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Legalizace studní vs. stavba načerno
Téma legalizace studní je 

v současné době velmi aktuální 
a u občanů vzbuzuje spoustu 
otázek. Lze i předpokládat, že 
v souvislosti s legalizací již po-
stavených studní lidé z důvodu 
určité složitosti a možného dal-
šího zdanění nebudou ochotni 
studny legalizovat. 

To má i souvislost s výstavbou 
nových studní a s tím spojených 
nutných vyřizování povolení
a studií, kdy se jejich stavba může 
i o třetinu prodražit. Je možné, že 
je lidé raději budou stavět a pro-
vozovat nelegálně.

Studny jsou dle stavebního zá-
kona speciálními stavbami – vod-
ními díly. Stavební povolení musí 
mít všechny studny zřízené po 1. 
lednu 1955. Správou studní jsou 
v současné době pověřeny obecní 
úřady, pro právnické osoby obec-
ní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností, odbory životního prostředí. 
Pro územní řízení, které před-
chází stavebnímu řízení, jsou to 
příslušné stavební úřady.

Postup, jak naložit se studnou, 
je určen datem zprovoznění 
– před 1.1.1955, v období od 
1.1.1955 do 31.12.2001 a po datu 
31.12.2001. 

Odběr podzemní vody ze stud-
ny vybudované před 1.1.1955 se 
považuje za povolený, nehledě 
na to, že v listinné podobě žádné 
rozhodnutí vydáno být nemuselo. 
Pokud zároveň odběr podzemní 
vody slouží, podle prohlášení od-
běratele, k individuálnímu záso-
bování domácnosti pitnou vodou, 

považuje se odběr za povolený i 
po 1.1.2008 a o žádné nové povo-
lení není třeba žádat.

Studny zřízené v období 
1.1.1955 – 1.1.2002, které mají 
příslušná povolení, jsou v sou-
časné době v pořádku, avšak plat-
nost povolení k odběru podzemní 
vody s výjimkou povolení k od-
běrům podzemní vody ze zdrojů 
určených pro individuální záso-
bování domácností pitnou vodou, 
končí dnem 1. ledna 2008.

Nastává tedy období, kdy osoba 
vlastnící studnu a odebírající z ní 
vodu musí k 1.1.2008 zažádat o 
prodloužení povolení k odběru. 
Povolený odběr může vodoprávní 
úřad prodloužit tehdy, když se ne-
změnily poměry a podmínky proti 
období, kdy bylo vydáno původní 
povolení a pokud je žádost o 
prodloužení povolení k odběru 
podzemní vody podána nejpoz-
ději do 6 měsíců před uplynutím 
doby platnosti – v tomto případě 

k 1.7.2007. Úřad ale povolení 
vydá vždy pouze k žádosti, nevy-
dá ho z vlastního podnětu, proto 
musí být žádost podána vždy.

Platnost povolení k odběru 
podzemní vody vydaná po 31.12. 
2001 nekončí k 1.1.2008, ale 
k termínu uvedeném v přísluš-
ném povolení, neboť právě po 
1.1.2002 jsou již povolení vydá-
vána na časově omezenou dobu.

Pokud je studna užívána bez 
stavebního povolení, podle sta-
vebního zákona podléhá sankcím 
jako černá stavba. Osoba vlastnící 
a užívající takovou studnu musí 
požádat o její dodatečné staveb-
ní povolení. Pokud je odebíraná 
podzemní voda bez platného po-
volení k odběru nebo v rozporu 
s ním, vodoprávní úřad nebo Čes-
ká inspekce životního prostředí 
uloží pokutu za každý neoprávně-
ně odebraný m³ podzemní vody 
ve výši 50 Kč. Minimální pokuta 
je 5.000 Kč. Pokuta může být ulo-
žena zpětně, nejdéle však za 3 roky. 

Pokud si dnes postavíte studnu 
„na černo“ a nikde ji neohlásíte, 
abyste třeba „ušetřili“ a vyhnuli 
se byrokratickému vyřizování, 
tak počítejte s tím, že pokud se 
na studnu přijde, hrozí Vám hned 
dvě sankce. První za neoprávně-
ný odběr vody a to můžete dostat 
pokutu do výše až 50 tisíc korun. 
Druhá sankce bude za černou 
stavbu, kde horní hranice fi nanč-
ního postihu je až jeden milion 
korun. Nelegální užívání studně, 
byť stojí na Vašem pozemku, se 
může velmi prodražit.           /jak/

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

Mobil: 724 781 310 

/Moravský Krumlov/ Od června
letošního roku by Moravský Krum-
lov měl patřit mezi bezpečná 
města. Na bezpečnost silničního 
provozu a dodržování dopravních 
předpisů bude totiž na ulici Zno-
jemské 24 hodin denně dohlížet 
stálé měřicí zařízení. Toto zaří-
zení poskytne společnost Czech 
Radar a.s., se kterou město pode-
psalo smlouvu. Město se tak při-
pojilo k projektu Bezpečná města, 
v jehož rámci se aktivně usiluje
o nápravu řidičů překračujících 
povolenou rychlost a projíždějí-
cích křižovatky na červenou.

„Radar bude umístěn na Zno-
jemské u bývalého marketu Jana, 

který je nejfrekventovanějším 
úsekem silnice č. 413, kde jsou 
nahoře zastávky městské hro-
madné dopravy se zvýšeným po-
hybem chodců a dole křižovatka
bez vyznačených přechodů. Zde 
již došlo ke střetům, končícím 
smrtí cyklisty. Po ověření účin-
nosti zařízení na bezpečnost 
dopravy počítáme se zvýšením 
počtu měřicích zařízení a jejich 
instalací v dalších problematic-
kých lokalitách,“ odůvodnil ten-
to krok starosta Moravského 
Krumlova Jaroslav Mokrý.

Moravský Krumlov je využí-
ván jako náhradní tranzitní uzel 
pro osobní i nákladní dopravu, 

zejména na trase Brno - Ivančice 
- Moravský Krumlov - Znojmo. 
Jen zlomek projíždějících řidičů 
však dodržuje povolenou rych-
lost. Již před dvěma léty se proto 
uvažovalo o nákupu měřicího 
zařízení, ale vysoké fi nanční ná-
klady dosahující téměř 700 tisíc 
radnice v rozpočtu nenašla. Pro-
jekt Bezpečná města nabídl ře-
šení, které je fi nancováno z peněz 
neukázněných řidičů. V současné 
době se začíná s jedním zaříze-
ním a pokud se osvědčí, radnice 
pořídí další zařízení, aby se jimi 
mohla osadit místa, která jsou již 
dnes vytipována.

„Projekt Bezpečná města je 

koncipován způsobem, který 
usnadňuje ne-li přímo umožňuje 
i menším městům a obcím řešení 
problematiky nedodržování povo-
lené rychlosti. Instalace měřicích 
zařízení je zdarma a jejich provoz 
je hrazen formou pronájmu, který 
lze pokrýt z peněz vybraných od 
neukázněných řidičů. Zajímavou 
informací může být fakt, že sys-
tém byl ověřen v Prostějově a má 
nadšené reference. Za necelý rok 
se počet dopravních přestupků 
snížil o 79 %,“ doplnil Jaroslav 
Mokrý. V Moravském Krumlově 
bude první zařízení spuštěno po 
vyřízení nezbytných povolení 
v horizontu dvou měsíců.  /mask/

Na provoz radaru město vydělá výběrem pokut 

Z RCA DLO

Znojemští kriminalisté
zatkli dealera drog 

/Miroslav/ Scénu jak z amerického fi lmu mohli shlédnout náhodní 
svědci v pondělí večer v Miroslavi. Kriminalisté v kuklách tu proved-
li zásah, při kterém zatkli mladíka při prodeji pervitinu. Ten čerstvě 
uvařenou drogu již nestihl prodat. Mravenčí a usilovná profesionální
práce na dlouhodobě rozpracovaném případu přivedla znojemské kri-
minalisty až do Miroslavi. „V pondělí večer se podařilo zadržet pěta-
dvacetiletého muže přímo při činu, jak prodává pervitin. Odpoledne 
drogu ve svém bydlišti v obci Olbramovice uvařil a ihned po dokonče-
ní ji vezl svému zákazníkovi do Miroslavi. Třiadvacetiletý Miroslavák 
se však díky rychlému policejnímu zásahu drogy nedočkal. Stačil si 
jen přisednout k prodejci do auta a pak už oba mladíci měli dost práce 
s vysvětlováním. Následovala domovní prohlídka v bytě výrobce,“ 
uvedla k případu policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Policejní technici zde zajistili veškeré chemikálie a předměty na 
výrobu pervitinu a také sušenou marihuanu. Vyšlo najevo, že se touto 
činností muž zabývá asi dva roky. Nejprve si drogu opatřoval sám pro 
sebe a později ji prodával kamarádům a známým, aby získal peníze 
na další materiál. Nyní je v policejní cele a čeká na rozhodnutí soudu 
o uvalení vazby. „Mladík ještě navíc řídil osobní motorové vozidlo
a přitom nemá řidičský průkaz,“ dodala Lenka Drahokoupilová.

Zajímavou informací také je, že jen v Miroslavi je zhruba 90 uživate-
lů lehkých drog a z toho asi 26 bere i drogy tvrdé. Uživatelé se rekrutují 
hlavně mezi mládeží a i v této rovině probíhá šetření.                 /mask/

Na sesuv snad půjdou 
státní dotace 

/Oslavany/ V současné době, kdy došlo v Oslavanech na nestabil-
ním svahu k lokálním sesuvům, se situace intenzivně řeší. Aby mohlo 
město požádat o dotaci na Ministerstvu životního prostředí z důvodu 
akutní svahové nestability na ulici Kostelní, muselo požádat Českou 
geologickou službu o odborné stanovisko k tomuto narušenému území. 
Výsledek slouží jako jeden ze základních podkladů pro rozhodování 
ministerstva, zda se jedná o fenomén svahové nestability, jak dekla-
ruje dotační program. Česká geologická služba navštívila v minulých 
dnech Oslavany a pustila se do prohlídky terénu a nezbytných testů pod 
kostelem sv. Mikuláše pro možnost čerpání podpory z programu řešení 
stabilizace svahu. Závěr šetření je pro město kladný, protože bylo kon-
statováno, že lokalita má charakter pomalého sesouvání zemin s bloky 
balvanů až případného ploužení zeminy. To je z části zaviněno destruk-
cí staré opěrné zdi. V podloží, na kterém se svah nachází, jsou jílové se-
dimenty. Výsledek je takový, že Česká geologická služba doporučuje, 
aby město Oslavany podalo žádost o možnost čerpání podpory s tím, že 
nutným řešením je stavba nové opěrné zdi s následnou úpravou svahu. 
To znamená jeho odvodnění, aby dále k destrukci svahu nedocházelo 
a zabránilo se ohrožení objektů, které se pod svahem nachází. Je to 
Základní umělecká škola a rodinná zástavba. Stanovisko bude společ-
ně s dalšími doklady předloženo ministerstvu. Předpokládané náklady 
budou kolem 1,5 milionu korun. Prostředky města by měly tvořit
10 procent z celkových nákladů. Když vše dobře dopadne, předpokládá 
se zahájení prací v druhém pololetí tohoto roku.                             /jak/

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Nezávislý regionální čtrnáctideník

foto: mask



Pedikúra - lakování, zdobení
Manikúra - P. Shine
Nehtová modeláž
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

již od690,- Kč

VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI

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.

J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369

Miloš Hlaváč
U hřiště 115/2 • 664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

WILKI  COMPANY

nově  ot evřená  pr ode jna  
v  Moravském Krumlově

Palackého  57
(ve  dvoře  ved le  zámku)

SPOJOVACÍ  MATERIÁLY
ZÁVITOVÉ T YČE

STAVEBNÍ  HŘEBÍKY
VRUT Y,  PODLOŽKY

MATKY A J INÉ

po  -  pá  8 .00 -  16 .00
t e l . :  605 533 932

e-mai l :  obchod@wi lk i . cz  

s .r.o .

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

obsluhu lisů i brigádně
Techniky se znalostí

cizího jazyka (AJ nebo NJ):
technika kooperací
referenta expedice

inženýra kvality
technologa obrábění

kalkulanta

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

naleznete na: www.job.cz, www.prace.cz
nebo www.uradprace.cz

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

veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

Studio Carol
Růžová 3, Ivančice
Tel.: 777 590 233

546 451 515

Rybník museli vypustit  
/Dobřínsko/ Znovu vypustit nově napuštěný rybník a rozebrat hráz 

museli v Dobřínsku. Při rekonstrukci si nikdo nevšimnul, že je vážně 
narušeno stavidlo. Po napuštění začala prolínat voda přes objekt hráze, 
proto muselo být přistoupenou k její bezodkladné opravě.

„Zjistili jsme, že stavidlo je ve špatném stavu, že beton je zvětralý a 
propouští vodu. Po konzultaci se stavební fi rmou bylo rozhodnuto, že 
rybník se musí zase vypustit a stavidlo opravit. Takže hráz byla opa-
kovaně otevřena a stavidlo se znovu zabetonovalo s železnou armatu-
rou. Po této opravě se již rybník znovu napouští,“ informoval starosta 
Dobřínska Jan Vokoun. Je jen otázkou, zda hrozilo i protržení hráze. 
Podle vedení obce opravu provedla stavební fi rma zdarma, protože ve 
smlouvě bylo provést jen odbahnění, ale ne nové stavidlo. „S rybáři 
jsme jednali a vyzvali je k trpělivosti, rybník jim ještě nebyl předán,“ 
doplnil k možným sankcím Jan Vokoun.                                     /mask/

/Miroslav/ Před více jak půl 
rokem bylo otevřeno zrekonstruo-
vané miroslavské náměstí. V této 
souvislosti také proběhly diskuse 
o vhodnosti či nevhodnosti někte-
rých prvků v návaznosti na nový 
trend výstavby těchto prostor.

Jak se podařilo skloubit před-
stavy architekta s potřebami sa-
motných občanů ukázal čas. Je 
samozřejmé, že se nikdo archi-
tekta neptal a lidé si náměstí 
„zabydleli“ po svém. Je jedno-
značné, že parkovací plochy ne-
stačí a řidiči začali parkovat kde 

se dá a i v prostorách, kde se s tím 
původně vůbec nepočítalo.

S tím souvisí i poměrně velký 
automobilový provoz. Auta poni-
čila kovové oddělovací sloupky 
i povrch fontány. „Náměstí Svo-
body je užíváno dle původního 
záměru. Dočasný rozdíl proti pro-
jektu je pouze v prostoru u fon-
tány, kde je v současné době 
povoleno parkování - situaci řeší
dopravní značka umístěná na 
sloupu veřejného osvětlení. Sou-
částí ozelenění náměstí bude in-
stalace samozavlažovacích květi-

náčů a umístění kontejnerů se 
zelení, které oddělí klidovou 
zónu před cukrárnou od komuni-
kace. Tím bude naplněna původní 
představa,“ uvedl místostarosta 
Roman Volf.

Květinová výzdoba bude 
realizována v květnu po „zmrz-
lých“. Kontejnery a květináče se 
zelení se na náměstí nedávaly na 
podzim záměrně, protože již bylo 
po vegetační době a pusté by brzy 
nahradily odpadkové koše.

Velké kritiky za svůj „umělec-
ký dojem“ se dočkala fontána. 
Někteří občané jí začali říkat 

myčka aut a to proto, že stačilo 
jen nad ní najet a podvozek auta 
byl čistý. Největší radost z ní ale 
mají děti. Ty záhy zjistily, že je 
velkou zábavou probíhání mezi 
tryskami.

Fontána se koncem loňského 
roku stala terčem vtipálka, který 
do ní nalil saponát. Kopule pěny 
se pak šířila po ploše náměstí. 
Fontána byla „upravena“ tím, že 
kolem ní byly postaveny betono-
vé patníky. Provoz vodního prvku 
bude fungovat dle předem ozná-
meného časového plánu, to jest 
od května do října.             /mask/

Nové miroslavské náměstí se kritice nevyhnulo

Z habrů živý plot
/Horní Kounice/ Esteticky zkrášlit prostor před bytovkami a vy-

budovat nový chodník se rozhodli v Horních Kounicích. Habry před 
bytovkami tvoří stromořadí, které se v minulosti muselo již několikrát 
ořezávat. O nynější redukci rozhodlo zastupitelstvo již v loňském roce, 
ale protože chyběly fi nance, byly práce odsunuty na pozdější dobu. 
„Rozhodli jsme se pro asi dvoumetrový živý plot, který budeme muset 
udržovat. Nyní stromy uřezali, aby pahýly znovu obrazily. Některé 
staré možná ani znovu nevyrostou. Pak budeme udržovat jen nové vý-
honky. Vedle plotu také chceme vybudovat nový chodník,“ informoval
o změnách starosta Petr Karbaš. Radnici k tomuto kroku přiměl také ten 
fakt, že stromy chaoticky ořezávali silničáři, protože větve zasahovaly 
do silnice. K tomu se přidali i pracovníci rozvodných závodů a když
do stromů párkrát někdo takto říznul, výsledek byl žalostný.      /mask/

Jak to vidí „na kraji“...
V souvislosti s problematikou studní a vrtů určených pro indivi-

duální zásobování domácností pitnou nebo užitkovou vodou jsme se 
také obrátili na Krajský úřad a požádali jej o stanovisko. 

Neobáváte se, že v souvislosti s legalizací již postavených studní lidé 
z důvodu určité složitosti a možného dalšího zdanění nebudou studny 
legalizovat, s výstavbou nových studní a s tím spojených nutných vyři-
zování povolení a studií se jejich stavba i o třetinu prodraží a proto je 
lidé raději budou stavět a provozovat nelegálně? 

