotoveteránů s kulturním doprovodem. „Byli jsme kontaktováni sku-
pinou autoveteránů, kteří projevili zájem zúčastnit se zahájení sezony 
2007 v expozici Slovanské Epopeje. Připadalo nám to jako dobrý ná-
pad, takže jsme zajistili country skupinu Woraz. Akce se mělo původně 
zúčastnit kolem 17 automobilů, ale nakonec jich přijelo jen osm. Přida-
li se k nim ale i místní autoveteráni. Tohoto využila i skupina country 
tanců A jeto při SVSČ Ivančice a zatancovali všem přítomným. Byla to 
pro ně taková malá generálka,“ sdělila ředitelka Městského kulturního 
střediska v Moravském Krumlově Ludmila Přikrylová. Podle slov 
Marie Makovičkové, která zajišťuje výstavu stálé expozice obrazárny, 
jsou na sezonu dobře připraveni a mají i nové propagační matriály. Jen 
v den otevření navštívilo výstavu na 150 návštěvníků.                /mask/

Obok,
Reynek,

atut, Born,
Todl

Jméno
herce

Krause

Něm.
ženské
jméno

Mužské
jméno

Tlachat • Tvoje Nános Náměstí
(zast.)

Zpátky •
Skok
(ang.)

Bašta Zpěvný
pták

Korálový
ostrov

Vyrytá
rýha

Ch. zn.
Rubidia

Velikán
Německý
souhlas

Proutěná
nádoba

Okrádat Letní
měsíc • Jubilejní

Postavení
zubů

Český
architekt
Popěvek

Vyrobená
z kůže

Dávat
Místo

spojení
filmů

• Starorus.
panovník

Odlomit Fotbal

Sladidlo

Dužnatá
rostlina
Název

hlásky „V“

1. díl
tajenky

• Vida
Královna

víl
Předložka

Příbuzná
Označení
vozidel

Edward
SPZ Hrad-
ce Králové

Chorus

Žaludek
krávy

Ženské
jméno

• Pravosl.
kněz

Solmizač.
slabika

Ten i onen

Triumf
v bridgi
Bohužel

2. díl
tajenky

Sídlo v
Džibutsku

Kachna
(něm.)

Vylíhlé
rybky

Stejnopis
(hovor.)

Amatér Hlas
vrány

Odrůda
brambor

Zadní část
krku

LP deska
(hovor.)
Spoj nití

Vodič
elektřiny
Direkce

Knižní
zkratka

Od. tech.
kontroly

Iniciály
Janžurové
Domácky

Adéla

Opravna
lodí

Kysličník
hlinatý

Modla Spojka

Muž
(ang.)

Zn. elektro-
voltu

Český
básník

Trou-
chnivět

St. vědecká
knihovna

Mládě
orla

Mazdra
s lojem

Lehké
vanutí
Ruský

car

MPZ
Lybie

SPZ aut
Opavy

Nesladké

Představ.
kláštera
Setnouti

Hlemýžď
Náš

grafik
Ženské
jméno
Jaká

Jedna
(něm.)

Pták
(slov.)

Černá Hora – Bečiči
Městečko Bečiči se nachází 2 km jižně od Budvy, 
směrem na jih od Budvanského zálivu. Písčitá pláž 
dlouhá téměř 2 km byla na mezinárodním konkurzu 
v roce 1935 v Paříži prohlášena (1. díl tajenky). 
Toto letovisko je velmi oblíbené i pro široké mož-
nosti sportovního vyžití, např. tenis, košíková, 
minigolf a vodní sporty. Bečiči a město Budva spo-
juje (2. díl tajenky) s výletním vláčkem. Příjemné 
mořské klima je hlavním předpokladem ke strávení 
pohodové dovolené pro celou rodinu.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

Jaro v Miroslavi se ohlásilo Skořápkovníkem

Půvabná malá obec s téměř 
horským vzduchem, bez satelit-
ních domů a řady městských 
vymožeností, ale s rozhledem
do veliké dálky. Řeč je o obci 
Hlína, která byla odedávna a stále 
je známá a vyhledávána díky své 
nadmořské výšce a poloze pro 
krásný rozhled do širokého okolí, 
zejména na Pálavské i Hostýnské 
vrchy, Bílé Karpaty, ale i Alpy.

V roce 1910 byla na Hlíně 
postavena nejstarší rozhledna na 
jižní Moravě, na vrchu Hlínského 
kopce (450 m.n.m) naproti Boží 
muce v místě, kde dnes stojí dům 
č.p. 124. Byla to věž s kamennou 
podezdívkou a se dvěma vyhlíd-
kovými plošinami. Horní plošina 
se nacházela ve výšce 17 metrů
a kryla ji šindelová střecha. Roz-
hlednu tehdy postavil turistický 
spolek v Ivančicích za pouhé 
dva měsíce. V roce 1938 byla 
rozhledna již velmi zchátralá, 
byla v dražbě prodána a v květnu 
téhož roku zbořena.

Téměř po sto letech od stav-
by původní rozhledny, přesněji 
po 97 letech, se bude dne 29. 
dubna 2007 na Hlíně otevírat 
nová rozhledna, Rozhledna Vla-
dimíra Menšíka. Zastupitelstvo 
obce Hlína za podpory Klubu 
českých turistů a města Ivančice 
zahájilo v roce 2001 první kroky 
ke stavbě rozhledny. Obec Hlína 
zakoupila pozemek, na kterém 
rozhledna dnes již stojí a Klub 
českých turistů se stal hlavním 
organizátorem sbírek na podporu 
výstavby rozhledny. Na rozhled-

nu přispívali lidé do kasiček při 
pěti pravidelných setkáních u 
budoucí rozhledny, další lidé 
přispěli zakoupením pohlednic 
obce Hlína a také řada obcí a fi -
rem přispěla nemalými částkami 
nebo materiálem či prací. Město 
Ivančice bylo hlavním organi-
zátorem při přípravě projektové 
dokumentace, stavebního povo-

lení a nakonec výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Také 
věnovalo dřevo ze svých lesů a 
přispělo nejen fi nančně, ale na-
dále spolupracuje s naší obcí na 
propagaci rozhledny.

Rozhledna Vladimíra Menší-
ka sice nebyla postavena již za 
dva měsíce, jako původní, stará 
Rozhledna na Hlíně. Od poklepu 

základního kamene dne 27. 5. 
2001 uplynulo hodně času, ale 
přesto se 16. května 2005 začalo 
s přípravnými pracemi pro stavbu 
betonového nosného podstavce 
rozhledny a 24. srpna 2006 je-
řáby postupně usadily všechny 
tři části rozhledny na podstavec. 
Rozhledna je 22 metrů vysoká 
a na vyhlídkový ochoz vede 96 
schodů. Na rozhlednu smí naráz 
vystoupit maximálně 15 až 20 
osob. Na stavbu rozhledny bylo 
spotřebováno téměř 35 m3 dřeva.

Rozhledna na Hlíně již stojí a 
za několik týdnů bude slavnostně 
otevřena. Obec Hlína, která je 
hrdá na svoji novou rozhlednu, 
děkuje všem, kteří na stavbu 
přispěli fi nančně, materiálně 
nebo jinou další činností. Zá-
roveň Vás všechny zveme na 
slavnostní otevření Rozhledny
Vladimíra Menšíka na Hlíně, kte-
ré bude probíhat od 09.30 hodin
u rozhledny v neděli 29. dub-
na 2007. Během celodenního 
slavnostního programu vystoupí 
řada významných osobností, 
koncertovat bude Pavel Novák, 
Sivická dechová kapela, skupina 
Haluza Padochov, dětský pěvec-
ký sbor z Ivančic, něco ze své 
divadelní tvorby Vám předvedou 
ochotnické spolky z Hlíny a ze 
Strání a ve večerních hodinách 
slavnost ukončí ohňostroj. Vstup 
na rozhlednu bude v tento den pro 
všechny zdarma. Kromě kulturní-
ho programu zde bude zajištěno i 
občerstvení.  Mgr. Kamila Veselá, 

zastupitelka obce Hlína 

/Miroslav/ V pondělí se na 
Miroslavskem náměstí ohlásil 
příchod jara v podobě velikonoč-
ní výzdoby. Jednalo se o instalaci 
Skořápkovníku miroslavského, 
což je nejmladší z miroslavských 
novodobých tradic.

„Název mě napadl při pohledu 
na manželku, která doma při-
pravovala velikonoční výzdobu. 
Pochopení a zájem jsme našli u 
školských zařízení MŠ Husova, 
MŠ Sluníčko, ZŠ a speciální 
školy. Velmi ochotně nám po-
máhala paní učitelka Lenka 
Biberlová. Skořápkovník nebyl 
dělán z důvodu vytvoření něja-
kého rekordu, šlo o to netradičně
a originálně vyzdobit náměstí, což 
se povedlo,“ sdělil místostarosta
Miroslavi Roman Volf.

Strom má i svůj latinský název 
– Ciciricus Craslicus. Nebyl by 
sice problém koupit výdutky 
z umělé hmoty, ale to není ono. 
Nyní chodí děti s rodiči a ukazují 
jim, které vajíčko je asi jejich. 
Tyto akce vytvářejí u dětí hrdost 
na město, kde žijí. Později se 
skořápkovník dočkal ještě „mi-
roslavské drůbeže“, kterou vyro-
bili pracovníci SMM dle návrhu 
akademického sochaře Pavla 
Krbálka a švýcarské designérky 
Flavii Mosele.

