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Stížnost na dopravce skončila na kraji
/Moravský Krumlov/ Fakt, že

autobusy fi rmy Tredos parkují 
různě po městských ulicích, se 
nelíbí některým zastupitelům Mo-
ravského Krumlova. Do celé zá-
ležitosti se vložil i krajský úřad.

„Já jsem veřejně vystoupil a 
upozornil na to, že nám autobusy 
konkrétně od fi rmy Tredos parkují 
na jakýchsi volných místech roz-
místěných různě po městě. Stávají 
například na zastávkách v době, 
kdy není provoz. Mně osobně to 
celkem vadí. Když se doprava 
zhruba před 4 roky řešila, tak 
byla jednoznačně stanovená kri-
téria, vycházelo se ze smluv mezi 
provozovatelem a JM krajem. Je 
divné, že se především jedná o 
fi rmu Tredos. Je na kraji, aby dělal 
kontroly, kde autobusy parkují a 
odstavují se. Samozřejmě podle 
mě to nejsou vyhrazené plochy 
pro provozování dopravy a nemě-
ly by tu vůbec stát. Škodí životní-
mu prostředí, řidiči je tu umývají 
a čistí, a v neposlední řadě stojí 
na vodovodních uzávěrech. Podle 
mě sem nepatří a fi rma je povinna 
zajistit si patřičné odstavné plochy 
a parkoviště na opravu a údržbu 
vozidel. Pravidla platí pro všechny 
stejně,“ kritizoval situaci zastupi-
tel Bartoloměj Pitlach.

„Naše společnost má pro par-
kování autobusů pronajatou plo-
chu u fi rmy Autodoprava Štulík, 
problém s odstavováním autobu-
sů na nevhodných nezpevněných 
plochách na území města se mohl 
vyskytnout v denní době při če-
kání mezi jednotlivými spoji. Na 
katastru města Moravský Krum-
lov není velký výběr ploch, kde 
by bylo možné zajistit odstavení 
autobusů, i když jsme jednali se 
všemi majiteli ploch připadající-
mi v úvahu. Řidiči naší společ-
nosti tak někdy mohli využít i 
plochy nevhodné pro parkování 
autobusů. Z tohoto důvodu jsme 
vydali provozní příkaz, kterým 
bylo s okamžitou platností řidi-
čům nařízeno odstavovat auto-
busy při čekání mezi spoji pouze 
v areálu Autodoprava Štulík a to
i přes to, že tento areál není pro-
storově uzpůsoben na tak velký 
pohyb vozidel. Na autobusové 
zastávce Moravský Krumlov - ná-
městí mají řidiči povoleno stání 
pouze v případě, že je autobus 

připraven k zahájení přepravního 
výkonu a nebrání odjezdu jiné-
ho spoje. Na jakémkoliv jiném 
místě mají parkování zakázáno,“ 
vysvětlil situaci za fi rmu Tredos 
Miroslav Dokulil.

Krajský úřad Jihomoravského 
kraje obdržel dopis města Mo-
ravského Krumlova, ve kterém 
si město stěžuje na skutečnost, 
že autobusy společnosti TREDOS 
jsou odstavovány na pozemcích 
města v blízkosti zatravněných 
ploch. Úřad  společnosti TRE-
DOS sdělil, že v případě zjištění 
porušení platné legislativy o sil-
niční dopravě fi rmě uloží ve 
správním řízení pokutu. S tímto 
stanoviskem byli řidiči seznámeni 
a jsou srozuměni s tím, že případ-
né sankce za nedodržování uve-
deného nařízení budou na ně pře-
vedeny v plné výši. Podle názoru 
zmíněného dopravce má problém 
s odstavováním autobusů na úze-
mí města Moravského Krumlova 
během dne většina dopravců, pro-
tože vhodných míst, kde by řidič 
mohl odstavit autobus například 
z důvodu předepsané bezpečnost-
ní přestávky, popřípadě přestávky 
na jídlo, je nedostatek.

„Naše společnost v dané oblasti 
provozuje nejvíce linek a spojů, 
zaměstnává i několik řidičů byd-
lících v Moravském Krumlově,
a proto je i logické, že se v ulicích 

města během dne pohybují zejmé-
na naše autobusy a občas některý 
z řidičů zastaví v blízkosti svého 
bydliště. Provozním příkazem by-
li všichni o situaci v Moravském 

Krumlově informováni a proto 
by již k odstavování autobusů
na místech k tomu nevhodných 
nemělo docházet,“ ukončil Miro-
slav Dokulil.                       /mask/
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PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)

VÝKUPBOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ

EL. A TEL. KABELŮ
PROVOZNÍ DOBA:

po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786

tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz

Výstavba omezí chodce
/Oslavany/ V souvislosti s plánovanou výstavbou náměstí v Oslavanech

 dojde v termínu od 2. května do zhruba poloviny července k omeze-
ní pohybu zejména chodců. Uzavře se celý chodník od mostu až po 
ulici Mlýnskou přiléhající k náměstí a to včetně autobusové zastávky.
Autobusová zastávka bude po tuto dobu po dohodě s Kordisem posunu-
ta asi o 50 metrů dále od mostu. Chodník bude rozebrán a do země se 
uloží inženýrské sítě. Dojde k přeložce plynu a vodovodu a to kvůli plá-
novanému schodišti u příchodu na náměstí. Dalším důvodem přeložky je 
výstavba bytového domu podél nábřežní zdi. V součastné době probíhá 
úprava pláně a výšková úprava náměstí tak, aby do konce prázdnin byl 
hotov povrch včetně komunikace, parkoviště a chodníků na půli náměs-
tí, která přiléhá k budovanému polyfunkčnímu domu. Soukromá fi rma
hodlá totiž od září otevřít novou velkoprodejnu potravin.                  /jak/