V tuto chvíli se nejedná o shromaždování podkladů ke zdanění, jde 
o akci směřující k legalizaci postavených studní. Obyvatelé Jihomo-
ravského kraje k tomu přistupují velmi zodpovědně, hlásí se i majitelé 
studní postavených před rokem 1955. Neobávám se tedy toho, že by 
v budoucnu stavěli lidé nové studny načerno. Naopak více méně mini-
mální je odezva ze strany fi rem, které mají studny ve svých areálech. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje se snaží všem majitelům studní 
situaci zjednodušit. Proškolili jsme úřady ve všech obcích s rozšířenou 
působností v kraji. Také povolovací proces byl pro studny pro jednotlivé 
domácnosti zcela zásadně zjednodušen. Je vhodné rovněž upozornit, že 
řadu informací získají občané na portálu Ministerstva zemědělství ČR 
www.zanikpovoleni.cz a také na bezplatné infolince 800 101 197 nebo
na svém příslušném úřadě.      Ing. Anna Hubáčková, vedoucí odboru 

životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Sportoviště chybět nebudou
/Miroslav/ V Miroslavi stále chybí dostatek kvalitních sportovišť.

I když plány jsou opravdu velkolepé, tak hlavním důvodem, který brá-
ní započetí výstavby, jsou chybějící fi nanční prostředky. „Projektem 
víceúčelového sportovního areálu za farou se zabýváme několik let. 
V Miroslavi jsou hlavní sporty fotbal a národní házená. Fotbalisté mají 
vybudován stadion na velmi dobré úrovni, proto je nyní zájem podpořit 
také sporty další. Od Římskokatolické farnosti Miroslav jsme koupili 
stodolu, která bude zbourána. Pozemek bude sloužit ke zřízení parko-
viště pro sportoviště i blízký hřbitov,“ sdělil místostarosta Roman Volf. 

Podle informací z radnice na vybudování areálu bylo podáno několik 
žádostí o fi nanční příspěvek. V současné době jsou přiděleny 3 miliony 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rozpočtu města byla 
vyčleněna částka jeden milion korun, od nadace Skupiny ČEZ město 
dostalo dar ve výši dva miliony korun. „Na hrací ploše bude možné 
hrát národní házenou, malou kopanou, fl oorbal a další sporty. V zimním 
období počítáme s využitím hřiště pro vytvoření ledové plochy. Další 
etapou dle fi nančních možností bude také sociální zařízení s kabinami. 
Vybudováním areálu se určitě výrazně zvýší možnost sportovního vyžití 
pro mládež i dospělé. Kvalitní trávení volného času je dle našeho mínění 
nejlepší prevencí patologických jevů. Jisté je budování víceúčelového 
sportovního hřiště v lokalitě „Za farou“ v letošním roce,“ dodal Volf. 

V plánu je také další sportovní stánek. Mělo by se jednat o sportovní 
halu, pro který se nyní hledá optimální model, vyhodnocují se provozní 
náklady a tím i dopad na rozpočet města. Zatím není nic konkrétně
rozhodnuto. Záměrem se ale radnice vážně zabývá a případná výstavba 
by byla realizována na školní zahradě.                                       /mask/

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ „INKA“

Moravský Krumlov • ul. Znojemská 389
(naproti jatkám vedle bistra „Kolis“)

Otvírací doba: po-pá 8.30-16.30

samoobslužný prodej • dětský koutek
s kočárkem do prodejny

Přijďte se podívat, těšíme se na vás !!!  

Nabízíme: body • dupačky • kabátky • košilky
                  ponožky • podkolenky
                  tepláky • zástěrky
                  čepice • klobouky • kšiltovky

foto: mask

foto: mask
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Aktuální stav k mobilní recyk-
lační lince na stavební suť

Jak již bylo řečeno – rada města respektuje názor občanů, kteří petici po-
depsali a nechává na náklady města vypracovat zcela nezávislou studii hlu-
kové a prachové zátěže v souvislosti s možným provozem tohoto zařízení na 
Karlově. Studie byla zadána Zdravotnímu ústavu Brno. Její výsledek bude 
pro radu města směrodatný. Studie se dělá proto, aby byly objektivizovány 
všechny předkládané a diskutované zátěže, zejména hluk a prach a aby bylo 
zřejmé, že pokud s něčím tak zásadně nesouhlasím, tak musím vědět s čím.

Co se týká kontroly provozu zařízení, to se musí řídit schváleným a kon-
trolovatelným provozním řádem. Důležité je, že město fi rmě STAPO žádný 
pozemek neprodalo, ale pouze pronajalo. I tímto je zaručen dohled nad 
provozem. Z výpisu protokolu České inspekce životního prostředí z ledna 
tohoto roku o provedeném prošetření způsobu realizace rekultivačních pra-
cí na bývalé černé skládce na Karlově, který si vyžádali sami členové petič-
ního výboru cituji: „Zamýšlené vybudování recyklačního střediska staveb-
ních odpadů z ivančické aglomerace v dané lokalitě má svoje odůvodnění 
- extravilán obce, přístupnost u komunikace, lokalita je oddělena od obce 
lesem a přispěje k plnění plánu odpadového hospodářství Ivančicka.“

Také velmi frekventovaným a zdůrazňovaným „argumentem“ odpůrců 
je blízkost vodního zdroje a jeho možné znečištění. Je nutno říci, že kvalita 
vodního zdroje je permanentně monitorována provozovatelem vodovodu 
vodárenskou akciovou společností. A žádný problém se v souvislosti s Kar-
lovem ani v minulosti nevyskytl. A to zde byla po mnoho desítek let černá 
skládka. Znečištění vodního zdroje z hypotetického uložení a zpracování 
inertní stavební suti rozhodně nehrozí. Jen pro ilustraci: na otázku, kde 
se tento názor, že je ohrožen vodní zdroj, bere, bylo odpovězeno členem 
petičního výboru, „že je to stanovisko vodohospodářů a že je to ve spise“. 
Samozřejmě, že to není pravda. Ve vyjádření vodohospodářského orgánu 
je uvedeno - cituji: „vzhledem k tomu, že zamýšlený záměr je umístěn 
ve druhém vnějším pásmu hygienické ochrany - PHO II. stupně vodního 
zdroje jímacího území Ivančice, budou veškeré činnosti spojené s reali-
zací tohoto záměru prováděny v souladu s vodoprávními rozhodnutími
o stanovení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, vydaných odbo-
rem VLHZ ONV Brno-venkov. Nedílnou součástí těchto rozhodnutí je 
zpracovaný režim činností ve stanovených PHO, kterým je nutno se při 
realizaci záměru řídit a podmínky v něm stanovené dodržet. Při realizaci 
záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzem-
ních i povrchových vod. Při realizaci záměru musí být dodržena taková 
opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod 
a narušení odtokových poměrů vod povrchových“.

Tedy žádné stanovisko, že je vodní zdroj ohrožen, ale stanovení zá-
konných podmínek pro jeho ochranu. Na závěr jen pro zpestření. Před 
několika dny byla opět v provozu mobilní drtička stavební suti přímo na 
náměstí v Oslavanech, a to opět bez větší pozorností občanů. Zcela mimo 
realitu je názor petičního výboru, že vedení města a zástupci zúčastněné 
fi rmy chtějí tuto lokalitu využít k recyklaci patrně za jakoukoli cenu. S tím 
nelze ani náznakem souhlasit. I proto město zadalo Zdravotnímu ústavu 
vypracování podrobné a zcela objektivní studie možné zdravotní zátěže. 
Z tohoto materiálu vyplyne, co možné je a co není a podle toho se lokalita 
Karlov bude do budoucna řešit.                    MUDr.Vojtěch Adam starosta

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

DO KONCE KVĚTNA SLEVY UHLÍ

•  AKCE BRAMAC   -15 % 
•  střešní okna
   VELUX, PRIMA FENESTRA
•  materiály pro zateplení budov
•  šlechtěné omítky
•  prvky zahradní architektury KB blok
•  ztracené bednění:
   BD 15, BD 20, BD 30, BD 40, BD 50
•  komínové systémy 

/Dukovany/ Povelikonoční 
veselice se odehrála v úterý v in-
formačním centru elektrárny Du-
kovany. Sešli se tu zástupci těch 
obcí a organizací, kteří uspěli se 
svým projektem u Nadace ČEZ. 
Ta rozdala do regionu zlatou po-
mlázku za 16 milionů.

Ředitelka Nadace ČEZ Lucie 
Speratová a ředitel elektrárny 
Dukovany Zdeněk Linhart pře-
dali symbolická zlatá vejce za pět 
milionů korun a oranžové míče 
pro první výkop na sedmi oranžo-
vých hřištích. Pro letošní rok bylo 
do regionu elektrárny přiděleno 
sedm hřišť v celkové hodnotě 
11,2 milionu. Největší měrou 
bude opět podpořeno sdružení 
Energoregion 2020 sdružující 
125 obcí v 20 km pásmu EDU.

Ani tentokrát zde nechyběl 
předseda sdružení Josef Zahrad-
níček a jednatel Bedřich Mozor. 
Pan Zahradníček převzal šek 
v hodnotě 2,3 milionu korun na 
projekt Malá úklidová mechani-
zace, který si za minulý rok získal 
v obcích sdružení velkou popu-
laritu. Podpořeno bylo celkem 
21 projektů. „Na druhém místě 
podpory stojí projekty záchrany 
kulturních památek regionu, 

sakrálních staveb, rekonstrukce 
varhan. Nemalá částka poputuje 
na zkvalitnění volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, a to v po-
době rekonstrukce budov pro 
sportovní vyžití. V oblasti pomo-
ci potřebným je podpořen Domov 
pro matky v tísni pod třebíčskou 
charitou a Ústav sociální péče 
v Tavíkovicích,“ sdělil Petr Spil-
ka, mluvčí EDU.

Podpořena byla oprava Soko-
lovny v Lesonicích, nebo rekon-
strukce kulturního domu v Kadově.
„Jsme rádi, že za přispění nada-
ce můžeme opravit náš kulturní 
dům, za léta jeho fungování je 
již ve špatném stavu,“ uvedla sta-
rostka Kadova Marie Vodičková. 

„Dostali jsme sto tisíc na opravu 
místního kostela, Chrámu Svatého 
Jana Křtitele. Bude tak důstojnou 
dominantou obce,“ přidal se Jan 
Daniel, starosta Višňového. 

Energoregion 2020 za získané 
fi nanční prostředky již tento mě-
síc zakoupí potřebnou techniku 
do 25 obcí, kde bude využita 
k údržbě veřejných prostranství, 
hřišť a místních komunikací.

Peněz se prozatím nedočkali
v téměř 40 obcích regionu. „Snad 
k tomu dojde ve 2. pololetí, 

vždyť pro Jadernou elektrárnu 
je výbornou propagací upravená 
a čistá obec a to by mohla být
i správná propagace jaderné ener-
getiky vůbec. Proč dále hyzdit 
okolí našich obcí gigantickými 
stožáry větrných elektráren, když 
už zde máme jaderné monstrum, 
se kterým se však většina oby-
vatel dokázala do určité míry 
vyrovnat. Až budou splněny dané 
sliby ze strany provozovatele
a region bude získávat z provozu 
jaderného zařízení, které nikde 
v naší republice nechtějí, fi nanční 
prostředky na svůj další rozvoj, 
můžeme hovořit o skutečné part-

nerské spolupráci,“ poznamenal 
Bedřich Mozor, jednatel Energo-
regionu 2020.

K dalším úspěšným počinům 
nadace patří projekt „Oranžové 
kolo“, jenž se účastní mnoha 
významných kulturních a spor-
tovních událostí. Výkon každého 
dobrovolného cyklisty, převedený
do podoby fi nančního daru, po-
mohl organizacím zejména z řad 
ústavů sociální péče a dětských 
domovů. Tour oranžové kolo na-
vštívilo například také v loňském 
roce Náměšťské folkové prázdni-
ny. Úspěšná akce se bude opako-
vat i letošní léto.                /mask/

Zlatá pomlázka od ČEZ

/Rosice, Ivančice/ Hned tři pe-
tice eviduje Jihomoravský kraj-
ský úřad. V nich občané žádají, 
aby Mateřská škola logopedická 
v Rosicích byla zachována jako 
samostatný právní subjekt a 
nebyla sloučena se školami pro 
sluchově postižené v Ivančicích.

V okrese Brno - venkov v sou-
časnosti působí dvě samostatné 
příspěvkové organizace, které 
vykonávají souběžně činnost ma-
teřské školy pro děti se zdravot-

ním postižením, vzdálené od sebe 
zhruba 13 kilometrů. Obě školy 
se nacházejí v budovách, které 
jsou majetkem Jihomoravského 
kraje. Škola v Ivančicích má 
volné kapacity v mateřské škole, 
kde v současné době poskytuje 
vzdělávání dětem s vadami řeči 
v jedné samostatné třídě, druhá 
třída je obsazena dětmi s více 
typy postižení, jednu třídu je 
možné otevřít, a to právě pro 
děti s vadami řeči. Současně má 

nenaplněnou kapacitu internátu, 
kterou lze využít pro potřeby in-
ternátních dětí z MŠ v Rosicích.

Z důvodu těchto skutečností 
bylo navrženo sloučení obou škol 
v jednu příspěvkovou organizaci 
a to s účinností od 1. července to-
hoto roku. Právě tento krok se ale 
nelíbí veřejnosti v Rosicích. 

Krajský úřad ale nabízí i další 
varianty řešící ekonomickou ná-
ročnost provozu mateřské školy v 
Rosicích. V nejbližší době budou 

zahájena jednání, ve kterých bude 
řešena možnost převzetí internát-
ního provozu do školy v Ivan-
čicích a převod zřizovatelských 
kompetencí k MŠ v Rosicích
na samotné město Rosice.

Další předpoklad fungování 
Mateřské školy logopedické v 
Rosicích se bude odvíjet od sku-
tečného počtu dětí, které budou 
na základě doporučení odborníků 
umisťovány do speciální logope-
dické předškolní péče.          /jak/

Bojují za zachování Mateřské školy logopedické

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

PŘIJĎTE SI
K NÁM VYBRAT

FASÁDU OD FIRMY

MAMUT

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS NOVOU

PRODEJNU !!

DÁME VÁM
VČAS VĚDĚT !!

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429



/Znojemsko/ Nový projekt 
výzkumu a dokumentace mok-
řadních lokalit na Znojemsku 
zahájilo v březnu Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě. Hlavním 
cílem tohoto čtyřletého projektu 
je dokumentace současného stavu 
mokřadních lokalit, především 
výskytu typických či vzácných 
rostlin, bezobratlých živočichů, 
obojživelníků a savců.

„Přestože na Znojemsku jsou 
tradičně za přírodovědecky nejza-
jímavější považována teplomilná 
lesní společenstva, vřesoviště a 
stepní trávníky, tvoří také mok-
řadní lokality významnou součást 
jeho živé přírody. To dokazují 
cenné historické exempláře pří-
rodnin uložené ve sbírkách mu-
zea i starší odborné publikace. 
Právě na základě těchto podkla-
dů bylo vybráno téměř 50 míst, 
kterým se bude výzkum věnovat. 
Navíc je jeho cílem i zachycení 
nově vzniklých stanovišť na pod-
máčených okrajích polí, kolem 
obnovených či nově vzniklých 
vodních nádrží a podobně,“ sdělil 
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D., zoo-
log JM muzea ve Znojmě.

Charakteristickým typem mokřa-
dů byla na Znojemsku do poloviny 

20. století slaniska, což jsou peri-
odicky zaplavovaná a zasolovaná 
společenstva v proláklinách terénu 
v povodí Daníže, kolem Stošíko-
vic, Hodonic, Načeratic. Vlivem 
meliorací pozemků se slaniska 
využívaná jako extenzivní pastvi-
ny s velmi specifi ckým rostlinným 
krytem příliš nezachovala. Přesto 
některé druhy rostlin i živočichů 
vázaných na toto prostředí dodnes 
přežívají v občasně zamokřených 
okrajích polí nebo kolem malých 
vodních nádrží v oblasti někdejší-
ho výskytu slanisek.

„O tom, že snaha blíže se za-
měřit na mokřady není zbytečná a 
samoúčelná, svědčí hned několik 
skutečností. Jen za poslední tři 
roky bylo i při poměrně málo 
intenzivní dokumentaci mok-
řadních lokalit kolem Vrbovce, 
Trávního Dvora, Vranovské 
přehrady ale také v nově vznik-
lém mokřadu u Miroslavi nebo 
Oleksovickém mokřadu zjištěno 
několik druhů rostlin, které dosud 
nebyly ze Znojemska uváděny. 
Některé z nich patří k mimořád-
ným vzácnostem na území celé 
České republiky a mají zde jen 
jednotlivé další lokality výskytu 
nebo dokonce byly považovány 

za vymizelé. Podobně například 
ve skupině vodních brouků potáp-
níků byl nalezen jeden druh nový 
pro území státu, další dva druhy 
dosud nezjištěné na Moravě a 
několik druhů velmi vzácných,“ 
doplnil Antonín Reiter.

Pracovníci Jihomoravského 
muzea ve Znojmě věří, že se 
jim podaří význam a zajímavost 

mokřadů na Znojemsku prokázat
a o důležitých výsledcích budou 
informovat prostřednictvím odbor-
ných článků i v muzejních výsta-
vách a expozicích. Zároveň uvítají 
i cenné informace z řad veřejnosti 
o zajímavých mokřadních lokali-
tách, které třeba pro svou malou 
rozlohu dosud unikají pozornosti 
mnoha odborníků.              /mask/

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Teplo ve Vašem domě řízené 
mobilním telefonem!

Unikátní novinka na stavebním veletrhu v Brně
Na Stavebním veletrhu SHK konaném ve dnech 17. - 21. dubna 

2007 na brněnském výstavišti společnost TC MACH, s.r.o. představila 
unikátní nové tepelné čerpadlo s možností ovládání pomocí mobilního 
telefonu či  internetu, navíc cenově velice příznivé.

Od května 2007 se na českém trhu objeví další výjimečný výrobek 
fi rmy z Moravského Krumlova. Produkty společnosti TC MACH sbí-
rají prestižní ocenění nejen u odborníků a zákazníků v České republice, 
ale i v zahraničí. Nový výrobek fi rmy s typovým označením MACH E 
využívá technologii energetické jednotky Chameleon - vlajkové lodi 
společnosti představené na podzim minulého roku.