Ve stejném duchu je vyzdobe-
no také průčelí radnice. Girlandě 
vévodí pštrosí vejce, které věno-
vali manželé Tinkovi. Výzdobu 
radnice provedla paní Helena 
Kondlerová. Vše bude na náměstí 
k vidění zhruba 14 dní.      /mask/

foto: jak

foto: Jan Irein

foto: mask
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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 15.4. - Kresby, obrazy Alois Šafránek, výstava rodáka z Řeznovic, 
Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 10.4. v 19.30 hod - Jarní koncert. Účinkují Prof. Jarmila Krátká a studenti 
JAMU, klavírní doprovod D. Klementová. Zazní melodie z klasických muzikálů, 
operet a písně Jaroslava Ježka. Kino Réna Ivančice. Vstupné 80 a 60 Kč.
• 14.4. ve 14.00 hod - Vrátila se jednou v noci, zájezd Praha od Besedního 
domu, divadlo Na Vinohradech. Účinkují: V. Vydra, J. Jirásková, S. Skopal,
J. Satoranský aj. Cena 640, 590, 550, 530 a 440 Kč (vstupenka a doprava).
• 17.4. v 19.00 hod - Módní přehlídka Alpine Pro. Uvádí Zdeněk Junák, 
pořádá agentura „TOP LADIES“, vstup zdarma, Galerie Památníku A. Muchy 
• 19.4.v 18.00 hod - Cikáni jdou do nebe, Městské divadlo Brno - hudební 
scéna. Hudebně dramatická balada. Cena 630 a 370 Kč děti, studenti, senioři 
(vstupenka a doprava), od Besedního domu.
• 21.4. v 7.30 hod - Flora Olomouc, celodenní pozn. zájezd, doprava 250 Kč.
• 22.4. v 16.00 hod - Vernisáž k výstavě Obrazy Josef Macholán, Galerie 
Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• do 22.4. - výstava Jaro kolem nás, květinové vazby, velikonoční výzdoba, 
výtvarné práce ivančických dětí. Vstup zdarma, Památník A. Muchy - sklepení

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
• 20.4. v 18.00 hod - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer na vaše přání,
SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), popl. 20 Kč, členové klubu 10 Kč.
• 21.4. od 9.00 do 11.30 hod - Do centra s tátou, SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7, poplatek 30 Kč.
• 22.4. v 15.00 hod - Příprava na sezónu 2007, tréninkové odpoledne, ukázka 
výcviku koní, SVČ Ivančice, statek Padochovka, poplatek 10 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
• 8.4. ve 20.00 hod - Velikonoční zábava. Pořádá FC Miroslav v kul. domě.
• 20.4. - Den Země, úklid okolí Miroslavi. Pořádá o.s. MIROSA.
• 21.4. v 9.00 hod - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslavské letiště“, závod 
modelů letadel na letišti Aeroklubu Miroslav + výstava automobilů.

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

• 20.4. ve 13.00 hod - Olympiáda družin. Sportovní klání přihlášených družin 
na stadionu Oslavany. 

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
• 7.4. v 7.06 hod - ”Kuřimský maraton” - vybereme si z nabídky. Odjezd 
vlakem z Ivančic.Vede J. Flíček
• 14.4. v 8.30 hod - II. malý závod krajského poháru v turistickém závodu. 
Organizátoři se sejdou u mostu na Malovansku.
• 21.4. v 9.00 hod - Oslavanská “50”, vycházka do povodí Oslavy. Sraz 
zájemců na startu v Oslavanech, klubovna u mostu.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 16.4. - 20.4. - Ukliďme město. V tomto týdnu se žáci z moravskokrum. základních 
škol pokusí zlepšit kvalitu životního prostředí úklidem města a jeho okolí.
• 20.4. - Den Země. Na náměstí TGM v M. Krumlově budou připraveny 
interaktivní ekologické hry a soutěže pro děti. Současně zde proběhne vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže „Modrá planeta“ pořádané ve spolupráci s MěÚ.
• Každý den od 12.00 do 15.00 hodin je otevřen klub Poškolák.

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

• do 11.4. - Velikonoční výstava, sál MěKS, Břízová ul. 254, M. Krumlov
• 12.4. v 19.30 hod - Koncert dechové hudby Dubňanka, kinosál, vstupné 50 Kč.
• 16.4. v 19.00 hod - Anna K & Band, kinosál M. Krumlov, vstupné 220 Kč, 
předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, k sezení a stání.
• do 17.4. - výstava Projekty česko - rakouské spolupráce, MěÚ M.Krumlov, 
nám. Klášterní 125, chodba v 1. patře.
• 19.4. v 8.30 a 10.00 hod - Jak se zachraňuje země, školní pořad pro MŠ a ZŠ, 
kinosál M. Krumlov, vstupné 30 Kč. 
• 20.4. - zájezd Flora Olomouc a Horizont, doprava 230 Kč.
• do 27.4. - výstava „Žeň žen“, obrazy, plastiky, kartony. Galerie Knížecí dům
• Připravujeme: • 26.5. - Boskovice - židovské město, synagoga, zámek 
a hrad, závazné přihlášky na MěKS do 10. května 2007, doprava 200 Kč.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.4. v 16.00 a 19.00 hod - divadelní pohádka „Jak se peče štěstí“. V podání 
herců Divadla Na mýtině v Dělnickém domě Oslavany.
• 19.4. v 17.00 hod - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě Oslavany.
• 20.4. v 18.00 hod - beseda „ Rosicko - oslavanští havíři daleko za Uralem“. 
Zajímavé momenty z historie hornictví v Oslavanech uvede Dr. Miroslav 
Vespalec z Brna v sále kina  Oslavany.
• 21.4. - Oslavanská padesátka - Memoriál Antonína Šaláta. Tradiční turistický 
pochod a cykl. vyjížďka údolím Oslavy a Chvojnice. Start u DDM Oslavany.
• 21.4. v 19.00 hod - Pumpařský bál, na Sokolovně Padochov.

Kulturní programy
9. - 22. 4. 2007

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZUŠ
Ve středu 11. dubna 2007 

Dopoledne pro MŠ a ZŠ od 9.00 do 11.30 hodin
Odpoledne pro rodiče a děti od 14.00 do 15.30 hodin

Na vaši návštěvu se těší učitelé Základní umělecké školy.
Kontakt na tel.: 515 322 283.

PROGRAM KIN

Orel Jednota Drnovice má tu čest Vás pozvat na 

BENEFIČNÍ KONCERT BRNĚNSKÉ 
FOLKOVÉ SKUPINY SVÍTÁNÍ

8. dubna 2007 v 17.00 hodin
 Lidový dům v Drnovicích

Vstupné dobrovolné. Výtěžek poputuje na podporu Domu léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Součástí akce 

bude i výstava prací klientů hospicu. Po skončení koncertu pro hosty 
připravíme malé pohoštění.

ANNA K & BAND
pondělí 16. dubna v 19.00 hodin. 

Kinosál Moravský Krumlov, vstupné 220 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, k sezení a stání.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
OSLAVANY

MŠ Sportovní: 12. - 14. května od 8.00 do 16.00 hod
MŠ Havířská 69: 15. května od 8.00 do 10.00, 14.00 do 16.00 hod

MŠ Padochov: 16.května od 8.00 do 10.00 hod, 14.00 do 16.00 hod
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

TJ Sokol Padochov a skupina Pumpaři pořádají

 PUMPAŘSKÝ BÁL 
v sobotu 21. 4. 2007 v 19.00 hodin

K tanci a poslechu hrají trampské skupiny Pantofl áči, Dým, Pumpaři, 
Haluza, Woraz. Vstupné 50 Kč. Vstup do sálu bez kanad!

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 7.4. ve 20.00 MY DVA A KŘEN
• ne 8.4 v 18.00 Romantická komedie USA
• st 11.4. v 18.00 NOC V MUZEU
  Akční rodinný fi lm USA 
• so 14.4. ve 20.00 APOCALYPTO
• ne 15.4. v 18.00 Dobrodružný fi lm USA
• st 18.4. ve 20.00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
  Drama SRN 
• so 21.4. ve 20.00 SÓLOKAPR
• ne 22.4.v 18.00 Kriminální komedie USA, VB

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 8.4. ve 20.00 APOCALYPTO
  Dobrodružný fi lm USA.
• st 11.4. ve 20.00 ATENTÁT V AMBASSADORU
  Drama USA.
• ne 15.4. ve 20.00 KRVAVÝ DIAMANT
  Thriller USA.
• st 18.4. v 17.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA
  Hraná rodinná komedie USA. 
• ne 22.4. v 17.00 PAST NA ŽRALOKA
  Animovaná pohádka USA.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 7.4. v 18.00 ZAJATCI  MLHY
  Drama Rusko, Německo
• ne 8.4. v 18.00 RO(C)K  PODVRAŤÁKŮ
  Film ČR
• po 9.4. v 18.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA
  Hraná rodinná komedie USA
• so 14.4. v 18.00 SAW 3
  Film USA
• ne 15.4. v 18.00 MOJE SUPERBEJVALKA
  Film USA
• so 21.4. v 18.00 NOC V MUZEU
  Akční rodinný fi lm USA
• ne 22.4. v 18.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
  Film USA

Změna programů vyhrazena.

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově zahajuje

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ZÁPIS
na školní rok 2007/2008

Nabízíme studium v oborech: 
Hudební: 26. - 27. dubna od 13.00 do 16.00 hod

Taneční: 24. dubna a 26. dubna od 13.00 do 16.00 hod
Výtvarný: 23. - 27. dubna od 13.00 do 16.00 hod

Zájemci, kteří se dostaví k přijímacímu řízení v termínu, obdrží 
informace o přijetí v kanceláři školy nebo na tel.: 515 322 283.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov vás srdečně zve na 

KONCERT DECHOVÉ HUDBY 
DUBŇANKA

12. dubna v 19.30 hodin v kinosále M.Krumlov. Vstupné 50 Kč.
Pořadem provází zpěvák z jihočeské hasičské dechovky Božejáci 

Luboš Jech.

Ochotnický divadelní spolek „Kača na špagátě“ z Nových Bránic 
sehraje dne 21. dubna 2007 v  místní sokolovně

komedii Františka Ringo Čecha

DÍVČÍ VÁLKA 
Začátky představení v 15.00 a 20.00 hodin.

Vinařská obec Olbramovice Vás zve.

TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Výstava se koná 5. května 2007 v prostorách Obecního domu. 