Nové tepelné čerpadlo je napojené na dispečink výrobce s možností 
ovládání tepelného čerpadla pomocí mobilního telefonu či internetu. 
Nová řada je určena pro středně náročné prostředí s plným zachováním 
předností patentované unikátní technologie VHM (systém odtávání bez 
výpadku topného výkonu při odtávání venkovního výparníku). Umož-
ňuje dálkovou správu tepelného čerpadla pro širokou vrstvu zákazníků.

„Společnost se snaží vyjít vstříc svým zákazníkům upřednostňujícím 
komfort a pohodlí. Navíc jim chceme nabídnout jistotu neustálého mo-
nitorování chodu tepelného čerpadla našimi odborníky,“ dodal majitel 
společnosti Stanislav Mach.                                             /komerční inzerce/

Společnost TC MACH, s.r.o.
vyhlašuje konkurz na pozice: 

TECHNOLOG/KONSTRUKTÉR - Požadavky: SŠ nebo VŠ technic-
kého směru, min. 5 let zkušenosti v konstrukci strojírenské výroby nebo 
vývoje, znalost výrobních procesů, kreativita, dobrá uživ. znalost MS
Offi ce, min. pasivní znalost AJ, vysoké prac. nasazení, týmový duch.

PROJEKT MANAGER - Požadavky: SŠ nebo VŠ technického směru,
min. 2 roky zkušeností s vedením projektů, dobré organizační a ko-
munikační schopnosti, kreativita, dobrá uživ. znalost MS Offi ce, min. 
pasivní znalost AJ, vysoké prac. nasazení, týmový duch. 

ÚČETNÍ/MZDOVÁ ÚČETNÍ - Požadavky: min. SŠ s maturitou eko-
nomického směru, min. 5 let zkušenosti ve vedení účetnictví pro ma-
lou/střední fi rmu, analytické myšlení, dobrá uživ. znalost MS Offi ce,
vysoké prac. nasazení, týmový duch, znalost Visual Financials výhodou. 

PROGRAMÁTOR A SPRÁVCE DISPEČINKU - Požadavky: SŠ nebo 
VŠ tech. směru, min. 2 roky zkušeností s programováním v jazyce 
Visual Basic, kreativita, min. pasivní znalost AJ, dobrá znalost MS Of-
fi ce, týmový hráč, vysoké prac. nasazení, znalost HW výhodou. 

Nabízíme motivující fi nanční ohodnocení,
zaměstnanecké výhody, odborný růst.

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 01 Moravský Krumlov

nebo e-mail: tcmach@tcmach.cz

komerční inzerce

Skořápkovníku zasadili 
tvrdou ránu na Šumpersku

V březnu 2004 byl v Miroslavi vytvořen rekord v zavěšení 3.167 
kusů vyfouknutých velikonočních kraslic na břízu, která byla nazvá-
na Skořápkovník. Tento rekord byl pak překonán o dva roky později 
v Nahořanech na Náchodsku, kde se podařilo shromáždit a zavěsit na 
strom 11.133 kraslic. Koncem loňského roku se v třítisícovém Bludově 
na Šumpersku rozhodli i tento rekord překonat a obrátili se na veřejnost 
s výzvou, aby místní lidé sbírali kraslice. To se povedlo a na strom bylo 
pověšeno neuvěřitelných 30.658 kraslic, jednalo se o kaštan v zahradě 
za kulturním domem. „Rekord Velikonoční strom - Skořápkovník je 
nejvíc kraslic na jednom stromě. Kulturní dům Bludov uspořádal akci, 
během níž bylo shromážděno a poté v průběhu 4 hodin s pomocí vyso-
kozdvižné plošiny a žebříků navěšeno na strom 30 658 vyfouknutých 
velikonočních vajíček. Rekordu bylo dosaženo dne 7. dubna 2007. 
Kraslice se sbíraly a zdobily od listopadu, strom je vysoký asi 15 met-
rů,“ sdělil Miroslav Marek z Pelhřimovské agentury Dobrý den, která 
české rekordy eviduje. Faktem ale zůstává, že miroslavským jejich
původní nápad a první rekord tohoto druhu již nikdo nevezme.    /mask/

Objevili vzácné druhy

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“ 

AUTOBAZAR ROSICE
Brněnská 1343 (naproti STK), 665 01 ROSICE VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR

Alfa Romeo 145 1,9 JTD
r.v. 1997, cena 49.000 Kč
tach.: 250 tis. km, klima

Audi A6 avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 219.000 Kč
tach.: 185 tis. km, aut. klima

BMW 316i 
r.v. 1997, cena 129.000 Kč
tach.: 135 tis. km, aut. klima

Citroen Xara 2,0 TD
r.v. 1998, cena 75.000 Kč
tach.: 160 tis. km, klima

Citroen Berlingo 2,0 HDI
r.v. 2003, cena 275.000 Kč
tach.: 61 tis. km, klima

Fiat Seicento 1,1 
r.v. 2000, cena 69.000 Kč
tach.: 61 tis. km

Fiat Ducato 2,5 TDI
r.v. 1995, cena 110.000 Kč

Fiat Marea 1,6 16V
r.v. 1998, cena 75.000 Kč
tach.: 130 tis. km, klima

Fiat Stilo 1,6 16V
r.v. 2002, cena 169.000 Kč
tach.: 70 tis. km, klima

Fiat Stilo 1,9 JTD
r.v. 2003, cena 189.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Fiat Punto 1,2
r.v. 2001, cena 99.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Ford Transit 2,5 DI
r.v. 1997, cena 95.000 Kč
tach.: 131 tis. km

Ford Mondeo 2,5 V6
r.v. 1998, cena 59.000 Kč
tach.: 218 tis. km, klima

Honda Accord 2,2 
r.v. 1996, cena 82.000 Kč
tach.: 207 tis. km, klima

Hyundai Lantra 1,6 i
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 156 tis. km, klima

Chrysler Voyager 2,5 TD
r.v. 1997, cena 139.000 Kč
tach.: 150 tis. km, klima

Chrysler Stratus 2,5i aut.
r.v. 1995, cena 55.000 Kč
tach.: 160 tis. km, klima

Mazda 626 1,9i LPG
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
tach.: 240 tis. km

Mitsubishi Pajero 3,2 DID
r.v. 2002, cena 499.000 Kč
tach.: 142 tis. km, aut. klima

Mitsubishi Space Runner
r.v. 1994, cena 59.000 Kč
tach.: 218 tis. km

Nissan Primera 2,0 TD
r.v. 2000, cena 149.900 Kč
tach.: 154 tis. km, klima

Opel Vectra GTS 2,2 DTI
r.v. 2003, cena 350.000 Kč
tach.: 145 tis. km, aut. klima

Peugeot 406 2,0 HDI
r.v. 2000, cena 155.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

Peugeot 405 1,8 TD
r.v. 1992, cena 42.000 Kč
tach.: 232 tis. km

Renault Mégane 1,4 16V
r.v. 2002, cena 155.000 Kč
tach.: 63 tis. km

Renault Master 2,8 GTI
r.v. 2001, cena 290.000 Kč
tach.: 190 tis. km, chlaďák

Seat Alhambra 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
tach.: 180 tis. km, klima

Š Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 219.000 Kč
tach.: 205 tis. km, klima

Š Felicia 1,3
r.v. 1999, cena 75.000 Kč
tach.: 128 tis. km

Š Superb 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 319.000 Kč
tach.: 170 tis. km, aut. klima

Š Fabia 1,2 HTTP
r.v. 2007, cena 280.300 Kč
tach.: 1 km, nový vůz

Š Felicia 1,6 GLX kombi
r.v. 1998, cena 46.000 Kč
tach.: 140 tis. km

Š Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 265.000 Kč
tach.: 117 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

VW Sharan 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 185.000 Kč
tach.: 234 tis. km, aut. klima

VW Passat Variant 1,9
r.v. 1999, cena 180.000 Kč
tach.: 177 tis. km, aut. klima

VW Passat Variant 2,5
r.v. 2000, cena 180.000 Kč
tach.: 176 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 359.000 Kč
tach.: 170 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 345.000 Kč
tach.: 179 tis. km, aut. klima

VW Transporter 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 217.000 Kč
tach.: 156 tis. km

VW Touareg V10 TDI
r.v. 2004, cena 1.190.000 Kč
tach.: 48 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 1995, cena 85.000 Kč
tach.: 146 tis. km

Nissan Patrol GR 3,0 DI
r.v. 2000, cena 440.000 Kč
tach.: 141 tis. km, aut. klima

Opel Vectra 2,0i LPG
r.v. 1996, cena 75.000 Kč
tach.: 188 tis. km, aut. klima

Opel Corsa 1,2i
r.v. 1997, cena 59.000 Kč
tach.: 130 tis. km

Seat Leon 1,4
r.v. 2000, cena 156.000 Kč
tach.: 110 tis. km

Suzuki Baleno 1,9 D kombi
r.v. 2000, cena 135.000 Kč
tach.: 164 tis. km

Š Forman 1,3 kombi
r.v. 1994, cena 27.000 Kč
tach.: 141 tis. km

Š Felicia 1,6 MPI kombi
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
tach.: 101 tis. km

Toyota Corolla Verso 2,0
r.v. 2003, cena 309.000 Kč
tach.: 65 tis. km, aut. klima

VW Caddy 1,9 SDI
r.v. 1996, cena 84.000 Kč
tach.: 149 tis. km, klima

VW Transporter T4 2,5
r.v. 2000, cena 259.000 Kč
tach.: 240 tis. km

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 249.000 Kč
tach.: 205 tis. km, aut. klima

VW Passat Variant 1,9 D
r.v. 2006, cena 499.000 Kč
tach.: 47 tis. km, aut. klima

e-mail: info@avautobazar.cz
www.avautobazar.cz

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292

foto: mask
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Jste nově zvolenou starostkou. 
S jakými plány jste šla do tohoto 
nelehkého úřadu? 

Samozřejmě s velkými a hlav-
ně s velkou dávkou optimismu. 

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

Plánů do budoucna mám v hla-
vě spoustu, k jejich realizaci po-
třebuji podporu zastupitelů  i širší 
veřejnosti a samozřejmě fi nanční 
prostředky. Obec právě pracuje 
na aktualizaci strategického plá-
nu rozvoje, od kterého se budou 
odvíjet naše další aktivity.

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce 
samosprávu a občany Vaší obce 
tíží a jak by se tyto problémy daly 
vyřešit? 

Nejvíce nás tíží kanalizace, 
právě dokončujeme I. etapu a 
s tím spojený neutěšený stav  ko-
munikací. Začínáme zpracovávat 
projekt na další etapy a zajišťovat 
fi nanční prostředky na jejich 
realizaci.

Jaké jsou tu možnosti malého
a středního podnikání?

V obci hospodaří tři soukromí 

zemědělci, máme dva obchody 
se smíšeným zbožím, výkupnu 
barevných kovů a kovového od-
padu, prodejnu uhlí a stavebnin, 
stolařství. Většina občanů však 
za prací dojíždí do Pohořelic, 
Znojma, Brna, Miroslavi či Ve-
verské Bítýšky a jsou tedy závislí 
na dopravní obslužnosti.

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

Máme zájem na tom, aby se 
obec rozvíjela. S tím souvisí jak 
dobrá infrastruktura obce, mož-
nost volnočasového vyžití obča-
nů, tak i dostatek stavebních míst. 
V jižní části obce vyrůstá nová 
zástavba, celkem se vybuduje 18 
rodinných domů. Budeme nadále 
hledat další možnosti. Zpracovali 
jsme studii klidové a sportovní 
zóny, její realizace bude probíhat 
postupně. Zóna by měla sloužit 
všem občanům obce.

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy a stížnostmi? 

Ano obracejí. Problémy jsou 
velmi různorodé. V současné 
době je to problematika studní, 

vyřešení napojení na kanalizaci, 
špatný stav vozovek. K pro-
blémům i stížnostem přistupuji 
individuálně, snažím se občanům 
vyjít vstříc dle svých možností
a možností obce.

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

Jsme členem mikroregionu 
Miroslavsko. Přála bych si, aby 
toto sdružení mělo větší přínos 
pro členské obce.

Jaké je to u vás se školstvím? 
V obci funguje základní a 

mateřská škola, školní jídelna a 
družina. Děti mohou navštěvo-
vat různé kroužky: keramický, 
počítačový, hudební. Škola vždy 
patřila k obci, naší snahou je a 
bude udržet toto zařízení v chodu. 
Pokládám to za důležitý aspekt 
rozvoje obce.

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

Bohužel v minulosti se tomuto 
problému nevěnovala dostatečná 
pozornost. Což mělo za následek 
podstatné zredukování vlakové 
dopravy. Cesta na úřady, k lékaři 

i do školních zařízení v Morav-
ském Krumlově se pro občany 
značně zkomplikovala.

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

V Suchohrdlech se občané 
vždy a rádi zapojovali do spole-
čenského dění. Máme velmi ak-
tivní suchohrdelské ženy. Mohu 
Vás pozvat na zajímavá utkání 
v okresním přeboru kopané. 19.5. 
se konají již tradiční rybářské 
závody na obecním rybníku. Ve 
dnech 26. a 27. května pořádá ZO 
českého svazu chovatelů výstavu 
holubů, králíků a drůbeže, která 
je vždy hojně navštěvovaná.

Paní starostko, na co byste 
upozornila turisty, jak obec vy-
užívá svůj potenciál turisticky
i pro obyvatele? 

Nejsme obec s mnoha památ-
kami, za zmínku však stojí socha 
svaté Markéty a kostel, který bude 
potřebovat nutně opravu. Je naší 
morální povinností se postarat
o kulturní dědictví našich předků. 
Proběhl již úklid věže a půdy, kde 
se aktivně zapojili členové TJ 
Suchohrdly a hasičského sboru. 
Velmi si jejich nezištné pomoci 
vážím. Chceme ještě provizorně 
opravit střechu, než se najdou 
prostředky na celkovou opravu. 
Společně s panem farářem z Mi-
roslavi hledáme řešení.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Barbory Andrt, starostky Suchohrdel u Mir.
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671 42 Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791  •  www.holyagro.znojemsko.com

/Bohutice/ Již druhý ročník 
cyklu pěších výletů „Jarní bo-
hutický výšlap“ má účastníkům 
přiblížit krásy okolní přírody. Au-
torem myšlenky byl současný sta-
rosta Pavel Štefka, který navázal 
na své mládežnické zkušenosti, 
kdy podobnou akci organizoval 
ještě pod názvem 100. jarních 
kilometrů.

Slovo dalo slovo a ve spoluprá-
ci s Martinem Žákem se zrodila 
akce, která se setkala s nevšed-
ním zájmem veřejnosti. „Původ-
ním úmyslem prvního ročníku 
bylo odtáhnout děti v sobotu 
odpoledne od obrazovek počítačů 
a dopřát jim pohyb na čerstvém 
vzduchu. Zároveň jim ale ukázat 
okolí obce, ve které žijí. Pro mno-
ho z nich to znamenalo podívat 
se do míst, které mají doslova za 
humny, ale která jsou pro ně zcela 
neznámá. Jak příjemným překva-
pením však pro nás bylo, když 
se vždy v sobotu ve 14 hodin na 
zámeckém nádvoří nescházely 

jen děti, ale také jejich rodiče
a prarodiče. Výšlap se zkrátka 
stal kulturní akcí. Délka jednot-
livých výletů se pohybuje mezi 
8 a 14 kilometry. V poklidném 
tempu se děti protáhnou, do-
spělí si poklábosí, mezitím jsou 
připraveny úkoly, které je třeba 
vyřešit a nad nimiž si nelámou 
hlavu pouze děti, ale často také 
dospělí,“ vysvětlil jeden z iniciá-
torů místostarosta Martin Žák. 

Pro všechny účastníky čeká 
vždy na konci každého výletu 
sladká odměna - tedy pokud ji 
najdou, protože je skryta ve for-
mě pokladu. Zatím byl poklad 
vždy nalezen. Každý účastník 
má vlastní originální průkazku
a účast všech je evidována.

Kdo absolvuje nadpoloviční 
počet výšlapů, má nárok získat 
na konci celé série unikátní 
dřevěnou medaili a každý, kdo 
se alespoň jednou zúčastnil, má 
nárok na originální diplom. Těch 
bylo v minulém roce připraveno 

106. Znamená to tedy, že alespoň 
jednou se zúčastnilo 106 osob. 

Většina se zúčastnila vícekrát 
a pokud bychom do statistik 
minulého ročníku nahlédli více, 
zjistíme, že celkem bylo loni „na-
šlapáno“ přes 80 kilometrů. 

Nejstarším účastníkům bylo 
přes 70 let a nejmladšímu 3 roky. 
Dosavadní etapy letošního roční-
ku se také nedají zahanbit, účast 
nikdy neklesla pod 40 osob.

„Letos se chceme také podívat 
mimo Bohutice do údolí řeky Ro-
kytné a také na Pálavu, jelikož tu 
má každý obyvatel Bohutic jako 
na dlani. Pro zájemce uvádím, že 
celý cyklus by měl být zakončen 
19. května, avšak vzhledem k po-
řádání pouti bude asi přesunut
o týden později. Stejně tak výšlap 
nebude v den pořádání Bohu-
tického koštu 28.4. Zváni jsou 
všichni, kdo si chtějí protáhnout 
tělo, každou sobotu ve 14 hodin 
na nádvoří bohutického zámku,“ 
doplnil Martin Žák.           /mask/

Jarní bohutický výšlap za pokladem

/Miroslav/ Spousta dětí spolu 
se svou vedoucí se v sobotu pus-
tilo do čištění studánky – prame-
ne Miroslávky. Rozhodly se tak 
udělat něco pro zkrášlení okolí 
města Miroslavi. Nadšení dětem 
rozhodně nescházelo.

„Každým rokem pořádáme 
čištění studánky, která je asi ki-
lometr v lese nad miroslavským 
koupalištěm. Snažíme se vyčistit 
nejen studánku, ale také potůček. 
Vytahujeme staré listí a napadané 

větve, které se tam přes zimu 
zachytily, tím obnovíme pramen 
i s potůčkem, aby voda lépe tekla. 
V prvních letech zde byly napa-
dané i velké stromy. Sbíráme i 
odpad. Tady nahoře ho moc není, 
ale jak se blížíme ke koupališti, 
tak je to horší. Vloni jsme nasbí-
rali deset pytlů odpadků, letos jen 
čtyři. Na akci se letos sešlo 23 
dětí s šesti pomocníky, což jsou 
starší děti ze středních škol, které 
k nám dříve chodily, pomáhají

i na táborech,“ sdělila Dana Uh-
lířová, pedagogická pracovnice 
Domu dětí a mládeže v Mirosla-
vi, který akci organizoval.

Mladí ekologové za dopoledne 
vyčistili studánku a potůček, ukli-
dili a posbírali odpadky. V poled-
ne rozdělali u chaty na koupališti 
oheň a uvařili si oběd. „Dnes to 
je gulášová polévka. K dispozici 
máme starodávné ohniště a hrnce, 
takže vaříme a tak trochu čaruje-
me. Po obědě hrajeme soutěže, 
letos ve stylu „Kocourkov“, to 
znamená obrácené dovednosti. 
Vycvrnkáváme kuličky z důlku
a podobně. Nakonec si zahrajeme 
vybíjenou a opečeme špekáčky,“ 
doplnila Dana Uhlířová.

Při čištění lesa děti nalezly i 
staré dřevěné potrubí, kterým se 
v minulosti přiváděla pitná voda 
do města. „Jsem šesťák a dnes 
jsem tady, abych s kamarády 
vyčistil studánku. Počasí nám 
vyšlo, je hezky, tak ani nevadí, 
že v holínkách a s hráběmi čistím 
potůček. Je to trochu náročnější, 
ale zvládnout se to dá, příští rok 
přijdu určitě znovu,“ řekl jeden 
z účastníků Tomáš Horák.   /mask/

Děti úklidem otevíraly studánky

server  www.zrcadlo.info
více článků - více fotografií - komentáře

Muzeum v Ivančicích 
prosí o spolupráci

Muzeum v Ivančicích uspořádá ve spolupráci s Technickým muzeem 
v Brně v letošní letní sezóně výstavu „Z domácností našich babiček“, 
která se bude konat v galerii Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích. 
Výstava bude zaměřena na technické vybavení domácností, zejména 
kuchyní, v 1. polovině 20. století. 

Touto cestou bychom chtěli poprosit občany, kteří vlastní předměty 
k této tematice, zda by je byli ochotni na výstavu zapůjčit. Jedná se nám 
např. o staré kuchyňské mlýnky (na kávu, koření, mák, maso aj.),  šleha-
če, pražiče na kávu, kuchyňské roboty, kuchyňské váhy, různé kuchyň-
ské náčiní, žehličky, valchy, pračky, svítidla  apod. z 1. poloviny 20. sto-
letí. Předměty na výstavu bychom potřebovali mít k dispozici nejpozději
do konce května. V případě, že budete mít zájem s muzeem spolupra-
covat, najdete nás na adrese: Široká 1, Ivančice, a to vždy v pondělí
a ve středu. E-mail: muzeum.ivancice@quick.cz, telefon:  546 451 489. 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.                       Muzeum v Ivančicích

Naučná stezka v Miroslavi
 

/Miroslav/ V národní přírodní památce Miroslavské kopce budou 
nainstalovány nové informační cedule a odpočívadla. V listopadu loňs-
kého roku vedení radnice podalo žádosti na získání fi nanční podpory 
ze dvou projektů Skupiny ČEZ, Po oranžové a Oranžový rok. ČEZ 
má zájem na podpoře regionů, ve kterých působí a chce být partnerem 
měst a obcí. Projekt Po oranžové podporuje zviditelnění krásy prostředí
a má za cíl přilákat do oblasti turisty. Oranžový rok podporuje komu-
nitní život, to znamená významné společenské akce, sport, vzdělanost
a zájmovou činnost. „V rámci projektu Po oranžové vybudujeme v ná-
rodní přírodní památce Miroslavské kopce a kolem Miroslavského ryb-
níka naučnou stezku. Na kopcích bude umístěno pět až šest informačních
tabulí a dvě odpočívadla, u rybníka budou stát tabule tři a jedno odpočí-
vadlo. Odborné texty a fotografi e vypracovali Július Klejdus, Petr Slavík 
z AOPK a Josef Diviš z MS MRS Miroslav. Instalaci chceme dokončit 
před letními prázdninami.Také se připravuje publikace o fauně a fl óře 
Miroslavska,“ sdělil místostarosta Roman Volf. Skupina ČEZ podpořila 
vybudování stezky částkou 150 tisíc korun. V projektu Oranžový rok se 
město společně s dalšími obcemi mikroregionu Miroslavsko ucházelo
o podporu při organizování společenských akcí.                           /mask/

foto: mask
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                Kontaktní čočky…
nezbytná výbava

pro váš aktivní život

          Pocit svěží čočky 
       od rána do večera
  každý den!

Získejte 400,- Kč ZPĚT
za nákup dvou balení kontaktních čoček

1DAY ACUVUE MOIST při prvním vyzkoušení

OČNÍ OPTIKA KOCANDOVÁ 
IVANČICE  •  tel.: 546 437 116

STOLY
& ŽIDLE

nový design

      skvělá cena
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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

Datum Název akce Místo konání Kontaktní osoba / poznámky 

28. dubna BOHUTICKÝ KOŠT VÍN Bohutice,
zámek

www.bohutice.wz.cz
stovky vzorků jihomoravských vín

1. května DEN OBCE Vedrovice,
náves

www.vedrovice.cz
prodejní stánky a kulturní program 
po celý den

2. května KRAJ SCHOVANÝCH ŘEK Moravský Krumlov,
Galerie Knížecí dům

www.moravskokrumlovsko.cz
vernisáž výstavy velkoformátových 
fotografi í u příležitosti vydání 
stejnojmenné knihy

2. - 18. května KRAJ SCHOVANÝCH ŘEK Moravský Krumlov,
Galerie Knížecí dům

výstava velkoformátových fotografi í 
z krajiny řeky Rokytné, Jihlavy
a Oslavy

26. května IV. VZPOMÍNKOVÉ
SETKÁNÍ NA VÝZNAMNÉ 
RODÁKY Z REŠIC

Rešice - náves,
hřiště, Společenský
dům A. Opálky

www.resice.cz
65.výročí atentátu na R. Heydricha

26. - 27. května PETROVICKÁ
SETKÁVÁNÍ,
5. ROČNÍK

Petrovice www.petrovice.com
setkání zástupců obcí a sborů 
dobrovolných hasičů z Petrovic
z České republiky

2. června OUTDOOROVÝ
DĚTSKÝ DEN

Kubšice,
hřiště

Obec Kubšice, Lenka Paráková 
motorový paragliding, nízké lanové 
techniky, základy sebeobrany, 
střelba ze vzduchovky

3. června 21. ROČNÍK FESTIVALU 
DECHOVÝCH HUDEB

Dolní Dubňany,
hřiště

www.dolnidubnany.cz
vystoupení dechových souborů, 
150 účinkujících

9. června O POHÁR
STAROSTKY OBCE

Trstěnice,
fotbalové hřiště

Obec Trstěnice, Zdeňka Březinová
soutěž sborů dobrovolných hasičů

7. - 8. července DOBŘÍNSKÝ
DECHFEST

Dobřínsko,
kulturní dům

Obec Dobřínsko, Jan Vokoun
přehlídka dechové hudby
a tanečních souborů

4. - 18. srpna FESTIVAL
LOUTKOVÉHO DIVADLA

Horní Dubňany,
kulturní dům

www.obecni-urad.net/horni-dubnany
I. ročník putovního festivalu 
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/Tavíkovice/ Začátkem léta 
chtějí radní obnovit přírodní 
koupaliště s kempem v lesnatém 
údolí za obcí, kterým protéká 
říčka Rokytná. Koupaliště v Taví-
kovicích vzniklo v sedmdesátých 
letech za pomoci tehdejšího JZD
a místních občanů v akci „Z“.

Díky nadšení řady obyvatel 
vzniklo krásné přírodní koupališ-
tě, které sloužilo k rekreaci celého 
okolí. Existence dalších rekreač-
ních středisek v obci vedla k to-
mu, že Tavíkovice byly v minu-
losti významným regionálním 
centrem. Bohužel však nedošlo 
k vybudování patřičného zázemí, 
nebyly učiněny náležité kroky 
k splnění náročných administra-

tivních požadavků a tak došlo 
k prudkému útlumu turistického 
ruchu. Koupaliště bylo přeměně-
no v chovný rybník a dílo zkázy 
dokonala povodeň v dubnu 2006, 
kdy byla protržena hráz, a okolí 
bylo zaneseno nánosem bahna.

Rychlému odstranění těchto
škod bránila skutečnost, že kou-
paliště bylo vybudováno na po-
zemcích fyzických osob a nikdy 
nedošlo k jejich převodu do majet-
ku obce. „Situaci zkomplikovala 
skutečnost, že bývalé vedení obce 
si nedokázalo uvědomit reálný 
stav tohoto problému. Mylně se 
domnívalo, že vlastníci těchto 
parcel jsou povinni tyto pozemky 
bezplatně předat obci. K tomu 

však pochopitelně nikdy nedošlo 
a tak se promarnil drahocenný 
čas nutný pro podání žádosti o 
dotace. K obratu došlo až k před 
komunálními volbami, kdy se toto 
téma stalo závažným bodem před-
volebních programů. Jistě není ná-
hodou, že do zastupitelstva se vět-
šinou dostali ti, kteří se postavili 
čelem k řešení tohoto problému,“ 
uvedl starosta Libor Kosour.

Takže se započalo s postup-
nými, ale razantními kroky 
vedoucími k obnově této nádrže. 
Především došlo k narovnání ma-
jetkových vztahů mezi majiteli 
příslušných parcel. Došlo ke smě-
ně těchto parcel za pozemky, kte-
ré nebyly nutné pro rozvoj obce 

a v dalších případech došlo k vý-
kupu pozemků za řádné odhadní 
ceny. Následně pak mohlo dojít 
k pozemním pracem, při kterých 
se postupně upravuje okolí koupa-
liště, odstraňují nánosy za hrází.

„Vážným nedostatkem bohužel 
bylo, že se nám zásluhou někte-
rých ctižádostivých jedinců nepo-
dařilo uspořádat administrativní 
záležitosti tak, abychom mohli 
využít dotačních titulů určených 
k odstranění povodňových škod. 
Ješitnost a egoismus některých 
lidí bohužel vítězí i nad zájmem 
obce,“ doplnil Libor Kosour. 

V letošním roce tedy bude obec 
nucena provést veškeré práce pou-
ze z vlastního rozpočtu.      /mask/

Tavíkovičtí obnovují nevyužitý bazén pro rekreaci

/Bohutice/ Opravou čtyř obec-
ních vinných sklepů chce radnice  
podpořit tradici vinařství a přilá-
kat další návštěvníky obce.

Již delší dobu byla diskutována 
otázka funkčního zázemí, řečeno 
dnešním názvoslovím odpovída-
jící infrastruktury. Zprvu to byly 
plány na nástavbu jednoho ze 

sklepů, což však brzdil zejména 
tradiční nedostatek fi nancí, pro-
jekt byl totiž poměrně nákladný.

„Po změně vedení radnice pře-
vládla racionální myšlenka. Proč 
budeme stavět nové sklepy, když 
máme v zámeckém areálu hned 
čtyři původní a velmi autentické. 
Tyto sklepy sloužily v minulosti 

k provozu Bohutického zámku. 
Byly v nich skladovány potravi-
ny, víno, ale také například zvě-
řina, k čemuž sloužila důmyslně 
vybudovaná chladírna, do níž je 
přístup ze zámeckého parku,“
objasnil místostarosta Martin Žák.

Vstup do prvního z nich je 
umístěn hned vedle bývalé zá-
mecké kaple. Dříve byl jedním 
z míst, které byly určen jako kryt 
civilní obrany pro obyvatelstvo, 
ale spíše v něm byly uskladněny 
brambory. Tento sklep je v sou-
časné době vyklízen a jeho ote-
vření je plánováno u příležitosti 
V. ročníku Bohutického koštu, 
dne 28. dubna. Měla by zde pro-
běhnout část ochutnávky. Ke stej-
nému datu budou veřejnosti 
předvedeny také další sklepy.
Z prvního z nich se zamýšlí vytvo-
řit soukromý archív vína s mož-
ností pronájmu jednotlivým sou-
kromým osobám. Druhý pak bude 
útočištěm pro vítězné vzorky kaž-
doroční přehlídky meruňkovice, 

jelikož meruňkou jsou Bohutice 
proslulé. Využití posledního skle-
pa, již zmíněné chladírny, není 
zatím stanoveno. Prozatím by 
měl být otevřen prohlídkám.

„Podle uvedených plánů si 
lze udělat dobře obrázek, že se 
nejedná o malou věc, ale o zále-
žitost dlouhodobou a nákladnou. 
Prozatím se Obecnímu úřadu daří 
postupovat tou nejhospodárnější 
cestou a to především díky výraz-
né pomoci místních občanů, ať 
již jednotlivců nebo organizací, 
kteří se každou sobotu podílejí 
na vyklízení a opravě sklepů. 
S Probační a mediační kanceláři 
ve Znojmě byla také dohodnuta 
pomoc prostřednictvím osob ve 
výkonu trestu v rámci jejich čin-
nosti mimo nápravné zařízení,“ 
doplnil Martin Žák.

Bohutické sklepy dostanou svá
jména podle světců v podobě 
kamenných barokních soch z 18. 
století, sv. Michael, sv. Jan, sv. 
Florián a sv. Václav.          /mask/

Rekonstrukcí obecních sklepů chtějí oživit vinařství

Skautská pouť poprvé
v Ivančicích

Přibližně 60 dětí a rodičů se první aprílovou neděli zúčastnilo akce 
s názvem Skautská pouť. Tu pro veřejnost připravili ivančičtí skauti 
a při realizaci nezůstali pouze u jednoho z významů slova pouť.

Účastníci totiž museli putovat mezi atrakcemi, které se nacházely 
na různých místech. Na jednotlivých stanovištích na děti čekalo plnění 
zajímavých úkolů, při kterých předvedly svoji kreativitu, zručnost 
i fyzickou zdatnost. Odpolední procházka skončila na Loděnici - ivan-
čické skautské základně, kde poslední atrakce s názvem Strašidelný 
hrad prověřila odvahu účastníků. Ti, kteří zdolali nástrahy v podobě 
nevábně páchnoucí lepkavé tekutiny, si z ní za odměnu vytáhli pamětní 
minci, kterou si taky odnesli domů. Po skončení samotného putování 
si všichni mohli zahrát se skauty nejrůznější hry, využít přichystaných 
lanových aktivit, nebo si třeba opéct špekáček u ohně. Pořadatelé dou-
fají, že se jim podařilo přichystat rodinám příjemné jarní odpoledne, 
a těší se na setkání při nějaké další akci pro veřejnost.     Ondrej Páleš

Oslavanská padesátka 
/Oslavany/ Tradiční turistický pochod údolím řeky Oslavy a říč-

ky Chvojnice byl dlouhá léta v režii Antonína Šaláta. Jako starosta 
oslavanského Junáka se zasloužil hlavní měrou za organizování této 
turistické akce. Přesto, že Antonín Šalát na začátku letošního roku 
zemřel, se i na přípravě letošního ročníku ideově podílel. S jeho ro-
dinou bylo dohodnuto, že Oslavanská 50 od letošního roku ponese
i podtitul memoriál Antonína Šaláta. „Věřím tomu, že všichni, kteří 
pana Šaláta znali a všichni ti, kteří mají rádi přírodu a zdravý pohyb 
v přírodě, se pochodu zúčastní, protože v letošním ročníku nepůjde jen 
o procházku rozkvetlou jarní přírodou, ale i o vzdání pocty památce 
Antonína Šaláta,“ sdělil starosta Oslavan Vít Aldorf. Letos se bude 
startovat v sobotu 21. dubna od DDM od 7 do 9 hodin. Připraveny jsou 
trasy pro pěší i cyklisty v délkách 20, 30 a 50 kilometrů.               /jak/

Viewegh v Krumlově
V úterý 3. dubna pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov 

besedu se spisovatelem Michalem Vieweghem. Pan Michal Viewegh 
je nejúspěšnějším současným autorem. Jeho knihy dosahují na dnešní 
dobu obrovských nákladů, mají velký okruh příznivců a vyšly v mnoha
světových jazycích. Posluchači měli možnost seznámit se s jeho nej-
novější knihou Andělé všedního dne prostřednictvím autorského čtení.
Kniha vychází v nakladatelství Druhé město - nakladatel Martin Pluhá-
ček a bude veřejnosti představena na veletrhu Svět knihy 2007 v Praze.

Na otázku z řad studentů a návštěvníků, kde Michal Viewegh bere 
inspiraci ke svým románům, odpověděl: „Člověk musí věci kolem sebe 
vidět a být dostatečně citlivý, aby si jich vůbec všimnul. Myslím, že 
umím naslouchat.“ Na otázku, zda jej nemrzí někdy ostrá kritika, řekl: 
„Člověk je už dost stár, aby věděl co chce, a dosud natolik mlád, aby 
se ničeho nezalekl. V roce 2005 jsem namísto rozhovorů psal Báječný 
deník, byla to pro mne určitá zkušenost, ale už ji nebudu opakovat.“

Městská knihovna pořádá besedu se spisovatelkou,
cestovatelkou a novinářkou 

PAVLOU JAZAIRIOVOU
autorkou knih Cesty za Afrikou, Sahara všedního dne,

Setkání v buši, Afrikou v protisměru, Egypt, Izrael a Palestina,
V Indii, Cestou hvězdy, V severní Indii, Závoj a džíny.