Zahájení bude ve 13.00 hod. K příjemné zábavě zahraje cimbálová 
muzika. Degustace proběhne 29. dubna ve 14.00 hodin.

Poslední vzorky budou přijímány v pátek 27. dubna 2007.

Občanské sdružení SM Domino Branišovice pořádá
dne 21.dubna od 20.00 hod v sále kulturního domu v Branišovicích 

1. PYŽAMOVOU PÁRTY
K tanci i poslechu hraje DJ PETR české hity 60.tých - 80.tých let.

Vstupné pouze 30 Kč, tombola. 
Nepotřebujete drahé róby, postačí pyžamo či jiný noční úbor!

Základní umělecká škola
slaví 55. výročí

Hudební škola v Moravském Krumlově vznikla v r.1952. Později 
nesla název Lidová škola umění, nyní s názvem Základní umělecká 
škola. U jejího zrodu stáli pan Bartoloměj Pitlach, František Šebesta 
a Věra Martišová-Kolářová. V neposlední řadě také krajský inspektor 
Prof. Josef Tomaštík. V roce založení 1952 začali vyučovat hudbě tři 
učitelé a na začátku školního roku bylo přihlášeno 16 žáků. Školní rok 
končil 88 žáky. Nedostatek vyučujících byl na Lidové škole umění 
stále velký, škola nestačila vyhovět zájmu veřejnosti a tak se začaly 
zřizovat kurzy. Nejprve hudební a posléze taneční a výtvarné kurzy.
Od roku 1968 se škola stává tříoborovou. 

Léta plynula, přibývalo žáků i učitelů a za těch 55 roků fungující 
škola vychovala řadu absolventů studujících Konzervatoř, Pedag. fa-
kultu, střední výtvarné umělecké školy, Vysokou školu Architektury
a další. Až do roku 1999 se škola potýkala s nedostatkem prostor
a vyučovalo se na čtyřech pracovištích. Od roku 1993 získává ZUŠ
důstojné útočiště na ul. Školní za podpory města a tehdejšího starosty 
p. Jiřího Braunera a tehdejšího ředitele ZUŠ pana Rostislava Zieglera. 
Na podzim v roce 2002 za fi nanční podpory JK a města M. Krumlova
a tehdejšího starosty p. B. Pitlacha, škola získala nový taneční sál.

Nyní na ZUŠ působí 18 pedagogických a 5 nepedagogických pra-
covníků pod vedením p. ředitelky Vl. Kočí. Škola je tříoborová - hu-
dební, taneční a výtvarný obor. Kapacita školy je 400 žáků. Na škole 
stabilně pracují různé komorní soubory a taneční orchestr. Hlavním 
zájmem pedagogů ZUŠ je předat žákům to nejlepší a přát si, aby žáci, 
kteří přicházejí do školy rozvíjeli svůj talent a byli obohaceni láskou 
k umění. Do dalších let jim přejeme dobrý start do života, zpestřený 
hudbou, tancem a výtvarným uměním.

Regionální pracoviště Tyfl o-
Centra v Moravském Krumlově

U příležitosti 6. výročí zahájení činnosti společnosti Tyfl oCentrum 
Brno, o.p.s., proběhlo v úterý dne 20. března slavnostní otevření regio-
nálního pracoviště Tyfl oCentra v Moravském Krumlově. Kromě pra-
covníků Tyfl oCentra a zástupkyně klientů paní Bohumily Smrčkové, se 
slavnostního zahájení zúčastnil i starosta Moravského Krumlova pan 
Ing. Jaroslav Mokrý. Z Ivančic přijela vedoucí sociálního odboru  Ing. 
Olga Prokopová spolu se sociální pracovnicí Janou Šínovou a Janou 
Kratochvílovou. Z městské knihovny Moravský Krumlov se také zú-
častnila vedoucí knihovny paní Martina Nováková.

Slavnostní otevření bylo zahájeno přípitkem a krátkým projevem 
paní ředitelky RNDr. Hany Bubeníčkové, poté se připojil i pan starosta 
s nabídkou podpory a přáním úspěchu při činnosti našeho pracoviště. 
Následovala prohlídka kanceláře Tyfl oCentra, návštěvníkům byly 
předvedeny různé kompenzační pomůcky a výrobky našich klientů. 
Všechny zaujal počítač s hlasovým výstupem, určený speciálně pro 
nevidomé a slabozraké. Po prohlídce kanceláře jsme se přesunuli do 
kavárny Ivanka, kde paní ředitelka přiblížila účastníkům akce činnost 
Tyfl oCentra a nabídku služeb a akcí pro klienty. Poté jsme v přátel-
ském duchu pokračovali v diskuzi, jednotliví účastníci nabídli mož-
nosti spolupráce a uvítali nabídku služeb pro nevidomé a slabozraké 
občany moravskokrumlovského regionu.

Účastníkům ofi ciálního otevření tímto děkujeme za projevený zájem 
a těšíme se na další spolupráci.

Nabídka služeb Tyfl oCentra Brno, 
o.p.s. v Moravském Krumlově

Kromě sociálně právního poradenství, předčitatelské a průvodcovské služby 
a terénní sociální práce pro vás od dubna připravujeme nabídku volnočasových 
aktivit. Každé pondělí máte možnost zdarma využít přístup na internet pomocí 
speciálního počítačového vybavení, uzpůsobeného pro nevidomé a slabozraké. 
Každé úterý pro vás bude připraven program, který se bude pravidelně střídat. 
První aktivitou je „Výtvarná dílna“ vždy tématicky zaměřená na probíhající roč-
ní období či blížící se svátky. Další aktivita nese název „Přírodní prostředky pro 
zdraví“, zde se vám budeme snažit přiblížit problematiku aromaterapie, bylinek 
či zdravého životního stylu. Další částí programu je „Literární odpoledne“, které 
bude v příjemném duchu povídání o oblíbených knihách, předčítání a poslechu 
nejen literatury. Každé první pondělí v měsíci bude vyhrazeno pro společné 
setkání klientů, které je určeno k přátelskému setkávání a povídání o strastech 
a radostech každého dne.

Pokud vás zaujala nabídka služeb, nebo máte zájem o přesný program aktivit 
kontaktujte nás telefonicky na čísle 774 715 109, e-mailem: m.krumlov@tyfl o-
centrum-bm.cz nebo osobně na adrese Růžová 39, (přízemí Knížecího domu), 
672 01  Moravský Krumlov. Návštěvní a konzultační den: každou středu 13:
00-17:00, pokud nás chcete navštívit mimo konzultační den, stačí si schůzku 
dohodnout předem telefonicky či e-mailem. Na vaši návštěvu se těší sociální 
pracovnice Eva Indrová a asistent Jiří Maršálek.

Akce ZUŠ, na které zveme širokou veřejnost
7.5. v 17.00 hod. - Keyboardový koncert ke Dni matek - TS

21.5. v 17.00 hod. - Večer komorní hudby - Galerie
22.5. v 18.00 hod. - Hudební slavnosti - žáci ZUŠ a Jiří Stivín - Zámek 

28.5. v 17.00 hod. - I. absolventský koncert - TS
4.6. v 17.00 hod. - II. absolventský koncert - Galerie

7.6. v 17.00 hod. - Taneční závěrečný koncert - Zámek

foto: Tyfl ocentrum
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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 “

Dej cihlu k cihle
Kdo kdy první uplácal hlínu 

do určitého tvaru, vysušil ji a po-
užil jako stavební prvek? Bylo 
to před 9 tisíci lety nebo „jen“ 8 
tisíci lety před našim letopočtem 
v Jerichu? Nevíme a nebudeme si 
s tímto problémem lámat hlavu. 
Přesto si neškodí připomenout 
několik příkladů, že cihly v jaké-
koliv formě a rozměrech provází 
lidstvo od úsvitu dějin.

Známá babylonská věž stavěná 
3 000 let př.n.l. spotřebovala ne-
uvěřitelných 100 milionů cihel. 
Nosné a vnější stěny byly stavě-
né z cihel tvrdých, ostatní byly 
jen vysušené. Kdo byl v Berlíně 
v muzeu Přední Asie byl zcela 
určitě ohromen Ištařinou branou 
a třídou Procesí přenesených ze 
staré Babylonie. Vše je postaveno 
z cihel pokrytých barevnou gla-
zurou a krásnými mozaikami. 

Ještě perlička o znalostech teh-
dejších cihlářů. Řadu let se prová-
dí archeologický výzkum sumer-
ského města Ur (cca 300 km jižně 
od Bagdádu), které bylo založeno 
v letech 2 800 – 2 500 let př.n.l. 
Dosud odkryté chrámy, věže a 
další si vyžádaly několik desítek 
milionů cihel. Pokud by se vy-
palovaly, muselo by se na jejich 
výrobě podílet množství lidí a 
další by se museli postarat o po-
třebné palivo, nehledě k tomu, že 
by zmizely tamější lesy. Nestalo 
se tak díky tomu, že cihly nebyly 
vypalovány, ale vhodnou sklad-
bou surovin vznikly chemickou 
syntézou za studena. Dnes chemi-
ci bádají, co vše a jakém poměru 
se použilo, protože cihly jsou po 

víc jak 4 500 let odolné.
Nechejme chemiky bádat a pře-

skočíme raději do nedávné sou-
časnosti. Povodně na Moravě a 
v Čechách v nedávných letech 
ukázaly, jak sesouvaly domy po-
stavené z „vepřovic“. V Ivančicích 
a okolí takové nebezpečí nehrozilo 
také díky tomu, že zde bylo několik 
cihelen, které již od poloviny 19. 
století vyráběly pálené cihly. 

Všude tam, kde se dosud za-
chovaly názvy jako Hlinek, Hli-
niště, Na Hlinkách, se v minulosti 
kopala hlína, která se používala 
k výrobě cihel. Jestliže se podívá-
me do Chytilova adresáře z roku 
1911 zjistíme, že v téměř každém 
městě a vesnici byla cihelna, ve 
větším městě dokonce tří nebo 
čtyři. V Dolních Kounicích byly 
cihelny dvě, v Trboušanech, Mo-
ravských Bránicích, Němčicích, 
Letkovicích, Řeznovicích, Duko-
vanech, v Moravském Krumlově
a v Hostěradicích po jedné cihel-
ně. V Ivančicích byly v té době 
cihelny tři a jejich historii si při-
pomeneme.

 CIHELNA  IVANKA
Byla cihelna, později nazvaná 

Ivanka, nejstarší cihelnou v Ivan-
čicích? První informace o cihelně 
uvádí paní Uhrová v Ivančickém 
zpravodaji č. 5/72 (článek „Kdo 
přežil“). Připomíná cihláře Mate-
se Heybela v době před Bílou ho-
rou. Dne 13. srpna 1614 se vdova 
po tomto cihláři provdala za Jiří-
ho Mráčka Chrapkovského. Další 
údaj o cihelně je z roku 1618, kdy 
Jan Morava, „děkan Ejvančic-
ký“ vlastnil zahradu v Černém 
poli nad cihelnou. Po třicetileté 
válce (1618-1648) je cihelna na 
Hlinkách uvedena jako „pustá“. 
Ve vrchnostenském udání z roku 
1752, ve kterém je uveden ma-
jetek města Ivančic není žádná 
cihelna uvedena, je uveden pouze 
jeden cihlář, ale neví se, kde cihly 
vyráběl. Na mapě Stabilního ka-
tastru z roku 1825 je zakreslena 
značná plocha cihelny. Až k roku 
1838 se uvádí majitel Wimmer
a údaj o výrobě 95 000 cihel

Na průčelí studánky v Joštech 
je monogram E. M. a letopočet 
1894. Eduard Malina byl v té době 
majitelem cihelny mezi Červeným 
křížem a ulicí Horní Hlinky a stu-
dánku upravil, protože potřeboval 
pro cihelnu dostatek vody. Dřevě-
ným potrubím přiváděl vodu až do 
cihelny. Další informace je z roku 
1910. V té době E. Malina cihelnu 
modernizoval. Odstranil ruční 
způsob výroby cihel, postavil 
kruhovou pec a zvýšil kapacitu 
cihelny. Cihelně se říkalo buď 
Černá nebo Malinova.

 V roce 1916 převzala cihelnu 

Agrobanka a v roce 1918 byla 
předána bance pivovarnického 
průmyslu, od níž ji získal dr. 
Josef Bříza. Ten ji v roce 1923 
postoupil společnosti Schön a 
Becker, od níž ji opět získala 
banka pivovarnického průmyslu. 
Tato banka ustanovila ředitelem 
společnosti Oldřicha Skálu, který 
přejmenoval cihelnu na Ivanku. 
V roce 1930 převzala cihelnu 
opět Agrární banka a ustanovi-
la ředitelem cihelny Jaroslava 
Pospíšila, který ji v roce 1931 
koupil pro sebe a vyráběl cihly až 
do roku 1942. V dalším průběhu 
války se v cihelně nevyrábělo. 

 Dne 1. června 1945 převzal 
cihelnu Jan Merlíček z Ivančic, 
protože majitelka pí. Pospíšilová 
ze Strážovic u Kyjova ji chtě-
la pro ztrátovost zastavit. Pro 
zastaralé strojní zařízení a pro 
nedostatek pracovních sil byla ci-
helna ještě v roce 1947 ztrátová. 
Postupná modernizace umožnila 
nejen výrobu cihel, ale z dobře 
propracované hlíny výrobu bob-
rovek, dvoufalcové krytiny a také 

hurdisek. V roce 1948 zaměst-
návala cihelna 42 zaměstnanců
a vyrobila téměř 1,5 mil. ks cihel 
a přes 100 000 ks krytiny. 

Jenže za rok tomu bylo již 
jinak. Byla zavedena národní 
správa a následně bylo usneseno 
postoupiti cihelnu Komunálnímu 
podniku. Zápis ze dne 9. pro-
since 1949 uvádí: „ONV Rosice 
nečiní námitek proti prodeji 
strojů z cihelny Ivanka, o které 
nemá MNV nebo cihelna (pozn. 
Panovského) zájem“

Rozhodnuto, podepsáno. Zmo-
dernizovaná cihelna, vyrábějící 
1,5 mil. cihel ročně a další sor-
timent, byla zrušena. Přitom po 
cihlách byla velká poptávka a 
byly na příděl. Znění zápisů Rady 
NV roku 1949 tomu nasvědčuje. 
Jsou zde údaje např. o povole-
ní přídělu 350 cihel na opravu 
domku. Vše se již dostávalo pod 
kontrolu. I o takové „prkotině“ 
rozhodovala Rada NV.

OBECNÍ - RŮŽIČKOVA
CIHELNA

Druhou cihelnou v Ivančicích 
bývala Obecní později Růžičkova 
cihelna. Jestliže vyjdete ulicí Na 
Brněnce až ke křižovatce na Pa-
-dochov, pak vlevo je snížený te-
rén. Dnes je to zahrada domu, ve 
skutečnosti je to bývalý „hlíňák“ 
a při jeho části směrem k Ivanči-
cích bývala vlastní cihelna s pecí. 

Město Ivančice koupilo dne 21. 
listopadu 1843 v ulici „Burianka“ 
(dnešní Brněnka) při silnici dva 
pozemky, na prvním byla zalo-
žena obecní cihelna. Zřejmě se 
jednalo o dřívější zájem města, 
protože již byl k dispozici výkres 
z 16. dubna 1842 na stavbu pece 
Obecní cihelny. Jiné údaje uvádí 
výrobu pálených cihel v dřívější 
letech, např. v roce 1838 zde bylo 
vyrobeno 154 000 cihel. Patrně se 
v té době vypalovalo „na kozla“ tj. 
na volném prostranství a dřevem. 

Produkce Obecní cihelny:
 

Rozhodující pro existenci obecní 
cihelny byl rok 1874. Protokol 
ze dne 27. června 1874 uvádí: 
„Komise, která cihelnu komisio-
nelně prohledala dala návrh, „že 
by bylo nejlépe, aby se parcela 
odprodat mohla“.

Noví majitelé cihelny a po-
zemků byli Jan Seka, Jan Falta, 
ing. Kočí a Jan Růžička. Nejsou 
údaje, jak si majetek rozdělili, 
ale v roce 1889 je u padochovské 
křižovatky uváděna Růžičkova 
cihelna, ještě v roce 1913 je uvá-
děna Marie Růžičková, majitelka 
cihelny. Bohužel nepodařilo se 

mi zjistit do kdy cihelna vyráběla, 
v roce 1916 se zde nabízí cemen-
tové zboží. A jeho výrobu ještě 
pamatujeme.

PANOVSKÉHO CIHELNA
První informace o cihelně 

jsou uvedeny v „Kronice rodiny 
Hüpšů“. Několik generací rodiny 
Hüpšů žilo v Ivančicích více než 
100 let. V roce 1815 koupil Jan 
Nepomuk Matěj Hüpš cihelnu od 
svého kmotra Tomáše a Marga-
rety Malinových. Dne 19. května 
1813 se Hüpš oženil s dcerou Jana 
Müllera, majitele uhelných dolů 
v Oslavanech, uhlí pro domácnost 
i pro cihelnu měl zdarma. Do pece 
v cihelně se vešlo 50 000 ks cihel 
i tašek a na jedno vypálení spotře-
boval 20 tun uhlí, ročně vypálil 
až 8 pecí. Jeho cihly byly dobře 
vypálené. V  konkurenční cihel-
ně, kde byla pec pro 80 000 ks
cihel, se na jedno vypálení spotře-
bovalo 12 tun uhlí. V roce 1838 
vyrobila cihelna 147 000 cihel, 
v následujícím roce 182 000 ks. 
U obou údajů je poznámka „dobře 
vypáleno uhlím“. Ještě dne se na-
chází cihly z bouraček se značnou 
Hüpšovy cihelny a jsou znovu 
použitelné.

Další majitel Ignác František 
Jan Hüpš kolem roku 1900 cihel-
nu modernizoval, ale v roce 1903 
prodává Hüpš v Ivančicích vše-
chen majetek. Cihelnu koupil za 
34 000 korun František Panovský 
a od roku 1907 vlastnili cihelnu 
Alfred a Karel Panovští. Dobře 
poznali nedostatky v cihelně a při-
pravili její přestavbu a moderni-
zaci na strojní výrobu. 

Dne 15. června 1908 se usku-
tečnilo na Okresním hejtmanství 
v Brně jednání o přestavbě cihel-
ny a druhý den je povolena stavba 
kruhové pece dle nabídky fi rmy 
Fridrich Hoffmann z Berlína:Pec 
má 16 komor, do každé se nasklá-
dalo 10 000 ks vysušených cihel. 
Stavbu prováděl ivančický stavitel 
(současně i starosta) Josef Kočí, 
50 m vysoký komín byl postaven
fi rmou H. R. Heinecke ve Vídni. 

 Pec i komín jsou vždy pouze 
na jednom výkresu a na každém 
z nich je pouze jednou větou na-
psáno znění stavebního povolení. 
Kolik výkresů a všech možných 
povolení by bylo zapotřebí pro 
takové stavby v současné době? 
Kolaudační protokol ze dne 5. 11.
1908, psaný ručně kurentem, obsa-
huje 4 drobné připomínky a povo-
luje zprovoznění staveb. Pokračo-
vání osudů této cihelny uvedeme 
v některém dalším čísle Zrcadla.

 Jiří Široký

Prameny: • Pamětní kniha města 
Ivančice - SOkA Rajhrad, fond 36 
- 198 • Zápisy ze zasedání obec-
ního zastupitelstva - různá období 
SOkA Rajhrad, fond C 36

Cihelna Ivanka v roce 1928

♣ 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.

Velikonoční pochoutka
Jehněčí pečeně na víně s bylinkami

Dnes přinášíme recept na tradiční jihomoravské jídlo z jehněčího 
masa. Pokrm pro sváteční stůl a recept zaznamenal v nejstarší české 
knize kuchařské Severin Mladší na začátku 16. století.