Beseda spojená s promítáním se uskuteční ve čtvrtek 3. května
v 17,30 hod. v Galerii Knížecího domu. Autorka seznámí s historic-
kými a cestopisnými zajímavostmi Španělska a společně navštívíme 
poutní místo Santiago de Compostela. Na besedě je možnost zakou-

pení knih p. Jazairiové s podpisem autorky, vstupné 40,- Kč.
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Maďarsko – Balaton
Balaton má tisíce tváří a tak si každý může své touhy usku-
tečňovat dle svých osobitých zálib a stvořit si dovolenou 
šitou přímo na tělo. Velkou výhodou je blízká vzdálenost
z naší republiky a pro cestování i možnost využití želez-
niční dopravy, která (1. díl tajenky). Co se týká pláží, 
severní a jižní pobřeží Balatonu se od sebe podstatně liší. 
Na severu přechází voda prudce do hloubky a po 30-50 
metrech se již nedosáhne na dno. Zdejší pláže jsou vhodné 
spíše pro dobré plavce či pro ty, kteří přijíždějí s dospíva-
jícími dětmi. Na jižním břehu se voda jen pozvolna sva-
žuje do hloubky, na většině míst se (2. díl tajenky) třeba
i do vzdálenosti pěti set metrů od břehu bez plavání. 

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: archiv knihovny

foto: mask

foto: autor
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Kulturní programy
23. 4. - 6. 5. 2007

PROGRAM KIN

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 Pantofláči, Dým, Pumpaři, 
Haluza, Woraz. Vstupné 50 Kč. Vstup do sálu bez kanad!

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 21.4. ve 20.00 SÓLOKAPR
• ne 22.4. v 18.00 Kriminální komedie USA, VB
• st 25.4. v 18.00 PAST NA ŽRALOKA
  Animovaná pohádka USA
• so 28.4. ve 20.00 MOJE  SUPERBEJVALKA
• ne 29.4. v 18.00 Romantická komedie USA
• st 2.5. ve 20.00 DVEŘE DOKOŘÁN
  Romantické drama VB/USA
• so 5.5. ve 20.00 ODSOUZENI ZEMŘÍT
• ne 6.5. v 18.00 Thriller Německo

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 22.4. v 17.00 PAST NA ŽRALOKA
  Animovaná pohádka USA
• út 24.4. ve 20.00 VRATNÉ LAHVE
  Film ČR
• st 25.4. ve 20.00 HANNIBAL - ZROZENÍ
  Thriller USA/ ČR
• st 2.5. ve 20.00 KVASKA
  Komedie ČR
• ne 6.5. v 17.00 MAHARAL: Tajemství talismanu
            ve 20.00 Dobrodružný film ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 21.4. v 18.00 NOC V MUZEU
  Film USA
• ne 22.4. v 18.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ !
  Film USA
• so 28.4. v 18.00 SEJMI ESO
  Krimi V. Británie, USA 
• ne 29.4. v 16.00 LOVECKÁ  SEZÓNA
                v 18.00 Film USA
• ne 6.5. v 19.00 BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
  Film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• út 1.5.ve 20.30 ERAGON
  Dobrodružný fantasy film USA
• pá 4.5. ve 20.30 NOC V MUZEU
  Film USA 
• so 5.5. ve 20.30 SEJMI ESO
  Krimi V. Británie, 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.

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.

AKCE ZUŠ V M. KRUMLOVĚ
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

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 

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.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 22.4. - 13.5. - výstava Příroda a vesmír, obrazy Josef Macholán, Galerie 
Památníku A. Muchy. Vernisáž 22. 4. v 16.00 hod, vstupné 10 Kč.
• 24.4. v 8.30 a 10.00 hod - Tetiny - dopravní výchova, pohádka pro MŠ, 
I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi, kino Réna Ivančice, účinkují Brněnské 
písničkové tetiny, vstupné 30 Kč.
• 28.4. - 20.5. - výstava k 80. letům Klubu českých turistů Ivančice, Sklepení  
Památníku A. Muchy, z činnosti, kroniky, fotografie. Vernisáž 27. 4. v 17.00 
hodin, vstup zdarma.
• 28.4. v 6.30 hod - poznávací zájezd Křivoklát a Karlštejn, od Besedního 
domu, doprava 430 Kč (+ 20 Kč rezervační poplatek).
• 5.5. - společné sportovní soutěže dobrovolných hasičů mikroregionu 
Ivančicko a regionu rakouského Stronsdorfu, Palackého nám. Ivančice. 
Celodenní program, od  9.30 hod vystoupí dechová kapela Doubravěnka, 
dechový orchestr ZUŠ Bobrava, mažoretky, od 14.00 budou soutěžit družstva 
dobrovolných hasičů. 

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
• 22.4. - v 15.00 - Příprava na sezonu 2007, tréninkové odpoledne, ukázka 
výcviku koní, SVČ Ivančice, statek Padochovka, poplatek 10 Kč.
• 29.4 v 15.00 - Slet čarodějnic, setkání všech čarodějnic a čarodějů, SVČ 
Ivančice, statek Padochovka, popl. děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, s sebou špekáček.
• 5.5. v 10.00 - Turnaj v minikopané, pro děti a mládež, tým tvoří 4 hráči + 
brankář, v Ivančicích, hřiště na Réně - před mostem, poplatek 20 Kč/osoba.
• 5.5. ve 13.00 - Turnaj Magic the Gathering, SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7 , popl. 55 Kč. Ceny: 1⁄2 boosteru na hráče, maximum 20 DCI turnajů.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 21.4. v 9.00 hod - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslavské letiště“  závod 
modelů letadel na letišti Aeroklubu Miroslav + výstava automobilů. 
• 28.4. v 8.00 - 10.00 hod - 17. ročník turistického pochodu „Miroslavská 
šlápota“ připraveno je 5 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy, s cílem 
u koupaliště, start od ZŠ, ul. Třináctky. Proběhnou ukázky miroslavských 
kynologů, prezentace občanského sdružení MIROSA a v 11.00 vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže „Jak to vidí zvířata.“ Start  8.00 - 10.00 hod u 
budovy ZŠ. Startovné 30 Kč dospělí a 20 Kč děti. V době od 8.30 do 9.00 hodin 
bude také možné shlédnout zahájení pěšího přesunu osádky pěchotního srubu, 
která bude nocovat na miroslavském zámku. K vidění budou československé 
uniformy armády a četnictva ze 30 let, uniformy z 60. let a také výstroj a výzbroj 
současné Armády ČR. Pořádá  ZŠ Miroslav a DDM Miroslav.
• 1.5. v 8.00 hod - Oslava svátku práce a vstupu ČR do EU.V 8.00 rybářské 
závody mládeže, slovo starosty v 9.30 hod. v Ramoši. Od 10.00 h. přátelské posezení 
s občerstvením a živou hudbou v letním kině (maso na kotlíku a uzená cigára). 
V ZŠ bude od 9.00 hod otevřena výtvarná výstava. Večer zahájí provoz letní 
kino. Pořádají město Miroslav a miroslavští rybáři, MKIC, ZŠ, KSČM.
• 5.5. v 6.00 hod - Rybářské závody na rybníku Suchánek. 
• 5.5. - Memoriál Petra Tučka - celorepubliková navigační soutěž v ultra-
lehkém létání na novém letišti AIRCON. Soutěže se zúčastní několik desítek 
českých i zahraničních posádek. Proběhnou předváděcí lety a ukázky moderních 
i historických letadel. Info na www.airconfly.cz
• 6.5. v 6.00 hod - rybářské závody mládeže. Pořádají miroslavští rybáři. 

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

• 30. 4. od 14.30 hod - Čarodějná škola, škola soutěží, ohně a opékání 
špekáčků. Úspěšní absolventi dostanou osvědčení! Kostým čarodějů 
a čarodějnic vítán. Děti dostanou špekáček. Poplatek 10 Kč.
• 30. 4. a 7. 5. dopoledne na Dopravní hřiště, dopoledne v době ředitelského 
volna v ZŠ Oslavany. Možnost vyzkoušení dopravního hřiště pod dohledem 
pedagogů z Domu dětí. Kolo a helmu s sebou! Upřesnění na letácích.
• 2. 5. od 13.30 hod - Dárek pro maminku, ve výtvarné dílně Domu dětí. 
Přezůvky s sebou. Bez poplatku.
• 4. 5. - Mezinárodní atletické utkání atletů z Oslavan a Schkeuditz. Pořádá 
TJ Oslavany ve spolupráci s DDM 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
• 29.4. v 8.00 - Slavnostní otevření rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně.
Od 8.00 hod bude otevřená rozhledna pro zájemce o výhledy. Doprovodný 
program od 10 - 21.30 hod, kdy bude ukončen ohňostrojem. Slavnostní projevy 
ve 13 hod. Pro zájemce bude zajištěna kyvadlová doprava od 10.30 hod
od Besedního domu, poslední odjezd od rozhledny v 15 hod. 
• 27.4. - 13.5. výstava k 80.výročí turistiky v Ivančicích bude otevřena 
vernisáží v pátek 27.4. v 17 hod ve sklepních prostorách KIC. Všichni naši 
členové jsou srdečně zváni. Hlavní přípravné dny budou: čtvrtek 26.4. a pátek 
27.4. dopoledne. Kdo můžete, přijďte pomoci s instalací.
• 1.5. od 9.00 - Den otevřených dveří na zámku v Oslavanech a otevření 
cyklostezek, účast samostatně.
• 8.5. v 7.06 odjezd z Ivančic vlakem - Pochod župou Pernštejnskou
(10-50 km), z Brna v 8:19. Vede J. Flíček.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 4.5. v dopoledních hodinách - Střelnice Cross, na Střelnici v MK 
u fotbalového hřiště. Jedná se o akci typu branný závod, kdy soutěžící musí splnit 
teoretické znalosti, praktické dovednosti a fyzickou kondici. Soutěží tříčlenná 
družstva složená ze zástupců jednotlivých tříd: I.: 2. - 4. třída ZŠ,  II.: 5. - 6. třída 
ZŠ, III.: 7. - 9. třída ZŠ. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. 4.! Na pozdě 
podané přihlášky už nebude brán zřetel. Přihlásit se můžete osobně v kanceláři 
DDM, telefonicky  515 322 770, poštou: DDM Moravský Krumlov, náměstí 
T.GM 35, 672 01  M. Krumlov, e-mailem: Edita. Strnadova@seznam.cz

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

• do 27.4. - výstava „Žeň žen“, obrazy, plastiky, kartony. Galerie Knížecí dům
• 23.4. v 17.00 hod - Žákovský koncert ZUŚ, taneční sál ZUŠ M. Krumlov.
• 28.4. - zájezd Noc na Karlštejně, HD Karlín Praha.
• 1.5. v 19.00 hod - Májový koncert KPH, vystoupí vokálně - experimentální 
soubor Affetto za doprovodu varhanního pozitivu. Zámek M. Krumlov,  
Slovanská epopej, vstupné 50/80,- Kč.
• 3. - 18.5. - Výstava fotografií Jarmily Kocourkové - „Kraj schovaných 
řek“. Vernisáž 2. května 2007 v 18.00 hod., galerie Knížecí dům.
• 3.5. v 17.30 hod - beseda se spisovatelkou a reportérkou Pavlou 
Jazairiovou, galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
• 5.5. - Floriánský jarmark, nám. TGM M. Krumlov, dopolední prodejní trhy 
doprovázené kulturním programem od 8.30 hod.
• 6.5. - Floriánská pouť - Mše svatá se slouží od 10.30 hod, kaple sv. Floriána
• 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
• 28.4. ve 20.00 hod - Taneční zábava , hraje Revolt a Darken, v Dělnickém domě
• 28.4. v 9.00 hod - turnaj v pinpongu, na Sokolovně Padochov.
• 29.4. - 4.5. - výstava „Šikovné ruce“, výstava ručních prací a výrobků 
volnočas. aktivit oslav. občanů. Otevřeno denně od 10.00 v malém vestibulu kina.
• 30.4. ve 20.00 hod - Pálení čarodějnic, na Sokolovně Padochov, hrají 
Pumpaři, TJ Sokol Padochov
• 30.4. v 17.00 - Pálení čarodějnic na zahrádce v Dělnickém domě Oslavany, 
k tanci a poslechu hraje Tremolo, ve 22.00 hod. velký čarodějnický ohňostroj. 
Pořádá Restaurace Dělnický dům Oslavany.
• 1.5. v 15.00 - Májová veselice, hrají Pumpaři  na Sokolovně Padochov.
• 1.5. Den otevřených dveří na zámku Oslavany, 9.00 - 18.00 hod - otevřena 
všechna muzea, nová expozice mineralogie, prohlídky zámku s průvodci, 
celodenní hudební produkce - hraje skupina Hobbit, hrnčířský jarmark. v 10.00 
hod odemykání templářské cyklostezky, 9.00 - 10.00 hod prezentace na nádvoří, 
10.00 hod společný výjezd na trasu.
• 3.5 - 4.5. 9.00 - 18.00 - humanitární sbírka letního a zimního oblečení 
a lůžkovin. Sbírka proběhne v garáži katolického domu.Pořádá Spolek 
Katolický dům a Orlovna Oslavany.
• 4.5. ve 20.00 - taneční zábava v Dělnickém domě, hrají Stíny a Arcus. 

Hotel Epopej zve na 

I. ROČNÍK OCHUTNÁVKY VÍN 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

sobota 5. května 2007 v 19.00 hodin.
K dobré náladě vám bude hrát Vsetínská cimbálová muzika.

Českou besedu zatančí členové Orla Moravský Krumlov. 
Ochutnávka valašských frgálů a klobás. Vstupné 50 Kč

Vstup do sálu vchodem hotelu.
Mediálním partnerem akce je čtrnáctideník Zrcadlo

a regionální server www.zrcadlo.info

RODINNÉ CENTRUM MĚSÍČNÍ 
HOUPAČKA ZAČÍNÁ TANČIT! 

Od 18. dubna vždy každou středu v tělocvičně Ústavu pro neslyšící:
Maminky s dětmi: 9.45 - 11.30 hodin

Děvčátka: 16.00 - 17.00 hodin
Dívenky: 17.00 - 18.00 hodin

Břišní tance vede a bližší info. podá Kateřina Pokorná: 603 426 286.

HLEDÁME ZAČÍNAJÍCÍ
I DĚTSKÉ KAPELY,

které by se chtěly zúčastnit malé rockové přehlídky
v Moravském Krumlově. 

Bližší informace na tel.: 737 70 09 54.

Místní skupina Miroslav Moravského rybářského svazu pořádá 
v sobotu 5. května 2007 na rybníku Suchánek

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Prezentace účastníků je v době 5.00 - 5.45 hod, zahájení v 6.00 hod, 

střídání míst v 10.00 hod, ukončení ve 12.00 hod. Soutěže se také 
zúčastní nevidomí rybáři. Vstupenky je možné zakoupit také v pátek, 

dne 4. května 2007, v 18.00 hod na rybníku Suchánek. Rybník je 
dobře zarybněn pstruhem duhovým a kaprem. Vítězové jednotlivých 

kategorii si odnesou pěkné ceny. Pro všechny hosty závodů je 
připraveno bohaté občerstvení - smažený kapr, pečený vepř na rožni 

a uzená cigára. Parkování v blízkosti rybníka je taktéž zajištěno. 
Příznivce rybářského sportu zvou miroslavští rybáři.

VE STŘEDU NA HŘIŠTĚ!
Každou středu vždy od 16.00 do 19.00 hodin na hřišti za ZŠ Oslavany.
Bez poplatku, sportovní obuv se světlou podrážkou s sebou, možnost 

zahrát si fotbal, basketbal a další hry a sporty, pedagogický dozor.

TANČILI JSTE? OZVĚTE SE!
Bývalí i současní tanečníci prosím ozvěte se! Taneční kroužek má 

v letošním roce 25. výročí vzniku a v listopadu chystáme

SRAZ TANEČNÍKŮ
Navštěvovali jste od roku 1982 taneční kroužek při GJB v Ivančicích 

nebo od roku 1992 Taneční klub Orion? Pak jste to právě Vy, na koho 
potřebujeme kontakt, abychom Vám mohli poslat osobní pozvánku. 

Prosím napište e-mail na adresu ddmoslavany@volny.cz
(předmět sraz a vaše jméno, rok narození a adresu - raději e-mail,

ale není podmínkou). Těšíme se na Vás. Manželé Flekalovi

TJ Sokol Lesonice pořádá v pátek 4. 5. 2007

MÁJOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
se skupinou Fantazie.

Začátek ve 20 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany pořádá

5. SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
27. dubna v sále místního pohostinství v 18.00 hodin

Průvod masek od školy do sálu, taneční zábava za doprovodu 
skupiny Dreams, soutěže a hry, lampiónový průvod, ohňostroj, 
táborák. Vstupné 30 Kč dospělí, děti bez masek 15 Kč, děti v 

maskách zdarma. Sraz masek v 17.45 hod u školy. Každý si přinese 
vlastní špekáček. Věříme, že se čarodějnice slétnou v hojném počtu!
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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 “

Panovského cihelna
V minulém čísle Zrcadla jsme 

se věnovali ivančickým cihel-
nám. Vraťme se nyní k historicky 
nejmladší cihelně v Ivančicích.

Kolaudační protokol podepsa-
ný 5. 11. 1908 umožnil zprovoz-
nění Panovského cihelny. Údaje
o výrobě z té doby bohužel nemá-
me, stejně tak nejsou informace 
z období z dalších 10 let.

Během 1. sv. války cihelna 
nevyráběla a zahájila výrobu až 
v roce 1921. Dne 1. července 1920 
navrhuje Alois Remunda, aby
se obecní zastupitelstvo v Ivan-
čicích usneslo na zabrání cihelny 
Panovských, a navrhuje postup:

Obecní zastupitelstvo se usnáší, 
aby cihelna Panovského byla za-
brána obcí a uvedena v činnost.

Dělnické radě oslavansko
-ivančické buď povoleno nahléd-
nutí do spisů týkajících se zabrání 
cihelny.

Dne 14. července 1920 ode-
sílá ivančický starosta Zemské 
politické správě v Brně dopis, 
ve kterém vysvětluje potíže 
s majiteli cihelny. Oznamuje, že 
cihelna má od roku 1914 připra-
vené cihly a tašky, ale dosud je 
nevypálila, přitom je v Ivančicích 
a okolí katastrofální nedostatek 
stavebního materiálu a vzhledem 
k očekávané stavbě škol a dalších 
veřejných budov se nedostatek 
ještě zvýší. Je také třeba snížit 
nezaměstnanost. Dále jsou obavy, 
aby majitelé cihelnu nezlikvido-
vali, jak učinili v Oslavanech.