„Jehněčí maso s vínem v hrozních. Vezmi je, uvař na místo. Potom, 
kdy dobře bude, oceď něco jíchy, a zůstav také nětco a přilí vína, aby 
byla jícha kyselá a šalvěje namec do toho a vař s masem a čistáť jest 
krmička. Když by již dobře bylo, vezmi několiko hroznuov čistých, 
pak uceď oné jíchy nětco pryč od té, což zůstane na míse, vlož ty 
hrozny, ať povře, potom jez předce.“

Další recept zapsala Alžběta Lidmila z Lisova v Kuchařské knize 
z roku 1661. Jedná se omáčku (zálivku) na jehněčí maso. „Jícha na 
jehněčí maso. Vezmi zelený petrželky a zelenýho peltramu a řeřichy, 
každýho, co chceš, stluc to všechno v moždíři a vypresuj ten zoft
z toho, co nejlép můžeš. Přilí mezi to bílého vína a vocta vinného, 
jak chceš kyselé míti. Rozmíchej mezi to některý žloutek, oslad‘ to 
cukrem, dej mezi to zázvoru, chceš-li, i šafránu. Dej to všechno do 
hrnečku, postav to k ohni, ať to drobet zevře. Potom to vlej na jehněčí 
maso, který je pěkně měkce uvařeno. Může se taková jíška na všeli-
jaký věci líti, buď na kuřátko neb na slepici vařenou.“

Jehněčí a skopové maso pro kuchyňskou úpravu používáme 
pouze řádně vyzrálé, neboť jen u takového masa je zaručená jeho 
šťavnatost, křehkost, chuť a vůně. Při úpravě masa je třeba důkladně 
odstranit případný tuk a jednotlivé části pečlivě odblanit a zbavit 
šlach. Možnosti kuchyňské úpravy jsou nepřeberné, vyžadují však 
zručnost a znalost způsobů různých řezů. Jehněčí maso splňuje dneš-
ní požadavky na zdravou a plnohodnotnou výživu díky svojí vysoké 
biologické a dietetické hodnotě. Vyznačuje se, kromě své typické 
vůně a chutí, lehkou stravitelností. Někdo vytýká jehněčímu jeho 
osobitou vůni, ale to je především předsudek. Stačí si na ni zvyknout, 
ale chceme-li ji potlačit, v receptech najdete několik návodů, jak toho 
dosáhnout, ať už tepelnou úpravou, nebo použitím zvláštního koření. 
Nejčastějším kořením k potlačení vůně skopového masa je česnek. 
Tuk jehněčí má tu vlastnost, že poměrně rychle stydne. Proto dáváme 
toto maso ještě horké na předem nahřáté talíře.                        /mask/

Jehněčí pečeně na víně s bylinkami 
Co budeme potřebovat: 1,5 kg jehněčí pečeně (jehněčích zad), 

1/8 l bílého vína, 150 g zakysané smetany, 50 g ztuženého tuku,
1 1/2 lžíce hořčice, 2 lžičky škrobové moučky, 8 větviček rozmarý-
nu, 2 stroužky drceného česneku, 2 lžičky tymiánu, 1 lžičku oregána,
1 lžičku drceného rozmarýnu, po 1 lžičce bazalky a šalvěje, sůl, pepř. 

Postup: Jehněčí pečeni omyjeme, osušíme v kuchyňském papíru 
a řezem ostrým nožem podél hřbetu do hloubky asi 1,5 cm oddělíme 
maso od kosti. Potom lehce vyškvaříme okrájený tuk, rozehřejeme 
polovinu tuku a přidáme rozdrcený česnek, sůl a byliny. Touto pastou 
potřeme důkladně vrchní stranu jehněčího hřbetu. Zbylý tuk dáme 
do pekáčku, do kterého položíme maso a pečeme ve střední poloze 
trouby při 225 °C asi 50 minut tak, aby maso zůstalo uprostřed ještě 
růžové. Kdo má maso raději více propečené, peče o 10 minut déle. 
Během pečení podléváme po částech bílým vínem. Jakmile je maso 
upečené, vyjmeme je a necháme přikryté odležet. Výpečky povaříme 
s trochou vody a zahustíme zakysanou smetanou, do které jsme do-
hladka vmíchali bramborový škrob. Uvedeme do varu a omáčku ještě 
dobře dochutíme. Jako příloha se hodí zapékané brambory, podává-
me na předehřátých talířích. Jako zeleninová příloha se hodí mladá 
mrkvička dušená na másle nebo mladé fazolky. 

Doporučení: Kdo by chtěl jinou chuťovou variantu, může zkusit 
tento recept: 1 lžíce rybízového nebo jablečného džemu, 300 ml vý-
varu. Při pečení potíráme džemem a podléváme vývarem. 

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME

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.

OBR GOLIÁŠ
POVĚST ZE SKALICE

Podél polní cesty kousek od Skalice směrem do Džbanic vypíná se
od nepaměti uprostřed roviny příkrý kuželovitý kopec, jemuž se pro 
jeho tvar říká Chocholatý a vedle něj je mělké údolíčko. Tento kopec 
tam nebýval vždy a v údolíčku kdysi stávala malá, malebná, mlékem
a strdím oplývající víska, která se jmenovala Krofky. Obec je dnes již 
dávno zaniklá, pouze základy domů se občas objeví. Příčinou, proč Krof-
ky byly zničeny den ze dne a Chocholatý kopec vedle znenadání vyros-
tl, má svědomí veliký obr jménem Goliáš. Ten z příkazu Hospodinova 
putoval po zemi a přeměřoval ji. I dostal se při plnění úkolu do našeho 
kraje, putujíce od Hostěradic, znaven dlouhou cestou, usedl vedle Ska-
lice přímo na osadu Krofky. Protože ho tlačila bota, zul si ji a hlínu z ní 
vysypal vedle sebe, pak pokračoval dál ve své pouti směrem na Džbáni-
ce. Tak byla zničena osada Krofky i se svými obyvateli. Již nikdy neby-
la obnovena, zůstalo po ní jen mělké údolí pomístně nazývané Krofky
a vedle se tyčící, svým tvarem atypický, kopec Chocholatý. 

rok
1853 
1856 
1857 
1860 
1861 
1868 

cihly
195 000 
240 000 
132 000 
177 000 
223 000 
103 950 

křidlice 
98 800 

112 072 
115 684 
122 000 
105 000 

87 320

Cihelna - cementárna Jana Růžičky
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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

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 777 769 814, 
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 608 252 541, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, 
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 8/07 vyjde 20. dubna 2007, uzávěrka 17. dubna 2007. Navštivte www.zrcadlo.info - regionální informační server.

Auto - moto
koupím
•• přední blatníky L+P na Š Favorit. 
Tel.: 607 747 541.
•• Jawa 90 i díly, nabídněte. Tel.: 
546 423 570.
•• silniční motorku 125 ccm do 11 kW. 
Tel.: 774 949 551.
•• motorku Jawa CZ 175, 250, 350 
bez TP i nepojízdnou do 1.000 Kč. 
Tel.: 721 021 889.
•• Š 120 v dobrém stavu s STK. Tel.: 
732 648 944.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550, Jawa 
250 - 350, Pérák, Velorex aj. i nekom-
plet. a poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• malotraktor v jakémkoliv stavu, 
levně, spěchá. Tel.: 776 305 310.
prodám
•• Š 105S, nové pneu, prahy, spojka, 
v dobrém stavu, bez koroze. STK 
2009. Tel.: 724 950 726.
•• Peugeot 206 XS 1,6, 16V, 3 dv., r.v. 
99, tm. šedá metal., 2x airbag, stř. okno, 
centrál na DO, el. okna, servo, anatom. 
sedačky, najeto 115 tkm, serviska, cena 
95.000 Kč, dohoda. Tel.: 608 347 742.
•• Peugeot 306 xr 1,4, r.v. 93, čer-
vený, nová STK, velmi pěkný, cena 
49.000 Kč. Tel.: 775 227 262.
•• Citroen Xsara combi 1,9TD, r.v. 
98, zel. metal., klima, airbag, ABS, 
servo, centrál na DO, el. okna, ne-
havarovaný, TZ, super stav, cena 
104.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Opel Meriva 1,8, 16V, model 04, 
stříbrná metal., 2x airbag, aut. klima, 
vše v el., koupeno v ČR, servis. kniha, 
CD rádio, najeto 50 tkm, super stav, 
cena 255.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Mazda 323 1,8, červená, najeto 
113 tkm, centrál, garážovaná, STK 
3/09, cena 38.000 Kč, okr. ZN. 
Tel.: 607 849 599.
•• Mazda 212, 1,3, r.v. 93, nehavaro-
vaná, servis. kniha, cena 29.000 Kč. 
Tel.: 608 347 742.
•• Š Rapid 130, STK 07/08, nové pra-
hy apod., cena 10.000 Kč. Oslavany. 
Tel.: 724 754 717.
•• Nissan Almera 1,4, 16V, r.v. 97, 
ABS, klima, elektrony, nové pneu, 
STK 3/99, najeto 158 tkm, cena 
107.000 Kč. Tel.: 721 367 454.
•• VW Polo 1,9D, r.v. 97, modrá 
barva, taž. zařízení, nové rozvody, 
olej, najeto 128 tkm, nová STK 
do 3/09, perfektní stav, na ceně se 
dohodnem. Tel.: 603 387 291.
•• Š Forman, r.v. 94, stříkačka, dobrý 
stav bez koroze, nové zimní pneu, cena 
26.000 Kč, dohoda. Tel.: 721 771 009.
•• Š 120, r.v. 82, STK 9/08, udržovaná, 
cena dohodou. Tel.: 737 852 968.
•• Opel Vectra, r.v. 93, benzín 2,0, STK 
09, cena 50.000 Kč. Tel.: 774 949 551.
•• Š 120GL, 5 rychl., nová spojka, brzdy, 
autobater., STK 06/08, zcela bez koroze, 
cena 9.500 Kč. Tel.: 732 906 312.
•• Š Felicie 1,6 GLX, r.v. 96, centrál, 
alarm, construct, vyhřív. sedadla, el. 
zrcátka, stř. okno, cena 68.000 Kč. 
Tel.: 776 227 675.
•• Š Favorit, r.v. 90, ofic. LPG, taž.  zař., 
rádio, za 17.000 Kč. Tel.: 776 227 675.
•• Š 120L, zachov. stav, ošetřený 
podvozek, zachov. karoserie, nutno 
vidět. Tel.: 723 444 261 po 15.00 hod.
•• Š Felicie, r.v. 98, 1,3MPI, zelená, 
najeto 128 tkm, velice pěkná, 
zachovalá, spolehlivá, STK 05/09, 
Ivančice, cena 75.000 Kč, většinou 
SMS, volat odpol. Tel.: 604 377 802.
•• Š Favorit 135 LS, r. v. 92, LPG, 
tažné zařízení, TK 11/09, cena 24.000 
Kč. Tel.: 608 581 449.
•• VAZ 2101, STK do 2008, cena 
7.000 Kč, dohoda. Tel.: 607 983 234.
•• Nissan Sunny 1,6L, cena dohodou. 
Tel.: 604 259 662.
•• Opel Astra G 2,0 dtl 16V, model 
00, zelenomodrá metal., 2x airbag, 
klima, el. okna a šíbr, mt volant, el. 