Do února 1921 odpověď od 
Zemské správy nedošla. Přesto 
nějaký tlak na majitele musel být, 
protože výroba byla zahájena. 

Zřejmě natruc přijali Panovští 
do cihelny 12 italských dělníků
a málo lidí z Ivančic. 

Pro období až do konce 2. 
sv. války nejsou v protokolech 
obecního zastupitelstva o cihelně 
žádné záznamy. Zřejmě byla vý-
roba plynulá, žádné velké střety 
s majiteli, takže v obecním za-
stupitelstvu se neobjevily žádné 
připomínky ani stížnosti. 

Po 18. dubnu 1945 (den osvo-
bození Ivančic) byl na majetek
Franze Panovského, jehož sou-
částí byla i cihelna, uvalena 
národní správa. Dne 14. května 
1945 navrhuje rada Národního 
výboru, aby cihelna byla uvedena 
do provozu, ale po důkladné pro-
hlídce bylo sděleno, že s výrobou 
lze začít až v říjnu 1945. Dne 
7. září 1945 rozhodla rada NV
o žádosti adresované OV v Brně 
na převedení cihelny do majetku 
města. Zásluhou a fi nancováním 
MNV se v roce 1946 vyrobilo 
1,4 mil. cihlářských výrobků, ale 
cihelna vykázala schodek 500 ti-
síc Kč. Vzhledem k nepořádkům 

v cihelně nařídil MNV inventuru 
vyrobených cihel, kterou pro-
vedlo 50 pracovníků s pomocí 8 
nákladních aut a 13 koňských po-
tahů. Inventurou provedenou na 
volném prostranství před cihel-
nou bylo zjištěno, že k 31. říjnu 
1946 je skladem 167.200 cihel. 
Takové množství na zásobách 
bylo udivující, protože stavebních 
materiálů byl stále nedostatek.

Od 1. ledna 1947 byla cihelna 
oddělena od ostatního majetku 
rodiny Panovských a nabídnuta 
Moravskoslezským cihelnám 
v Brně. Po jejich odmítnutí chtěl 
MNV cihelnu likvidovat. Neu-
věřitelné rozhodnutí v době, kdy 
byl katastrofální nedostatek zdi-
cích materiálů. Cihelnu zachránil 
ofi ciál MNV Antonín Konečný, 
který požádal o správu cihelny. 
MNV s tím souhlasil a jmenoval 
A. Konečného vedoucím cihel-
ny. Rada NV projednávala dne 
31. ledna 1947 upozornění, že 
správce cihelny dluží od břez-
na 1946 do 31. prosince 1946 
okresní pojišťovně na nemo-
cenském pojištění 138.887,40 
Kčs. Další informace o tomto 
případu je z 28. března – „Okr. 
nem. pojišťovna v Brně provedla 
exekuci v cihelně pro nedoplatky 
nemocenského pojištění“. Jak je 
vidět, tehdy se takové záležitosti 
řešily rychle a nebylo k tomu 
zapotřebí několikaletých tahanic 
u soudu. Během roku 1947 byla 
cihelna uvedena do plné činnosti 
a vyrobila 1 768.000 cihel, 170 
tisíc tašek francouzských, 198 
tisíc tašek obyčejných a 3.460 
hřebenáčů. Vybavení cihelny 

bylo modernizováno a přikoupil 
se i stroj na jemné mletí hlíny pro 
výrobu krytiny.

Od 28. února 1948 převzala 
vedení v cihelně komise MNV 
v složení: Josef Kočí, Karel 
Krčma a Jan Paulíček. Cihelna 
zaměstnávala 48 lidí, investiční 
náklady ve výši 800.000 Kčs 
byly vynaloženy na zakoupení 
korečkového rýpadla, řetězového 
transportního pásu, vybavení su-
šáren apod. V tomto roce vyrobi-
la cihelna 1 657.000 cihlářských
výrobků. Od 1. dubna 1949 byla 
cihelna zařazena do Komunálního 
podniku, kombinát města Ivančic. 
Údaje z té doby neuvádějí výrobu 
v kusech, ale pouze procenta pl-
nění plánu, které bylo úspěšné.

 V „Protokolu“ ze dne 31. lis-
topadu 1951 se uvádí vyčlenění 
cihelny z Oblastního sdruženého 
komunálního podniku města 
Ivančic a její začlenění do Okres-
ního stavebního podniku Rosice. 
Bylo to období, kdy vše v Ivan-
čicích spadalo pod správu některé 
organizace v Rosicích. Zápis 

z jednání rady NV z té doby je 
výstižný. „Nejnutnější (stavební) 
opravy není možno prováděti pro 
nedostatek materiálu zejména 
cihel.“ Je třeba připomenout, 
že stavební (a jiný) materiál byl 
přidělován obcím Okresním ná-
rodním výborem v Rosicích. 

 Další majitel je uveden až 
v roce 1957 pod názvem Cihelna 
Gustava Klimenta s poznámkou 
„vyrábí jen plné cihly“. Každo-
ročně až do roku 1963 vyráběla 
cihelna cca 3,5 mil. cihel.

 Zápis v Pamětní knize města 
Ivančic v roce 1964 připomíná 
ukončení provozu v cihelně:

„V roce 1964 nebyl již zahá-
jen provoz v této velmi dobré a 
poslední cihelně našeho města, 
která zásobovala široké okolí 
kvalitními cihlami. Dvouleté 
úsilí podnikového ředitelství 
podniku Gustava Klimenta do-
sáhlo svého cíle. Jeho pracovníci 
dokázali odůvodnit u nadřízených 
orgánů, že cihel je dostatek a že 
v ostatních cihelnách je provoz 
rentabilnější“.

Místní orgány rozhodně protes-
tovaly proti tomuto rozhodnutí na 
úrovni okresu, kraje, že uzavřením 
této cihelny budou způsobeny 
našemu hospodářství ztráty. Bez-
výsledně. Cihelna byla zastavena 
a koncem roku 1964 se začal pro-
jevovat citelný nedostatek cihel.

Normální člověk se nestačil di-
vit. Mohu potvrdit z vlastní zku-
šenosti, jaká byla bída o stavební 
materiál. V roce 1965 jsme začali 
stavět rodinný domek a stavební 
materiál byl na příděl Jednoty 
Brno. V cihlách bylo přidělováno 
pouze 50% potřebného množství 
a veškeré prosby a škemrání 
o zvýšení přídělu byly marné. 
Jednota nemohla více přidělit, 
protože cihly nebyly. Jaké a čí zá-
jmy prosadily zastavení ivančické 
cihelny? Další tři roky byl areál 
dřívější cihelny využíván jako 
sklad surovin n.p. Retex.

 V roce 1967 byla cihelna uve-
dena opět do provozu pod názvem 
Sdružení pro výrobu stavebních 
hmot při JZD Nové Bránice. Ve 
„Sdružení“ bylo 36 JZD, Školní 
statek Ivančice a STS Brno. 
Vklad jednotlivých účastníků byl 
45.000 Kč. Cihelna v tomto roce 
zaměstnávala 40 stálých pracov-
níků a v sezóně dalších 15 brigád-
níků. Vyrobeno bylo 2,25 mil. ci-
hel. Uvedení cihelny do provozu 
se uskutečnilo za vydatné pomoci 
n.p. Retex a dolu Václav Nosek 

v Oslavanech. V roce 1967 se 
začala stavět sušárna vytápěná 
topným olejem, která se v roce 
1973 přebudovala na vytápění 
plynem. Stavba sušárny, do které 
se vešlo 50.000 cihel, umožnila 
prodloužení sezóny na podzim 
a zahájení brzy z jara. Přes léto 
se cihly sušily volným sušením 
v regálech pod stříškou. V roce 
1971 vyrobila cihelna 4,435 mili-
onů cihel, byla to nejvyšší výroba 
v historii cihelny. V dalších le-
tech kolísala výroba v rozmezí 3 - 
4 milionů cihel. Ještě v roce 1990 
bylo vyrobeno necelé tři miliony 
kusů, od tohoto roku má výroba 
sestupnou tendenci. Od 8. června 
2001 je změna majitele i názvu na 
„Cihelna Ivančice a. s.“ V  roce 
2003 bylo vyrobeno 1,8 mil. ci-
hel, prodej byl 1,9 mil. cihel.

Kvalita hlíny umožňovala 
výrobu pouze plných cihel a její 
zásoba byla vyčerpána. Postupně 
byly také v okolí zrušeny všechny 
cihelny. Před třemi léty byla výro-
ba plných cihel v  obcích Bohda-
lov u Žďáru, Bořitov u Boskovic 
a Šitbořicích. Plné pálené cihly 
dnes slouží jen jako doplňkový 
prvek k různým stavebním ma-
teriálům, např. tvárnicím. Cihel-
na v Ivančicích již nevyrábí, 
takže oslav ke 100 letému výročí 
v příštím roce se nedočkáme. 

Kde se poprvé vyrobil stavební 
prvek připomínající cihlu, se ne-
podaří zjistit. Vždyť pálená kera-
mika, tedy tepelný proces, kterým 
se jílový základ stává odolnějším a 
pevnějším, je velmi starý a rozšíře-
ný. Připomeňme, že pálené fi gurky 
a střepy staré 25 tisíc let byly obje-
veny u Dolních Věstonic.

V minulém čísle jsme připo-
mněli cihly vyrobené ve staré 
Babylonii chemickou cestou za 
studena. Jejich odolnost je po více 
jak 4.500 let vynikající. V šestém 
století si povšiml těchto odolných 
cihel babylonský král Nabopales-
sar. Dochovaná tabulka obsahuje 
jeho modlitbu, kterou zakončil 
slovy: „Dej mému trůnu až do 
daleké budoucnosti tak pevné zá-
klady, jako navěky odolávají cihly 
Etemenanki“. (Babylonské věže). 
Jak dlouho by odolávaly běžné 
pálené cihly?                Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY:
Toulky minulostí světa – první díl
Časopis Vesmír 82, duben 2003
Pamětní kniha města Ivančice SOkA 
Rajhrad, fond C 36 – 198
Zápisy rady NV Ivančice SOkA Raj-
hrad 1945 - 1963

Vjezd do areálu cihelny                                       Foto: Vl. Voborný, září 2001

♣ 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.

Venkovní sušárna využívaná převážně v letních měsících

Vaječné povelikonoční menu
V době po Velikonocích se v mnoha domácnostech sejde spousta vajíček. 

Proto dnes uvádíme několik vaječných receptů, ten první byl zaznamenán  
někdy z období kolem roku 1690.

„Kaše z vajec. Vezmi půl pinty smetany, čtyry vejce i s bílky a cukru, co 
se ti zdá, aby sladký bylo, dej růžový vody čtvrt žejdlíka, zmíchej to čistě 
lžící, dej kousek másla na mísu a zahřej je, vlej na mísu, postav na vohříva-
dlo, aby na vrchu i zespod uštíralá byla, posyp cukrem.“

Jiný mladší recept pochází z roku 1834 a je již novodobě upravený. „Na-
tvrdo uvařená vejce usekáme na nudličky. Tři žloutky si však uschováme. Při-
pravíme omáčku z másla, mouky a smetany se dvěma syrovými žloutky. Vejce 
smícháme s omáčkou a vše přemístíme do pekáče. Nahoru téměř naplněného 
pekáče naklademe podušené žampiony nebo tvrdý strouhaný sýr. Na závěr vše 
posypeme drobenkou z odložených žloutků a nasekanou petrželkou.“

Vejce jsou nesmírně cenná potravina pro výživu. Obsahují mnoho bílko-
vin nejen v bílku, ale i ve žloutku. Proto vejce mohou dobře nahradit maso. 
Žloutek má i mnoho tuku a v něm též vitamin A, který je v másle, ale navíc 
obsahuje i vzácný vitamin D, který potřebují hlavně děti. Vejce obsahují 
také vápník a na rozdíl od mléka i železo. Velkou výhodou vajec je i jejich 
rychlá úprava, což nejlépe ocení právě hospodyně. 

K vaření používáme jen vajec čerstvých, poněvadž jsou chutnější
a jemnější než vejce skladovaná. Prochladlá vejce necháme nejprve chvíli
v místnosti prohřát, než je vaříme. Zákrokem předejdeme praskání vajec při 
vaření. Vejce vážou masité i jiné sekaniny, pomáhají zahušťovat omáčky, 
polévky a krémy. Vejce je choulostivá potravina. Špatným zacházením
s vejci u pěstitele, dodavatele i spotřebitele v domácnosti podléhají různým  
fyziologickým i mikrobiologickým změnám, které narušují jejich jakost. 
Proto je zapotřebí jim při manipulaci věnovat náležitou pozornost.

V zimě se používají vejce různě konzervovaná, nejčastěji ve vápenné 
vodě nebo ve vodním skle. Tato vejce snadno poznáme podle drsného povr-
chu. Čerstvost vajec poznáme nejlépe při prosvícení. Sevřeme-li vejce mezi 
dlaněmi obou rukou a prohlížíme si je proti rozsvícené žárovce, vidíme, že 
na tupém konci je u čerstvého vejce bílek jasný, průhledný a jen stínově 
vidíme obrys žloutku. Je-li obrys žloutku příliš jasný, jsou-li v bílku stíny 
nebo dokonce viditelné skvrny, značí to, že jde o vejce staré nebo už částeč-
ně zkažené. Mnohé hospodyně zkoušejí čerstvost vajec ponořením do vody. 
Vejce zcela čerstvá klesnou hned ke dnu, vejce asi týden stará se vznášejí 
uprostřed roztoku a vejce ještě starší plavou na povrchu.

Omytím povrchu připravíme vejce o přirozený ochranný povlak na sko-
řápce. Na kratší dobu skladujeme vejce postavené ve stojánku. Stavíme je 
vždy špičkou dolů, protože zejména tupý konec obsahuje ve skořápce hojně 
pórů, kudy vejce vdechuje kyslík a pak vydechuje ve vejci se tvořící kyslič-
ník uhličitý. Říkáme, že vejce dýchají.

Základní přípravou je vejce na hniličku. To jsou vejce vařená tak, že bílek 
je úplně ztuhlý a žloutek kašovitý. Vejce vložíme do vřelé vody a vaříme 
4 až 5 minut, přelijeme studenou vodou a podáváme ve skořápce nebo 
oloupaná s omáčkami - smetanovou, koprovou. rajskou, s křenem, hořčicí, 
k dušené zelenině i dušeným bramborám. Další příprava je vejce natvrdo. 
Vejce ponoříme do vřelé vody a vaříme 10 minut, ponořená do studené 
vody od začátku varu 8 minut. Uvařená ponoříme na chvíli do studené vody
a oloupeme. Vejce uvařená natvrdo můžeme použít nejrůznějším způsobem.  

Hadrová polévka
Co budeme potřebovat: hladkou mouku, tuk, tři vejce, česnek, 
pepř, sůl, Masox, kmín, majoránku. 
Postup: V kastrolu si uděláme zásmažku, do které rozklepneme
vajíčka a zamícháme, z čehož se nám udělají „potrhané hadry“.
Zalijeme jedním litrem vody, přidáme 5 až 7 stroužků česneku, pepř, 
sůl, jednu kostku Masoxu, kmín a majoránku. Jako přílohu podá-
váme opražený chléb nebo rohlík.                        /Robková Božena/ 

Zapečená vejce
Co budeme potřebovat: 8 vajec, 50 g domácí klobásy, lžičku hoř-
čice, 40 g rostlinného tuku, 100 g tvrdého sýra, 2 lžíce stouhanky, 1 
dcl smetany, 1 zelenou papriku (může být i zmrazená), tuk a strou-
hanku na vymazání formy. 
Postup: Vejce uvaříme natvrdo a rozpůlíme podélně. Žloutky 
vyjmeme, rozetřeme s rostlinným tukem, přidáme hořčici, drobně 
rozkrájený klobás a zelenou papriku, podle chuti osolíme a okoření-
me mletou paprikou. Dobře rozmícháme a směsí naplníme prázdné 
bílky. Do zapékací misky vymazané tukem a vysypané strouhankou 
naskládáme naplněné půlky vajec, zalijeme smetanou a posypeme 
směsí jemně strouhaného sýra a strouhanky. V předem zahřáté trou-
bě zapečeme. Na talíři obložíme hlávkovým salátem a čtvrtkami 
rajčat. Podáváme s vařenými brambory nebo s bramborovou kaší. 

Vejce s rajčatovou omáčkou
Co budeme potřebovat: 250 g rajčat, 2 lžíce oleje, 1 lžíce hořčice, 
50 g cibule, lžíci kečupu, sůl, petrželku 
Postup: Vejce vložíme do vroucí vody a vaříme osm minut.  
Zchladlá oloupeme, rozkrojíme podél napůl a narovnáme je na 
mísu nebo každému na talíř. Očištěná rajčata rozmixujeme s ole-
jem, cibulí, hořčicí a solí na omáčku, do které přidáme ještě podle 
chuti kořeněný kečup. Vejce přelije omáčkou a podáváme například 
k pečivu. Přizdobíme petrželkou nebo pažitkou. 