výbava, super stav, cena 152.000 Kč. 
Tel.: 603 581 155.
•• Citroen Xsara combi 1,9td, 
r.v. 98, zel. metal., klima, airbag, el. 
okna, tažné zař. Cena 98.000 Kč. 
Tel.: 608 347 742.
•• Honda Accord 2,0i sedan, r.v. 95, 
LPG, černá metal., servisovaná, okna + 
zrcátka v el., výkonné repro, nutno vidět, 
cena 70.000 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• Suzuki bandit 600N, r.v. 00, 
modrá metal., najeto 19 tkm, nové 
náplně, filtry, baterie,rok staré sadan. 
gumy Dunlop 100, pr.nosič givi, cena 
95.000 Kč. Tel.: 732 839 815.
•• Jawa 350/632, r.v. 89, v dobrém 
tech. stavu, nová STK, po GO motoru 
a elektriky, za víc než 10.000 Kč, cena 
k jednání 9.500 Kč. Tel.: 777 639 823.
•• skútr Gilera 50 cm3, r.v. 93, dvoutakt 
chlazený vzduchem, technická, cena 
18.000 Kč. Tel.: 776 788 417.
•• pneu letní 1 ks 185/65/14 Barum 
Brilantis, skoro nová za 600 Kč. Tel.: 
728 563 251.
•• novou pneu Michelin, vč. děleného 
disku na pero, 6ti děrový, 7,50 R15X, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• letní pneu, Ivančice. Tel.: 777 209 235.
•• 4 ks alu disky 4x100 6Jx14H2, 
obuto letní pneu, cena 6.000 Kč. Tel.: 
723 711 972.
•• disky na Mitsubishi Colt Lan-
cer 5Jx13, 4 ks za 1.000 Kč. Tel.: 
608 916 468, po 16 hod.
•• 4 ks plech. disky R13, rozteč 100 
mm, Favorit, Felicie, cena 800 Kč. 1x 
letní pneu Matador 165/70 R13 skoro 
nová za 500 Kč. Tel.: 737 306 857.
•• litá kola vel. 15, 4 díry, na letních 
gumách Dunlop, značně jeté, ale kola 
nová, nutno vidět, cena 7.000 Kč 
komplet. Tel.: 775 120 782.
•• levé př.dveře na Fabii, po opravě, 
barva modrá, cena 2.000 Kč, autorá-
dio Panasonic MGT, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 606 262 520.
•• zadní sklo na Š 120/105, cena 100 
Kč, střešní nosič na Š120, levně. Tel.: 
608 916 468, po 16 hod.
•• střešní nosič na Renault Laguna, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 723 711 972
•• univerzální, sportovní, otevřený, 
vzduchový filtr, červený s redukcemi 
na všechny druhy aut, cena 350 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• přední měchy na Liaz, levá zadní 
lampa na Peugeota, převodovka po-
pulár a stará Š Oct., Zetor - čerpadlo, 
trubky, vstřiky, hydraulika, čerpadla
a hadice. Tel.: 720 444 245.
daruji
•• různé ND na Fiat 125p, Oslavany. 
Tel.: 775 212 049 po 9.00 hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 3+1 v M. Krumlově se za-
hrádkou, cena do 800.000 Kč. Tel.: 
732 732 680.
•• cihlový byt 2+1, nebo vyměním 
za družstevní garsoniéru + doplatek 
v MK. Tel.: 723 505 308.
prodám
•• RK Prolux nabízí: velká vila
Ivančice, 3 byty, obchodní prostory, 
parkoviště, střed města, výrazná 
sleva!, stavební pozemek Ivančice, 
1750 m2, RD 2+1+ garáž Vémyslice, 
k rekonstr., 200 tis. Informace na 
tel.: 608 654 680.
•• prostorný DB 3+1 v klidné 
lokalitě ráji houbařů i rybářů 
v okrese ZN.Tel.: 602 562 952.
•• DB 3+1 v MK, Sídliště. Tel.: 
515 322 945 od 18 - 20 hod.
•• nadstandartní byt 2+1 v 
Ivančicích, Nové Sídliště. Tel.: 
546 451 278. Volat v poledne a večer 
do 22 hod, pouze p. Staňková.
•• RD 4+1 v Miroslavi, 2x garáž, vinice, 
meruňkový sad. Tel.: 777 582 899.
•• RD 2 místnosti, půjezd, dvůr, zahrada, 
k rekonstrukci, blízko Ivančic. Zájemci 

na SMS, tel.: 721 452 924.
•• RD 3+1 ve Vémyslicích s 
dvorkem a zahrádkou za 525 tis. 
Kč. Tel.: 604 795 874.
•• větší zděnou chatu se zahradou v MK, 
klidné prostředí. Tel.: 732 790 928.
•• nedostavěnou zděnou chatku v 
zahrádkářské kolonii Stříbský mlýn. 
Cena dohodou. Tel.: 724 563 729.
•• pozemek o výměře cca 10.000 m2 
v obci Vysoké Popovice vh. 
k zastavění. Možné prodat i díčí část. 
Tel: 546 450 088, 723 640 216.
•• třířadý kravín a budovu vepřína
v okolí MK. Tel.: 721 143 452.
hledám pronájem
•• 3+1 v MK na delší dobu, možno
 i v RD. Tel.: 606 326 621.
•• bytu 2+1 v MK. Tel.: 723 834 160.
•• nabídněte pronájem bytu v Oslava-
nech, spěchá. Tel.: 737 882 488.
•• garáže v Oslavanech v blízkosti 
aut. nádraží. Tel.: 737 481 635.

Stavba - zahrada
koupím
•• bubnovou sekačku. Tel.: 737 010 281.
•• svářečku Triodynu k 320 nebo 500. 
Tel.: 608 626 289.
prodám
•• stavební pás 6 m., cena dohodou. 
Tel.: 606 403 144, mezi 16 - 19 hod.
•• el. svářečku usměrňovač (+ a -) do 
150A, vrtačku ruční do prům. 13 mm, 
úhlovou brusku AEG prům. kotouče 
230 mm, 2x PB láhve plné 33 kg, 2x 
prodlužovák asi po 15 m 220V, 1x 
380V je na něm 1x380V stará vidlice, 
1x 380V nová vidlice, 1x 380V 16A 
malá, novou mašinku na maso č.12. 
Tel.: 737 884 165, 721 954 317.
•• 2 ks zárubní L 80/197/9,5, ks/500 Kč 
a typizovaný el.rozvaděč na dvojtarif 
za 2.700 Kč. Nové, nepoužité. Tel.: 
774 030 570.
•• rohovou akryl. vanu za 1.000 Kč, 
sprchovou vaničku za 500 Kč, kotel na 
TP Variant 40 kW, jističe, traverzy 14 
cm - 6,5 m/2 ks, kulatinu na soustružení 
pr. 60 mm/1,5 m. Tel.: 720 444 245.
•• motorový kultivátor Hurikane, 
nový, záruka 5 let, cena 5.000 Kč, 
nevhodná koupě. Tel.: 722 528 434.
•• secí stroj 19ti řádkový 
se zavlačovačem na gumových kolech 
za traktor. Tel.: 546 451 787. 
•• betonovou dlažbu 15x15 
z likvidace, vh. před garáž i do 
zahrady, možnost i navážky, za odvoz. 
Tel.: 546 423 324, 723 179 816.
•• vnitřní prosklené dveře v 
bezvadném stavu 60P, 1 ks za 350 Kč. 
Tel.: 608 626 289.
•• nový pozink. vlnitý plech 1x2 m.,
 6 ks. Tel.: 546 451 553, 604 648 419.
•• 4 ks dřevěných oken 150 x 150 
cm. Cena 500 Kč/ks. Dvoukřídlá, 
dvojitá, nezasklená, nenatřená. Tel. 
po 18 hod. 604 583 125 e-mail: 
novotny@oslavany.net
daruji
•• za odvoz uležený koňský hnůj, 
velké množství, platí stále. Hrubšice. 
Tel.: 777 877 631.
•• zahrádkářům daruji slepičí hnůj 
za odvoz. Tel.: 732 860 433.