Základní vaječný salát 
Co budeme potřebovat: 8 natvrdo vařených vajec, 1/8 l vody,
4 lžíce octa, 1 kostku cukru, 4 lžíce oleje, sůl 
Postup: Do misky vkládáme na plátky nakrájená natvrdo uvařená 
vejce, posolíme je, posypeme sekanou zelenou pažitkou a polijeme 
marinádou nebo majonézou. Marinádu uděláme tak, že do hrnečku 
dáme vodu, ocet, sůl a cukr a povaříme. Do chladného roztoku 
přidáme olej. 
Doporučení: Vaječné saláty můžeme dělat v různých kombinacích. 
Například plátky vajec prokládáme střídavě nakrájenými rajčaty, 
zelenou paprikou nakrájenou na nudličky, sardinkami, strouhaným 
křenem, usekaným masem, uvařeným hráškem, strouhaným syrovým 
celerem a okyseleným, jako salát upraveným květákem nebo mladý-
mi fazolovými lusky. Kombinace může být libovolná. Salát zalijeme 
marinádou, majonézou, pikantní omáčkou nebo studenou pažitkovou 
omáčkou. Salát je vhodný jako předkrm i jako hlavní jídlo k večeři 
nebo na přesnídávku. Jeho předností je, že k jeho přípravě můžeme 
použít zbytků jmenovaných doplňujících ingrediencí.              /mask/
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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Auto - moto
•• Čištění osob. a náklad. vozidel, 
koberců a čalouněného nábytku. 
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 
30, Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• Fiat punto 1,1 nebo 1,2, 5 dveří,
od r.v. 97, s výbavou servo, airbagy, el.
okna, centrál atd. Tel.: 732 777 155.
•• na Ladu 2107 ráfky na pneu 3 ks, 
nabídněte. Tel.: 604 579 862.
•• motocykl MZ 150 v dobrém stavu. 
Tel.: 728 319 263.
prodám
•• Jawa Mustang 23, plně funkční 
s STK, papíry, cena 4.000 Kč. Tel.: 
724 539 615.
•• Yamaha 750, r. v. 93, dobrý tech. 
stav, max. rychlost 260 km/hod., 
cena 48.000 Kč. Tel.: 606 709 187.
•• babetu Ankur, velmi dobrý stav, 
cena 5.500 Kč. Tel.: 737 832 026.
•• Š Favorit, r. v. 90, STK 6/07, plně
pojízdný, koroze, cena 8.000 Kč, rych-
lé jednání sleva. Tel.: 774 874 038.
•• Mazda 121, 1,3, r.v. 93, nehava-
rovaná, servisní knížka, cena 29.000 
Kč, Citroen Xsara comb.1,9 td, r. v.
98, zel. Metal., klima, airbag, el. okna,
tažné, cena 98.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Mazda 323, 1,8, červená, najeto 
113 tkm, STK 3/09, celoročně gará-
žovaná. Tel.: 607 849 599. 
•• Mazda 626, cena dohodou. Okolí 
Oslavan, tel.: 721 898 321.
•• Citroen Xsara  combi 1,9D, r.v. 99, 
první majitel v ČR, tm.zelená metal., 
el.okna, ABS, centrál, najeto 189 
tkm, cena  89.000 Kč, rychlé jednání.
Tel.: 774 720 664.
•• Š 120L, modrá barva, r. v. 86, STK 
4/09, najeto 95 tkm, taž. zař., zahrádka, 
pneu 80%, nová spojka + ložisko, elek-
tronic. regul. dobíjení, repase alternátor, 
vodní čerpadlo, startér, spolehlivé, cena 
dohodou. Tel.: 732 777 155.
•• Š Favorit, r. v. 92, naj. 115 tkm, 
garážovaný, nebour., modrá - Jadran, 
pěkný, rádio, alarm, závěs, nové př. 
blat., zadní lemy, kotouče. STK 6/08. 
Cena dohodou. Tel.: 724 690 907.
•• Š Octavia, provoz 98,  1,9 tdi, 
klima, elektrony, el. střešní okno, el. 
okna, stav motoru nic moc, super cena 
110 tis. Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit 135 LS, r. v. 92, tažné za-
řízení, LPG, STK 11/08, cena 19.500 
Kč. Tel.: 608 581 449.
•• Š Felicia 1,3, 50 KW, r. v.  96, 1. maj., 
22 tkm, šedá pastel. metal., imobilizér, 
centr. zam, zámek převod., tažné z., 
rádio, ALU disky, mlhovky, STK 6/08,  
50.000 Kč. Tel.: 602 717 346  Ivančice.
•• 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.
•• 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 149.000 Kč. 
Tel.: 603 581 155.
•• Fiat Punto II, r.v. 02, 1,2 16V, 3 
dv., stř. metal., klima, 2x airbaf atd., 
cena 85.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Honda Accord 2,0i sedan, r.v. 
95, LPG, černá metal., servisovaná, 
okna a zrcátka v el., výkonné repro, 
krasavec, nutno vidět, cena 70.000 
Kč. Tel.: 775 120 782.
•• Hyundai pony GLSI, motor 1,5 
MPI, r.v 93, nové rozvody, el. okna, 
centrál, tažné zařízení, 4 ks zimní pneu 
obuté na disku, STK 12/08. 30.000 Kč.  
Tel.: 602 723 725.
•• Ford transit, r.v. 91, červený 2,5D, 
STK 4/07 končí, za 25.000 Kč, doho-
da. Tel.: 737 800 602.
•• vysokozdvižný vozík ZŤS ND 9-
031, nosnost 2 600 kg, součástí i hyd-
raulické kleště na přepravu kmenů. 
Cena 180 000 Kč. Tel.: 724 285 431.

•• karavan polské výroby pro 3-4 os. 
v dobrém stavu, pěkný interiér, brždě-
ný, váha 550 kg, stanový přístřešek, 
STK 4/09, cena 23.000 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 605 438 062.
•• jednoosý přívěs za traktor, cena 
dohodou. Tel.: 604 897 513.
•• ND na Avii, komplet. motor, pře-
vodovka, starter, brzdový válec, vý-
fuk, kola, chladič, vše levně, dohoda. 
Tel.: 777 639 823.
•• komplet letní kola na Š Fabii, 
70% vzorek, 175/65/14 na plech.dis-
cích za 5.000 Kč, plechové disky na 
Š Octavii, 4 ks za 2.200 Kč. Tel.: 
724 058 864.
•• litá kola vel. 15, 4 díry na letních 
gumách Dunlop, značně jeté, ale kola 
nová, nutno vidět, cena 6.800 Kč. 
Tel.: 775 120 782.
•• 2 ks pneu Barum Continental, ne-
jeté 165/70 R13, zimní design 79T, 
nutno vidět, levně. Tel.: 732 276 557.
•• 4 ks pneu Dunlop SP sport 2000E 
205/55 R16 91V, částečně jeté, dobrý
stav, cena dohodou. Tel.: 06 201 232.
•• letní pneu Dunlop sport 205/60 
R15, vzorek 4-5 mm, Ivančice. Tel.: 
777 209 235.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt v OV 1+1 nebo menší RD. 
Ivančice a okolí. Tel.: 737 571 172. 
•• byt 2+1 nebo 1+1 OV i DB v MK, 
Ivančicích a okolí i Rosice. Tel.: 
607 700 140.
•• byt 1+1 v Oslavanech, Ivančicích. 
Tel.: 776 698 268.
•• RD v Moravském Krumlově do 2 
mil. Kč. Tel.: 737 836 005.
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., 189 tis. Informace na 
tel.: 608 654 680.

•• DB 3+1 v MK na Sídlišti. Tel.: 
515 322 945 od 18 - 20 hod. 
•• RD 4+1 a hala v Miroslavi, 2x garáž, 
vinice, meruňkový sad, zahrada, ihned
volný. Tel.: 777 582 899.
•• RD 3+1 ve Vémyslicích s vjezdem, 
uzavřený dvorek a zahrádka. Tel.:
604 795 874.
•• RD 3+1 v Olbramovicích, levně. 
Tel. 775 214 919. 
•• garsonku v MK. Tel.: 775 022 721.
•• cihlovou chatu, zahradu s ovocným 
sadem, vinice. Tel.: 777 582 899.
•• garáž v Miroslavi, ul. Rybniční. 
Tel.: 515 333 423.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
•• stavební pozemky v územním 
plánu MK. Tel.: 777 582 899.
•• zahradu se zděnou chatkou v MK, 
větší pozemek. Tel.: 732 790 928.
pronájem
•• garáž na aut.nádraží v Oslavanech. 
Tel.: 732 821 399.
•• jednu místnost v RD za 3.000 Kč
/měsíc. Tel.: 728 154 593.
•• byt 1+1 Sídliště MK, volný ihned. 
Tel.: 606 911 771.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 728 990 431.

•• Rekreační chata U Spáleného 
mlýna v Rešicích, kapacita 22 míst,
možné týdenní pobyty o prázd-
ninách a víkendové pobyty mimo 
sezonu, Tel.: 603 374 971.
•• chata na Vranovské přehradě, 
období červen, červenec, srpen. 
Teplá voda, sprcha, WC, plynová 
kamna, příjezd k chatě, posezení 
na terase, velké ohniště, blízko 
pláže a restaurace. Cena 150 Kč/
den/osoba v poschodí, 130 Kč/den/
osoba v přízemí. Tel.: 515 322 308, 
732 416 141 po 17. hodině.

Stavba - zahrada
koupím
•• uni buňku na zahradu, nabídněte. 
Tel.: 777 097 920.
prodám
•• 2 ks oken 180x150 s žaluzií, 1.000 
Kč/ks. Tel.: 605 759 125 po 9 hod.
•• cihly Supertherm 36,5, P+D, 100 
ks. Cena 3 500 Kč. Zbytek ze stavby 
- nepoškozené.Tel.: 602 540 206. 
•• starší vnitřní dveře 2x L80, 1x L80 
prosklené, 1x L60, cena 300Kč. Tel.: 
515 322 562.
•• očištěné cihly cca 1000 ks, cena
1 Kč/ks. tel.: 605 449 318.
•• kotel a kotlinu Brutar, pěkný. Tel.: 
724 690 907.
•• balkon. dveře 2x dřevěné, zdvojené 
vč. žaluzií 2,30x90 za 500 Kč. Tel.: 
720 455 720.
•• motorový zádový postřikovač, 
cena dohodou. Tel.: 737 011 006.
daruji
•• kvalitní uleželý koňský hnůj, 
neomezené množství, za odvoz. 
Hrubšice. Tel.: 777 877 631.
•• za odvoz koňský hnůj. Tel.: 
724 757 999, 723 543 675.

Vybavení domácnosti
prodám
•• rozkládací sedací soupravu vínově 
červený samet 3+1+1, levně. Tel.: 515 
337 354.
•• novou černou stěnu do ob. pokoje 
+ psací stůl, cena 9.000 Kč. Tel.: 
515 322 945 od 18 - 20 hod.
•• plynový kotel s možností ohřevu 
vody, rok používaný, velmi levně, bez 
záruky, po domluvě sjednám opravu. 
Tel.: 732 465 773.
•• umyvadlo a inter. dveře 60L 2 ks a 
60P 1 ks, levně. Tel.: 732 225 507.
•• bílý stůl s montáží na zeď 180x80 
cm + 5 bílých židlí, cena 1.500 Kč. 
Tel.: 721 550 559.
•• obývací stěnu, světlá za 5.000 Kč. 
Tel.: 728 505 908.
•• litinovou vanu do koupelny, délka 
1700 mm, jako nová, cena 500 Kč. 
Tel.: 607 215 288.
•• zařízení bytu, např. letiště, skříně, 
byt. doplňky, vše levně, nutno vidět. 
Zn. stěhování. Tel.: 732 276 557.
•• dveře plné vnitřní bílé P80, 3 roky 
použité, pokojovou rostlinu monsteru 
2,20 m, pevná, MK, kuch rohovou 
lavici bílou, červené čalounění kožen-
ka, nepoškozená, cena 1.500 Kč. Tel.: 
604 710 758.
•• chladící box 26 l., nový, vh. pro 
cestování, není na autobater. za 200 
Kč, pokojový koberec, nízká smyčka, 
mramor.vzor do šeda 3,20x3,60, 
2 roky použitý za 500 Kč. Tel.: 
731 069 270.
•• kuch. linku, stáří 5 let. Délka 
180 cm, barva olše, cena 9.500 
Kč. Nerezový plynový sporák s el. 
troubou šířka 60 cm, za 5.000 Kč. Vše 
zachovalé. Možno vidět. MK. Tel.: 
737 260 927.
•• lázeňská kamna zakoupena 2001, 
málo používaná, dohoda, kombinovaný 
plyn. sporák + 2 PB láhvve, dohoda. 
Tel.: 515 323 732 nejlépe večer.
•• kombin. starší hnědý sporák Mora 
818 a hnědé kožené shrnovací dveře 
200x150. Tel.: 775 151 766.
•• stůl + 6 židlí z masivu, selská jizba, 
zakázková práce, vh.do vin. sklepa. 
Cena dohodou. Tel.:732 300 472.
•• polstrovanou lavici oranžovohnědé 
barvy se sklopným opěradlem 190x 
70 cm (190 x 85 cm rozložená), 
vchodové dveře masív, kazetové bez  
zárubně  100x200 cm, kamna  Club. 
Tel.: 608 109 672.
•• Jotul F 601 N, celolitinová norská 
kamna, koupeno 10/06, záruka 10 let, 
vytopí 55 m2, dlouhé hoření, horní 
nebo zadní odtah, varná plotýnka,
k tomu roury, kolena, plech pod
kamna, dřevo za 5.000 Kč, po-
zůstalost. Tel.: 608 466 315.
•• psací stůl za 400 Kč, sv. válendu
s ÚP za 500 Kč, černá skříň s nástav. 
za 800 Kč, mikrovlná trouba málo 
použ. za 400 Kč. Tel.: 515 322 945.
•• pěknou válendu s ÚP za 700 Kč. 
Tel.: 723 465 614.

Elektro a elektronika  
prodám
•• ledničku Zanussi objem 256 l, mra-
záku 70 l., 185x60x62,5, cena 6.000 
Kč, 2 roky stará, perfektní stav. Tel.: 
739 106 029.
•• plně funkční pultový mrazák Go-
renje za 1.800 Kč. Tel.: 728 401 572.
•• špičkový notebook Toshiba Satel-
lite A60, 3,2GHz (2 jádra), 512RAM, 
60G HDD, SupermultiDVD combo, 
udržovaný, cena do 15.000 Kč. Tel.: 
605 854 586.

Vše pro děti
koupím
•• kdo daruje nebo levně prodá 
dětskou sedačku na kolo dopředu? 
Nabídněte. Tel.: 604 414 468, e-mail:
prochazkova.jinkova@seznam.cz
•• starší prouť koš na mimi, hranatý, 
kolečka, dobrý stav. Tel.: 604 876 803.
prodám
•• sportovní kočárek šedočervený, 
2 měs.starý, záruka, poloh.záda, 5ti 
bodové pásy, bouda, vanička, velký 
nákup.košík, cena 2.000 Kč. Tel.: 
777 167 619.
•• sportovní moderní kočárek, troj-
kolku Oregon 3 ALU, 5ti bod. pásy, 
poloh. záda i nohy, ruční brzda, poloh. 
rukojeť, okénko v boudě, nákup. koš, 
sezení po směru jízdy i v protisměru, 
nemá otoč. př. kolo, moderní design, 
výborný stav. Cena 2.900 Kč. Tel.: 
605 825 409 po 17 hod.
•• povlečení pro chlapce 2 ks, modré s 
medvídky s prostěradlem za 200 Kč a 
modré s obláčky za 200 Kč a froté pro-
stěradla po 30 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• dětské kolo treking. Author Limit, 
vel.: 24, částečně vybavené, zluto-
modré, rok staré, velmi málo jeté, jako 
nové. Tel.: 728 870 164 jen SMS.
•• dětskou policejní motorku na bate-
rie 6V pro děti ve věku 2 - 5 let.Cena 
2.000 Kč. Tel.: 737 700 954.
•• oblečení na holčičku 0 - 3 roky. 
Tel.: 724 760 550.
•• dětský šlapací traktor John Deer se 
sklápěcí vlečkou a nakladačem, cena 
2.500 Kč. Tel.: 728 242 820.
•• baby vak, modrobílá kostka, pěk-
ný, málo používaný za 450 Kč. Tel.: 
604 876 803.
•• kočárek Dor Jan, trojkombinace, 
oranžovobéžový, ježděný rok, pře-
nosná taška (fusak), sportovní pultík, 
taška, pláštěnka, foto e-mailem. Tel.: 
604 843 245.

Zvířata
koupím
•• andulky, korely, kanáry a další 
exot. ptactvo. Tel.: 603 841 097.
•• štěně bez PP, vlčák nebo něm. ov-
čák, nabídněte. Tel.: 603 584 931.
•• štěně vlčáka. Tel.: 737 514 758.
prodám
•• hřebec WPB s PP, 20 měsíců, 
barva isabela, kvh 135, zdravý, hod-
ný, vychovaný, cena 23 tis.Kč. Tel.: 
774 874 038.
•• štěňata bíglů bez PP po rodičích
s PP, barva trilolor, očkovaná, odčer-
vená. Tel.: 724 033 609.
•• prase 160 kg, cena 4.500 Kč. Tel.: 
728 651 876.
•• štěňata 75% bernský salaš. pes
a 25% středoasiat, krásná, mohutná, 
chlupatá štěňátka se skvělým charak-
terem, vh. k dětem i na hlídání. Odběr 
ihned, očovaná, odčervená, cena 
1.500 - 2.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• ročního hřebečka s PP, hnědák,
v dospělosti výška 130 cm. 
Tel.: 724 757 999, 723 543 675.
•• prase 160 kg, cena dohodou. Tel.: 
737 117 666.
•• prase 130 - 150 kg v 1/2 nebo rozbou-
rám, 40 Kč/kg. Tel.: 736 137 629 večer.
•• prase živá váha cca 130 kg. Tel.: 
515 336 988.
daruji
•• krásná štěňátka ratlíčků malého 
vzrůstu s možností výběru, k odbě-
ru červen, červenec, Oslavany. Tel.: 
732 465 773.
•• pár bílých hrdliček. Tel.: 724 534 839.
•• koťata, odběr začátek května. Tel.: 
723 464 040.

vyměním
•• chovná vajíčka krůt za křepelčí 
nebo okrasné drůbeže, nebo jinak. 
Tel.: 607 242 538.