Vybavení domácnosti
prodám
•• kuch.linku, pěkná, dohoda, levně, 
Suchohrdly u Mir., nutné vidět. Tel.: 
604 377 802.
•• gauč za 200 - 500 Kč zachovalý, níz-
ký stolek za 200 Kč. Tel.: 736 540 861.
•• rozkl. pohovku s ÚP, lamelovým 
roštem a vrstvenou matrací, područka 
z obou stran, cena 10.000 Kč. Tel.: 
608 266 705.
•• dvoudílnou skříň černou, zachova-
lá. Tel.: 732 732 680.
•• kovovou chrom. trubkovou, jed-
nol. postel s 3 volnými matracemi, 
velmi dobrý stav, cena 500 Kč. Tel.: 
607 241 321.
•• novou černou stěnu do ob. pokoje 
+ psací stůl, cena 10.000 Kč. Tel.: 
515 322 945 od 18 - 20 hod.
•• garnyže 3,40, 2,80 a 2 m za 50 Kč/
ks. Tel.: 515 324 381, 736 225 053.
•• téměř novou sed. soupravu tří-
dílnou, pro 6 osob, šedozelená, 
bezvadný stav, cena 2.500 Kč. Tel.: 

546 451 278. Volat v poledne a večer 
do 22 hod, pouze p. Staňková.
•• stolek pod TV, 1,20x0,50x0,62, sto-
lek je barva dub rustikal na kolečkách, 
prostřední díl - otev. dvířka - kouř. sklo 
+ skleněná polička. Tel.: 732 123 663.
•• pračka Mini romo, úplně nová, 
levně. Tel.: 605 386 938.
•• sekretář, skříň, stůl, 4 židle, ze 40. let, 
dřevo, velmi pěkné. Tel.: 604 579 820.

Elektro a elektronika  
koupím
•• třífázový el.motor, asi 5,5 kW, 
2.800 ot. Tel.: 607 541 005.
prodám
•• internet na notebook platný do 
25.10.07 za 832 Kč. Tel.: 777 024 726.
•• monitor AOC 17“ v perfektním sta-
vu, cena dohodou. Tel.: 732 447 594.
•• rychlovarnou konvici Sencor 
SWK1500. Nová, nepoužitá, nevhod-
ný dar. Záruka 2 roky. Cena 350 Kč. 
Tel.: 737 481 635.

Vše pro děti
koupím
•• venkovní ohrádku pro miminko, 
nabídněte. Tel.: 777 877 631.
prodám
•• kočárek, trojkombinaci, kabela, 
pláštěnka, dá se udělat sporťák, cena 
1.900 Kč. Tel.: 722 528 243.
•• sytě červený kočárek zn. TAKO 
trojkom. Velmi málo používaný po 1. 
dítěti v bezvad. stavu. S pláštěnkou 
a taškou na plínky, nafuk. kola za 1.500 
Kč. Foto e-mailem. Tel.: 732 785 559.
•• kočár Condor XXL, Růž. panter, 
modrokrémová kostka, 4kombinace, 
taška, přehaz. rukojeť, nánožník, naf. 
kola, pláštěnka, cena 3.500 Kč. Tel.: 
776 698 253, D. Kounice.
•• dětské horské kolo Favorit Con-
cord 20´, 5 převodů, červené, v dob-
rém stavu. Tel.: 728 817 186.
•• autosedačku Chicco 0-18 kg, modrá 
kostka, cena 700 Kč. Tel.: 724 932 828.
•• kombinovaný kočárek zn. Roan, 
modrobílá kostka, nafuk. kola, přehaz. 
rukojeť, pláštěnka, nánožník, cena 1.500 
Kč. Tel.: 724 709 650.
•• dětské kolo velikost „20“ (na 6 - 9 
let) v dobrém stavu, stáří 2 roky, cena 
1.000 Kč. Tel.: 604 369 598 Oslavany.

Zvířata
prodám
•• jateční a chov. králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• štěně pejska jezevčíka dlouhosrst. 
trpasličí bez PP, barva mahagon, cena 
2.300 Kč. Tel.: 604 820 525.
•• zadám pěkná štěňata, 75% bern. 
salaš. pes a 25% středoasiat, budou 
velcí, mohutní chlupáči, vh. k dětem, 
na hlídání, cena 1.500 - 2.000 Kč, od-
běr konec dubna. Tel.: 777 877 631.
•• prase cca 100 kg, cena 30 Kč/kg. 
Tel.: 515 322 155.
•• foxteriér drsnosrstý tricolor, štěňa-
ta s PP po výb. rodičích, předpoklady 
výstavní, pracovní a k myslivosti. 
Tel.: 774 841 238.
•• prase 160 kg, cena dohodou. Tel.: 
728 651 876.

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.
•• Peníze do 24 hodin, splátky již 
od 630 Kč/měsíčně. Bez poplatku. 
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Snadná půjčka 20 - 500.000 Kč 
na cokoliv. Nové hypotéky a pojiš-
tění. Tel.: 776 731 831, 724 662 682.
•• Nebankovní půjčky dostupné pro 
všechny klienty i s minimálním pří-
jmem. Rychlé vyřízení bez poplat-
ků. Nyní ke každé půjčce dárek! 
Tel.: 777 044 033.

Různé
•• Hledám ševce, který ušije boty na 
míru. Prosím pomozte. SMS na tel.: 
605 885 337.

•• 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
•• knihu 700 let Moravského Krum-
lova z r. 1960 - žlutý přebal. Tel.: 
606 386 382.
•• vojenskou vzduchovku na kulaté 
broky. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• regály, vh.do prodejny, skladu, 
cena dohodou. Tel.: 736 540 861.
•• novou nerozbalenou PC hru Ulič-
níci - indiánský poklad, cena 150 Kč. 
Tel.: 724 709 650.
•• 3 - 4 kg loupaných ořechů, Ivanči-
ce. Tel.: 604 377 802.
•• starší zachovalý dvojmístný uza-
vřený kajak za 2.900 Kč, akordeon 
pro začát, barva černošedá perleť 32 
basů za 1.400 Kč, porcelánové umy-
vadlo bledě modré za 150 Kč. Tel.: 
607 747 541.
•• celoplášťové náboje 308 Winches-
ter. Tel.: 602 719 156.
•• historická kamna M5 Musgra-
ve originál, velmi zachovalá. Tel.: 
732 732 680.
•• palivové dřevo, možno dovézt. 
Tel.: 728 111 054.
•• kolo Favorit, cena dohodou.Tel: 
608 916 468.
•• plyn. kotlík o pr. pánve 100 cm, vh. 
zejména na větší akce. 3 hořáky, každý 
zvlášť regulovatelný, odnímatelné nohy. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 777 331 226.
•• hoblovku dom. výroby + náhr. 
nože. za 2.000 Kč. Tel.: 777 331 226.
•• březová košťata, kovový vál 
Tera/Vari 3 m., i za malotraktor, drtič 
na ovoce elektrický, vše levně. Tel.: 
515 336 601.
•• dámské kolo Eska, málo používa-
né, cena 300 Kč. Tel.: 515 322 945 
od 18-20 hod.
•• motor. boty vel: 38, černé, málo 
jeté, cena 1.000 Kč. Tel.: 624 677 580.
•• akvárium 40 l., vrchní kryt 
s osvětlením, filtrace, cena 1.200 Kč. 
Dno, rostliny dodám zdrama. Tel.: 
724 857 821.
•• zachovalé kolo s přehaz. zn. Premi-
er, cena 600 Kč. Tel.: 728 249 395.
•• přenosnou klimatizaci, dálkové 
ovládání topení. Tel.: 728 264 272.
•• značkové hodinky Tissot, úplně 
nové, nepoužité, cena 3.000 Kč. Tel.: 
723 156 204.
•• obuvnický šicí stroj, pilové kotou-
če 55 - 60 cm, štípací kužel.: Tel.: 720 
444 245.
•• meruňkovici 53%, cena 220 Kč/l. 
Tel.: 515 322 543.
•• dámské jízdní kolo, málo používa-
né, bez převodu, cena dohodou. Tel.: 
724 563 729 Oslavany.
•• dámské jízdní kolo zn. Eska Premi-
er, 5 převodů rychlosti, cena 500 Kč. 
Tel.: 604 369 598 Oslavany.
•• okenní křídla 8 ks, skládací kovová 
postel. Tel.: 721 111 758.
•• 10 kg máku, cena 35 Kč/kg, loupa-
né vlašské ořechy. Tel.: 605 386 938.
•• dojící zaříz. konvové, málo použí-
vané. Tel.: 546 451 787.
•• nerez. elektr. kotle do vývařovny 
200 a 300 l., možnost i jiného využití. 
Tel.: 546 451 787.
•• piano zn. Scholze za 18.000 Kč. 
Tel.: 728 401 572.
•• oválnou klec na ptáčka, pelíšek pro 
kočku se stříškou, ratanový koš se 
sedákem v kůži, bílou koupel. skříň-
ku s umyvadlem, stolní i bicí hodiny 
Wajvar, plech. kanystr s nálevkou 10 
l., psací stroj Consul, BTV Thomson 
stříbrný úhl.72 cm. Tel.: 605 776 380.

 Seznámení
•• 39/180 štíhlý, citlivý, nekuřák, té-
měř abstinent, by rád našel k vážnému 
seznámení sympat. hodnou ženu nebo 
maminku pro trvalý vztah z okolí Ivan-
čicka. Pište SMS na tel.: 607 294 114.
•• muž stř. let s duší kluka hledá štíhlou 

holku 15 - 30 let, pro nezávazný vztah a 
k občasným výletům. Tel.: 739 100 792.
•• svobodná 27 let s vlastním RD 
hledá přítele do 35 let k vážnému 
seznámení. Nastěhování ke mně. Tel.: 
736 219 144.
•• mladý muž 26/180 snad pohledný, 
snad sympatický, nekuřák. Hledá dív-
ku nebo ženu pro trvalý vztah, ne flirt. 
Děti nejsou vůbec překážkou. Tel.: 
739 843 748.

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.