Služby
•• Plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří. Ža-
luzie vertikální a horizontální, 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.
•• Malířství a natěračství Mazáč.
Provádíme malbu interiéru, penetra-
ce a nátěry fasád, nátěry oken, dveří, 
zárubní a ostatní malířské a natěrač-
ské práce. Bližší informace na tel.:
605 977 220,  737 317 945,  731 737 625.
Doprava a konzultace zdarma.
•• Peníze do 24 hodin, 5.000 - 
50.000 Kč, splátky již od 630 Kč/
měsíčně. Bez poplatku. Informace 
na tel.: 605 720 362.
•• 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
•• 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
•• dřevěnou mobilní chatku pro 4 
osoby, nabídněte. Tel.: 732 203 820.
prodám
•• dámské kolo Eska, málo používa-
né, cena 300 Kč. Tel.: 515 322 945 
od 18-20 hod.
•• gramofonové desky malé i velké. 
Tel.: 724 825 887.
•• palivové dřevo, možnost dovozu. 
Tel.: 728 111 054.
•• domácí vajíčka a králíky. Tel.: 723 
128 206 Miroslav.
•• kompl. brankářskou hokej. výzbroj, 
cena dohodou. Tel.: 604 110 417.
•• perličkovou koupel, nevyužitá. 
Tel.: 606 809 746.
•• kovářský svěrák za 250 Kč, trak-
torová duše 14x34 Zetor, paroží. Tel.: 
728 319 263.
•• orig.hry na PS2: Mercenaries - 
akční střílečka, Top Gun - simulátor 
stíhačky, Mindgames - soubor log.her, 
cena 200 Kč/ks. Tel.: 774 509 694.
•• 2x B trubku Amati Kraslice, křídlov-
ku Lidl Brno, křídlovka rok po GO, ceny 
dohodou. Tel.: 604 692 746 i SMS.
•• odvoz autovraků a železného šrotu 
vč. dokladů o ekol. likvidaci, vše 
zdarma. Tel.: 604 478 680.
•• konzumní brambory za 8 Kč/kg. 
Tel.: 603 584 931.
•• knihovnu cca 400 knih, za sym-
bolickou cenu 1.000 Kč, pozůstalost. 
Tel.: 515 323 732 nejlépe večer.
•• western. sedlo černé, zdobené zn. 
Randols, rok staré, cena 10.000 Kč 
nebo vyměním za angl. + doplňky. 
Tel.: 774 874 038.
•• 3/4 dívčí horské kolo v dobrém sta-
vu. Cena 1.400 Kč. Tel.: 606 470 827.
•• modročernobílou bundu na mo-
torku, zn. Radana, vel. 52, jako nová, 
2x oblečená, nevhodný dárek, cena 
2.390 Kč. Ivančice, e-mailem pošlu 
foto. Tel.: 777 620 583.
•• pánské kolo Favorit za 100 Kč. 
Tel.: 515 322 945.
•• psací stroj Optima, levně, klec na 
andulky pěknou, kuch. linku. Tel.: 
604 377 802, SMS kdykoli, volat 
pouze po 15 hod, Ivančice.

 Seznámení
•• 39/180 štíhlý, citlivý, nekuřák, té-
měř abstinent, by rád našel k vážnému 
seznámení sympat. hodnou ženu nebo 
maminku pro trvalý vztah z Ivančicka. 
Pište SMS na tel.: 607 294 114.
•• pro svou kamarádku 39 let, hledám 

hodného kamaráda, který ji bude mít 
rád. Tel.: 775 419 234.
•• hledám dívku z okolí Ivančic, já 25 
let, tm. hnědé delší vlasy, 170/72 s vl. 
bytem. Jen vážně. Tel.: 605 854 203.
•• jsem 55/171/72 a chtěl bych najít 
štíhlou ženu, která nemá potřebu se 
vázat. Uvítám občasné schůzky, ba-
zén v N. Vsi, v létě pláž v Pasohláv-
kách aj. aktivity. Tel.: 732 284 863.
•• hledám přítelkyni od 25-30 let ke 
společnému životu. Dítě není překáž-
kou, děti mám rád. Tel.: 720 388 612.
•• muž stř. let hledá štíhlou holku 15 
- 30 let k nezávazným schůzkám a ob-
časným výletům. Tel.: 739 100 792.

Zaměstnání
•• Zavedená znojemská firma pů-
sobící v oblasti financí hledá nové 
spolupracovníky pro Znojemsko. 
Možnost plného i část. úvazku, ne-
bo jen přivýdělku. Jedná se o místa
hlavní manažer, obchodní zástupci a 
referenti. Nabízíme zajímavé ohod-
nocení až 100 tisíc Kč a pružnou 
pracovní dobu. Tel.: 606 530 551.
•• hledám řidiče sk. C na pozici řidič 
- skladník pro provoz v MK. Tel.: 
603 831 302.
• nově otevíraná lékárna v Ivančicích 
přijme magistry farmacie na plný
i částečný úvazek. Kontakt Ing. P. 
Pokorný, tel.: 602 744 598.
•• hledám svářeče se st. zk. na argon 
a CO2 a základním kurzem na CO2. 
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.
•• prodejna maso, uzeniny, lahůdky, 
pečivo přijme řezníka na HPP. Tel.: 
608 756 953.
•• přijmu řidiče mez. dopravy po ze-
mích EU vozidlem Daewoo, ŘP sk. C
( + E výhodou), dobré platové podmín-
ky. Tel.: 546 434 591 od 8-16 hod.
•• hledám kdo připraví na přij. 
zk. z matematiky na VŠ z MK 
a okolí, odměna. Tel.: 515 323 279.
•• hledám zaměstnance do pro-
dejny květin v Ivančicích. Tel.: 
777 272 628.

••  Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• hledám dom. práci, žádné katalogy 
ani vstup. polpatky, snížená prac. 
schopnost. Tel.: 737 349 173.
•• stavební firma v MK hledá pracovní 
sílu se znalostí běžného účetnictví firmy 
na plný prac. úvazek. Tel.: 737 243 186.
•• bezpečnost. ag. hledá pracovníka 
na post vedoucího provozu pro oblast 
Morava. Požadujeme zk. práce s lid-
mi, smysl pro zodpovědnost, 100 % 
nasazení, ŘP a znalost práce na  PC 
nutná. Služ. mob. tel. + notebook. Vlast. 
automobil podmínkou, po zapracování 
služ. automobil.  Nástupní plat 13 000 
Kč čistého. Životopisy na e-mail: in-
fo@sbsservices.cz . Volat Po - Pá 8 - 16 
hod. na tel.: 312 520 680, 312 663 501, 
777 820 147.
•• fi. První Chodská Vysočina, Brněn-
ská 316, Kralice n. Oslavou přijme do 
HPP ihned skladníka, část. znalost 
PC, praxe s VZV, ŘP sk.B, pečlivost, 
samostatnost, čas. flexibilita, znalost v 
oblasti střešních krytin (staveb. mater.) 
výhodou, nabízíme zázemí stabilní fir-
my, možný prof. růst, plat odpovídající 
prac. pozici + proplácené příp. přesčasy. 
Tel.: 724 433 975 p. Rouš.
•• rodílá mluvčí naučí nebo doučí RJ, 
nebo UJ (ukrajinský jazyk).Tel.: 515 
333 787, 737 134 638, Kubešová.
•• fotograf hledá 2 - 3 dívky pro foto-
grafování v exteriéru i ateliéru, různá 
témata, dlouhodobější spolupráce. 
Tel.: 732 180 721.
•• hledám hráče na bicí do poprocko-
vé kapely. Tel.: 606 580 773.
•• elektromontážní firma přijme 
elektrikáře. Tel.: 732 842 837.
•• fa. Mates Univa MK, přijme mon-
tážní dělníky do HPP, nástup ihned. 
Tel.: 737 260 751.
•• zahraniční obch. spol. hledá ženy 
všech věkových kategorií. Nenáročná 
práce, skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.

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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20. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU

NEDĚLE 29. DUBNA 2007 V 16.30 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - SK LUNA HRUŠKY

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

Obhájí titul mistra
Slovenské republiky ?
V překrásné scénérii žilinského městského motokrosového areálu, 

byl v neděli 15. dubna zahájen seriál Mezinárodního Mistrovství Slo-
venské republiky v motokrosu mládeže, který se skládá ze šesti závodů 
na mistrovských tratích překrásné slovenské přírody.

Za mezinárodní účasti jezdců z Polska, Maďarska, České republiky
a Slovenska, byl sveden boj o první mistrovské body motokrosu mlá-
deže. Z našich startovali bratři Schneiderové ve třídě 65 ccm na strojích 
KTM a v startovním poli dvaadvaceti jezdců se neztratili. V první jízdě 
vyhrál systémem start - cíl Dominik Schneider a mladší Erik byl na tře-
tím místě. Po poradě s vedením týmu se do druhé jízdy odpoutali hned 
po startu a nechali za sebou jezdce Polska, Madarska, Slovenska, kteří 
přijeli zkoušet síly soupeřů na nadcházející závody mistrovství Evropy. 
V této jízdě zanechali bráškové své soupeře v dostatečném odstupu
a dojeli na prvním a druhém místě.

Hezký sportovní výkon předvedl i ivančický „motokrosař“ na stroji 
KTM 50 SX Ondřej Pokorný, který i přes několik pádů v druhé jízdě udr-
žel celkové třetí místo. Jezdci byli odměněni bohatými věcnými cenami a 
sportovními poháry, ale hlavně dovezli cenné mistrovské body,  aby moh-
li obhájit loňské sportovní úspěchy. Věříme, že sportovní výkony a také 
ten pověstný kousíček sportovního štěstí vydrží do konce letošní sezóny. 

Turnaj ve stolním fotbale
měl rekordní účast 

/Vémyslice/ Sobotní podvečer a téměř celá noc patřila ve vémyslické
Sokolovně urputným soubojům stolního fotbalu. Odehrál se tu totiž 
již třetí ročník turnaje v této hře. „Protože stolní fotbálky vyrábím a 
zde ve Vémyslicích je hodně příznivců tohoto sportu. Tak nás napadlo 
uspořádat turnaj. Letos je to již třetí ročník. Herní systém měníme pod-
le aktuální situace a to podle počtu týmů. Když jsme začínali, nebylo 
nás tolik, tak jsme si chtěli především zahrát. Jeli jsme stylem každý 
s každým. Dnes je tu ale hodně týmů, tak to musíme urychlit, abychom 
tu nebyli dva dny. Nyní jsme zavedli vyřazovací způsob tzv. „pavou-
ka“. Hráče jsme rozdělili do šesti skupin po pěti týmech. Ze skupiny 
postupují první dva do dalšího kola a takto až k celkovému vítězi. Le-
tos se nám přihlásilo 32 týmů, z toho i čtyři páry děvčat,“ sdělil hlavní 
organizátor Radek Procházka. Hraje se podle oficiálních pravidel pro 
Českou republiku - na dva vítězné sety. „Set vyhrává ta dvojice, která 
dá dříve 7 míčků do branky soupeře, není to časově omezeno. Pokud 
zápas skončí 1:1 tak se hraje rozhodující třetí set. Může se stát, že se 
míček v bráně odrazí a vrátí se zpět na hřiště, tak tento gól také platí. 
Stoly jsou rozměrově stejné na plochu, ale liší se tvarem panáčků. 
Protože protihráč má stejné podmínky, je objektivita zajištěna,“ do-
plnil Radek Procházka. Z klání jako nejúspěšnější vyšel tým Bob+Ice
z Moravského Krumlova, jako druzí skončili Tuky + Rablik z Trstěnic 
a na třetím místě se umístil tým Wangl z Ivančic.                       /mask/

Kraj. přebor JM fotbalové župy:
FC Miroslav - FC Moravský 
Krumlov 1:1 (0:0)
Branky: Gottwald, D. Vošmera

Dlouho očekávané utkání 
věčných rivalů proběhlo před pat-
řičnou diváckou kulisou. Domácí 
začali celkem zakřiknutě. Hosté 
měli více ze hry, ale koncovka, 
jak to na hřištích soupeřů bývá, 
byla opět žalostná. Své dobré pří-
ležitosti nedokázali proměnit Zel-
níček, Anders, Caha ani Hlučil.

Problémy se střelbou měli i 
domácí, kteří na rozdíl od hostů 
se k ní skoro vůbec nedostali.
A tak skončila první půle 0:0. 
Po přestávce se hra vyrovnala
a domácí začali bojovat. Po krum-
lovských střelách vedle z kopaček 
J. Anderse a S. Vybírala domácí 
na deset minut převzali iniciati-
vu. Výsledkem byly dva rohové 
kopy, M. Dufkem nastřelená tyč 
a přísně nařízený pokutový kop, 
který znamenal vedení 1:0.

Už za dvě minuty mohlo být 
rozhodnuto po střele domácího 
Maříka, která otřela pravou tyč 
Novotného branky. Od 65. minu-
ty se hra opět vyrovnala.

V 68. minutě se nešťastně 
zranil po střetu s J. Andersem do-
mácí gólman Koutník. Miroslav-
skému brankáři nelze než popřát 
bezproblémové uzdravení a brzký 
návrat na fotbalový trávník.

Závěr utkání probíhal ve snaze 
hostů o vyrovnání. Příležitosti Z. 
Závišky, J. Anderse a L. Zelníčka 
zůstaly nevyužity. Vyrovnání 
přišlo až v 89. minutě po centru 
D. Vošmery, který tečoval jeden 
z domácích hráčů do vlastní sítě. 
Domácí hráči měli v závěru vidi-
telné problémy s fyzičkou a tak 
se neustále přerušovalo pro křeče 
některého z nich. Sudí nastavil 6 
minut. V samém závěru pak od-
pustil domácím penaltu za sraže-
ní S. Vybírala, který byl faulován 
v pokutovém území.

Dalo by se říci, že remíza byla 
spravedlivá. Je nutno podotknout, 
že úroveń zápasu nesnesla ta nej-
přísnější měřítka. Především hosté 
předvedli jeden ze svých nejhor-
ších výkonů na hřištích soupeřů.

FC Moravský Krumlov – SK 
Olympia Ráječko 4:2 (1:1)
Branky MK: Kocáb, Havlíček, 
Horák, Vybíral 

Bez špílmachra Zelníčka, 
který již v Miroslavi dohrával 
s velkým sebezapřením, zahájili 
domácí náporem a v 8. minutě 
se z hranice šestnáctky přesně 
k tyčce trefil Kocáb. Skóre mohl 
navýšit Vybíral, který prošel ce-
lou obranou, ale hostující obránci 
následující střelbu zblokovali. 
Poté hosté zkvalitnili hru a byli 
po celý zbytek poločasu více než 

vyrovnaným soupeřem.
Mnohokrát to před krumlov-

skou brankou doslova hořelo. 
Vyrovnání viselo ve vzduchu a 
nakonec i přišlo. Rychlou kom-
binaci hosté zakončili křižnou 
střelou, která zapadla do sítě. 
Nerozhodný poločasový výsle-
dek spravedlivě vyjadřoval dění 
na hřišti.

Do druhé půle vlétli krumlovští 
jako uragán. Už i se Zelníčkem 
v sestavě předváděli jednu po-
hlednou akci za druhou. Něko-
likrát naprosto vyšachovali hos-
tující obranu. Vedení na domácí 
stranu strhl v 55. minutě Havlíček 

a o několik minut později zvýšil 
z penalty po sražení Vybírala na 
3:1 Horák. Když v 70. minutě 
obešel Vybíral brankáře hostí a do 
prázdné brány upravil na 4:1 bylo 
o výhře Krumlova rozhodnuto.

Domácí bavili publikum i ně-
kolika povedenými technickými 
parádičkami a to je na oplátku od-
měňovalo bouřlivým potleskem. 
Do konce zápasu se ještě hostům 
podařilo z blízka snížit na koneč-
ných 4:2. Po nepříliš vydařeném 
prvním poločase se v tom druhém 
předvedl domácí útočný stroj 
v plné parádě a tak další 3 body 
zůstaly po zásluze doma.         /jf/

Po nervózním derby výhra nad Ráječkem

foto: mask

AC Moravský Krumlov a ZŠ Ivančická 218 pořádají

KRUMLOVSKÝ KROS - 18. ROČNÍK
MORAVSKÝ KRUMLOV  •  sobota 28. dubna 2007

Propozice 18. ročníku Krumlovského krosu:
Pořadatel: AC Moravský Krumlov a ZŠ  Ivančická 218, Termín: Sobota 28.4.2007,

Místo: Fotbalové hřiště - Moravský Krumlov, areál Střelnice Přihlášky: Písemně na adresu:
Zuzana Marková, Nádražní 710, 672 01 Moravský  Krumlov, telefonicky na: 732 125 440

do 27. 4. 2007, e-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz nebo 30 minut před startem.
 

Organizační zabezpečení:
Ředitel závodu: Mgr. Zuzana Marková, Hlavní rozhodčí: Mgr. Bořivoj Ziegler,

Vedoucí tratí: Mgr. Bořivoj Ziegler, Zdravotní zajištění: MUDr. Petr Kéda 
Předpis: Závodí se podle platných pravidel atletiky a těchto propozic. Startují všichni řádně přihlášení
závodníci. Šatny: V prostorách hřiště a kabin tenisového oddílu. Všeobecná ustanovení: Závodníci

startují na náklady vysílající složky. Možno použít tretry po celé trati závodu ve všech kategoriích.
První tři závodníci Krumlovského krosu obdrží v každé kategorii věcnou cenu a diplom.

Závodní kancelář: Bude otevřena od 9.00 hodin v kabinách tenisového oddílu.

Časový pořad, kategorie, tratě:
1. část programu: 9.00 - Zahájení, 9.10 - Přípravka 1998 a ml. na 300 m, 9.20 - Nejmladší žákyně 1996 – 97 

na 600 m, 9.30 - Nejmladší žáci1996 – 97 na 1200 m, 9.45 Vyhlášení výsledků - 1. blok 

2. část programu: 10.00 - Mladší žákyně 1994 – 95 na 1200 m, 10.15 - Mladší žáci 1994 – 95 na 1500 m,
10.30 - Starší žákyně 1992 – 93 na 1500 m, 10.45 - Starší žáci 1992 – 93 na 2100 m, 11.00 - Dorostenky
1990 – 91 na 2100 m, 11.00 - Juniorky 1988 – 89 na 2100 m, 11.20 - Dorostenci 1990 – 91 na 3000 m,

11.20 - Junioři 1988 – 89 na 3000 m, 11.45 - Vyhlášení výsledků - 2. blok