•• Česká obch. spol. přijme pracovníky 
do kancel., telefonisty, manažery, ne 
dealer ani Herbal. Zaškolíme, příjem 28 
- 52.000 Kč/měs. Tel.: 728 958 301.
•• hledám svářeče se st. zkouškou 
na argon a CO2 a základním kurzem 
na CO2. Podmínkou je ŽL. Tel.: 
728 155 211.
•• potřebujete peníze, chcete změnit 
práci, jste zodpovědní, spolehliví a sa-
mostatní? Volejte na tel.: 724 321 199.
•• hledám jakoukoli práci i domů, 
nabídněte. Tel.: 724 662 519.
•• stavební firma v Ivančicích přijme 
zedníky a stavební dělníky pro práci 
v Ivančicích a blízkém okolí. Tel.: 
546 452 417 (7.00 - 15.00 hod), 602 
536 382, 606 717 888.
•• fa. AKC plastová okna hledá 
zájemce na pozici zprostředkovatel 
zájemců - prodejce. Pro region M. 
Krumlov, Ivančice, Oslavany, Mi-
roslav. Na HPP, VPP, ženy na MD, 
dobrý přivýdělek. Bližší info.na tel.: 
724 778 907 p.Hlavenka.
•• provedu roznos letáků či novin 
v Ivančicích, Letkovicích, mám zájem i 
o brigádu na sobotu. Tel.: 732 648 944.
•• přijmeme hospodskou/kého pro 
pohostinství Hostěradice. Nástup 
možný ihned. Tel.: 724 760 325.
•• lékárna - nově otevíraná v Ivan-
čicích přijme magistry farmacie na 
plný i částečný úvazek. Kontakt Ing. 
P. Pokorný, tel.: 602 744 598.
•• práce doma, zdarma katalog, SMS 
s adresou na tel.: 776 115 282.
•• hledám dom. práci, žádné katalogy 
ani vstupní poplatky, snížená prac. 
schopnost. Tel.: 737 349 173.
•• hledám brigádu ve večerních hodi-
nách, i jen některé dny, pomocné pr. 
v kuchyni, úklid, administrativa, ve 
výrobě, pekařství a pod. Jsem na MD, 
okolí Ivančic, Brna, D. Kounic. Tel.: 
721 408 388.
•• přijmeme zedníky, pomocníky 
sádrokartonáře, odborníky na zatep-
lování. HPP nebo i brigádně. Nástup 
možný ihned. Tel.: 777 722 535.
•• doučím základní a středoškol-
skou matematiku. Oslavany, tel.: 
737 481 635.
•• doučím angličtinu. Začátečníky, 
středně pokročilé, i děti. Trvání lekce 
90 minut. Moravský Krumlov a oko-
lí. Tel.: 604 385 905.
•• hledám brigádníka na montáž. práce, 
nástup možný ihned. Tel.: 776 604 712.
•• hledám spolupracovníka na mon-
táže. Tel.: 776 788 417.
•• zahraniční obch. spol. hledá ženy 
všech věkových kategorií. Nenáročná 
práce, skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.
•• hledám zedníka, podmínkou je ŘP, 
okolí ZN. Tel.: 607 983 234.
•• hledáme účetní pro stav. firmu v 
MK s praxí, pro vedení kompletního 
účetnictví. Tel.: 737 243 186.

Oznámení
•• V pátek dne 23.3. v 17.00 hod. 
jsem nalezl na nám. v M. Krumlově 
na kapotě auta neznámý svazek klíčů, 
kdo je postrádá, volejte na tel: 737 500 
129 (v odpol.nebo večer.hod.).
•• Žádáme pomoc, dne 25.3. se v 
Ivančicích ztratila fenka foxteriéra 
jménem Dáša. Je bílá s rezavými a čer-
nými skvrnami, dlouhosrstá, očkovaná 
a na obojku má tel. číslo. Za pomoc 
velice děkuji. Tel.: 721 231 438.

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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ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO,
 Palackého 57, 672  01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA
Poradenství v oblasti životního prostředí:

odpady • alternativní zdroje energie • „ekologické“ spotřebitelství
ochrana životního prostředí • ekologické zemědělství a biopotraviny   
šetrné hospodaření v lesích • toxické látky • právo v životním prostředí

Otevřeno: Čtvrtek: 14:00 - 16:00, Pátek: 8:00 - 14:00
Telefon: 515 220 406, Email: ekoporadna@zivepomezi.cz

Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová
Financováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu 

„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“ 

CHCETE VYZKOUŠET
POHODLÍ NOVÉ GENERACE
KONTAKTNÍCH ČOČEK ?

Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43

664 91 Ivančice

ZAVOLEJTE NÁM NA TEL. ČÍSLO: 546 437 116

17. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU
neděle 8. dubna 2007 v 16.00 hodin

FC MIROSLAV - FC MORAVSKÝ KRUMLOV
Stadion FC Miroslav

18. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU

NEDĚLE 15. DUBNA 2007 V 16.00 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - SK OLYMPIA RÁJEČKO

Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Pálešovou podpořilo město 
/Ivančice/ Ivančická rodačka Kristýna Pálešová, česká reprezentant-

ka ve sportovní gymnastice, byla nominována na Letní olympijské hry 
v Pekingu. Je mezi 60 špičkovými sportovci, jejichž přípravu zajišťuje 
Český olympijský výbor i Gymnastický svaz. „Jak jsme zjistili, fi nanč-
ní prostředky z Českého olympijského výboru jsou na olympijskou pří-
pravu naprosto nedostatečné a proto rada města rozhodla podporovat 
fi nančně přípravu této sportovkyně z prostředků rezervy rady města
a schválila dotaci 50 tisíc korun na předolympijskou přípravu,“ uvedl 
starosta Ivančic Vojtěch Adam.                                                        /jak/

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.

III. turnaj ve

STOLNÍM FOTBÁLKU
Zveme všechny amatérské hráče i nadšence na turnaj, který se bude 
konat v sobotu 14. dubna 2007 v obci Vémyslice. Hrát se bude na 
třech stolních fotbalech, k poslechu hrají DJové na gramcích, kapacita 
cca 32 párů, startovné 50 Kč na osobu, ceny za první 3 místa. Začátek 
v 18.00 hodin, prezentace od 17.30 hodin. Podrobnější informace
a přihlášky na tel: 603 757 719 nebo na www. stolnifotbalek.com

OKRESNÍ SOUTĚŽ VE FUTSALU
Mužstva, která mají zájem hrát okresní soutěž Brna-venkova
ve futsalu (dříve malá kopaná) pro r. 2007/8 z oblasti Brno - venkov 
a sousedících okresů, kteří nemají vlastní futsalovou soutěž, se 
mohou informovat nebo přihlásit u vedoucího I.třídy Okresního 
přeboru Brna-venkova p. Otruby, tel.: 731 564 225 (Ivančice) do 
31.7.2007. Co je potřeba? Jednotné kompletní dresy, registrace 
futsalu ČMFS, startovné asi 5.000 Kč, není potřeba vlastní hřiště, 
hraje se turnajově, počet hráčů 4+1 a střídá se hokejově, hlavní je 

potřeba chuť sportovat! Naše ww stránky:
www.mujweb.cz/sport/f. a. b. v/ výbor F.A.B.V Brno - venkov 

Junácké středisko Oslavany vás zve na 28. ročník dálkového 
pochodu a vyjížďky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

start 21. dubna u Školního klubu od 7.00 - 9.00 hodin.
Startovné 10 Kč, doporučujeme turistickou mapu okolí Brna, 

Ivančicka nebo Brno - západ.

VÝSTAVA K 80. VÝROČÍ TURISTIKY 
V IVANČICÍCH

27. dubna - 13. května
 Výstava bude otevřena vernisáží v pátek 27.dubna. v 17 hodin

ve sklepních prostorách KIC. Všichni naši členové jsou srdečně zváni. 
Hlavní přípravné dny budou: středa 15.4., čtvrtek 26.4. a pátek 27.4. 

dopoledne. Kdo můžete, přijďte pomoci s instalací.

DŮLEŽITÁ VÝHRA
NAD RATÍŠKOVICEMI

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- FK BANÍK RATÍŠKOVICE 2:0 (0:0)

Branky MK: Záviška, Zelníček
Po smolné prohře na Spartě Brno (0:1) se krumlovští fotbalisté 
představili domácímu publiku v dobré formě. Po celý zápas měli 
územní převahu, kterou ve druhé půli vyjádřili i brankově. Mnoho 
dalších šancí navíc neproměnili. Soupeř, který ještě před nadávnem 
hrál druhou ligu, se k Novotného brance dostával jen sporadicky. 
Vítězství vyneslo domácí na vynikající čtvrté místo se ziskem
31 bodů. V dalším kole fotbalisté Krumlova zavítají na hřiště regi-
onálního rivala z Miroslavi, kam je jistě přijde povzbudit početná 

enkláva fanoušků.

MOTOKROS V ZETKU

     AMK MOTO-SPORT NESLOVICE a BVV VELETRHY BRNO 
se rozhodly koncem  března uspořádat unikátní projekt v pavilonu 
„Z“ na brněnském výstavišti. Jednalo se o dětský motokrosový zá-
vod s názvem KIDS ARENACROSS. Motivem této akce byla snaha 
představit širší veřejnosti reprezentanty české motokrosové mládeže. 
Než mohli závodníci vyjet k prvním tréninkům, tak museli pořadatelé 
dopravit 1500 kubíků hlíny, ze které byla trať vybudována. Závodilo se 
ve třídách od 50 do 85 ccm. Na staru se také objevila stále populárnější 
kubatura motocyklů Pitbike. Na těchto strojích mohli mladí závodníci 
sledovat Libora Podmola, Luďka Janovského a několikanásobného 
účastníka populárního Dakaru Ivo Kaštana. Protože to byl motokros 
dětský, tak nechyběl maškarní karneval na motorkách, kde nejlepší 
masky hodnotily děti z Domova pro sluchově  postižené v Ivančicích. 
Své umění předvedl také mnohonásobný mistr republiky v trialu Mi-
roslav Lisý.Největší poháry si odvezli nejlepší jezdci ve svých třídách. 
Snad  si  v příštím roce najde cestu  více diváků, protože před zaplněný-
mi ochozy se to určitě lépe kroutí s plynovou rukojetí.    Ctibor Adam

FOTO: Květ. ADAM                               Těsně před startem třídy Pitbike
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Díky nám si to 
opravdu užijete

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

foto: archiv redakce                           