Miliardy do nemocnice
/Brno, Znojmo/ Rada Jihomoravského kraje schválila generel akce 

„Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba“. Jde o přemístění 
nemocnice do jediné lokality. V praxi to znamená, že provozy „staré 
nemocnice“ z ul. Vídeňské se přemístí do areálu nemocnice na ul. 
MUDr. Jana Janského. Tím se má výrazně zlepšit celková funkčnost 
nemocnice, kvalita zdravotnické péče a zvýšení úrovně činnosti orga-
nizační, fi nanční i provozní. Pozemky a budovy staré nemocnice 
v lukrativním místě středu města budou uvolněny s možností dalšího
i komerčního využití. Připravovaná dostavba a modernizace je naplá-
nována ve dvou etapách. První, na kterou je již fi nancování zajištěno, 
bude stát více jak 429 milionů. U druhé etapy se počítá s částkou kolem 
1,7 miliardy korun. V této části bude vybudován objekt laboratorních 
provozů s umístěním nové centrální sterilizace v čtvrtém patře ve vazbě 
na centralizované operační sály. V této části budou rovněž vybudovány 
dva nové operační sály a přistávací plocha pro vrtulníky.           /mask/

Zastávku asi přestěhují
/Polánka/ Občané v této části Moravského Krumlova se plánované  

kryté autobusové zastávky jen tak nedočkají. Je pravdou, že skelet 
samotné čekárny je již na Správě majetku města a není technický pro-
blém ji umístit. Občany Polánky vybrané místo pro přístřešek ale leží 
v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Proto zde nelze budovat 
zahloubené patky pro uchycení čekárny a bez ukotvení by ji odnesl sil-
nější vítr. Proto bude nutné zastávku o několik metrů posunout. Je také 
potřeba kladné vyjádření vlastníka sousedící parcely, který by se měl dí-
vat z oken svého rodinného domu „na záda“ přístřešku čekárny. /mask/

Spor města o pozemek
/Moravský Krumlov - Rakšice/ V minulosti nedořešené vztahy

s jedním z vlastníků pozemků, na nichž ČOV Rakšice stojí, znemožnil 
předání této ČOV do dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace 
se sídlem v Třebíči, takže je i nadále ve správě města. Nedořešení po-
zemku spočívá v tom, že původní vlastník před léty dostal za pozemek 
zaplaceno, avšak převod se z neznámých důvodů de iure neuskutečnil. 
Město není v katastru nemovitostí zapsáno jako nový vlastník a původ-
ní vlastník chce nyní zaplatit ještě jednou. 

„Podle přesvědčení informovaných osob rekonstrukce této ČOV 
vůbec nebyla na pořadu dne. V rámci nynějších čtyř etap rekonstrukce 
kanalizace, budování nové kanalizace, kde dosud nebyla, napojení 
Polánky a Rokytné na ČOV Zámecká a revitalizace ČOV Zámecká 
není o ČOV v Rakšicích ani zmínka. Dokonce ani správce Vodárenské 
a.s., pracoviště Moravský Krumlov, která celý systém vodovodů a ka-
nalizací v Moravském Krumlově provozuje, o této akci nemá tušení.
S návrhem přišla veřejnosti většinou neznámá společnost VKMO, snad 
Vodovody a kanalizace jižní Moravy s.r.o., která ve skutečnosti všech-
ny rekonstrukce a budování kolem vodovodů a kanalizací v obcích 
řídí. Od počátku dubna je to jí pověřená společnost AQUA PROCON 
s.r.o. Brno, která zpracovává projekt pro územní řízení o stavbě,“ sdělil 
k situaci starosta města Jaroslav Mokrý.

Tyto akce jsou vyvolávány postupně všude, protože čistírny odpad-
ních vod, které jsou v provozu cca 10 a více let, nejsou schopny dostát 
předpisům Evropské unie na čistotu vypouštěných vod a je třeba využít 
poslední dotované období 2007-2013. „V každém případě je to běh 
na delší trať v horizontu roku 2009 a společně s touto ČOV se bude 
řešit rekonstrukce a budování návazných větví kanalizace – etapa 5! 
Doufám, že do této doby se podaří to, co se nepodařilo vedení města 
od roku 1996, totiž uvést do pořádku i pozemkovou držbu pod ČOV 
Rakšice,“ doplnil Jaroslav Mokrý.                 /mask/

VY JEŠTĚ NEMÁTE
SVÉ VLASTNÍ

WEBOVÉ STRÁNKY?
Nabízíme Vám zpracování

Vaší internetové prezentace

již od 499 Kč
a umístění na naše stránky ve formátu

http://vasefi rma.zrcadlo.info

od 200 Kč / rok
Kontaktujte na tel.: 515 321 099,

nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info

foto: mask                              Odstavený autobus na křižovatce



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

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

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

546 451 515

Jak to vidí „na kraji“...
Dopravní situace v Moravském Krumlově a kritika parkování au-

tobusových společností byly tématem, se kterým jsme se obrátili na 
kompetentní osobu na Krajském úřadě a požádali ji o stanovisko. 

Jak JMK vnímá situaci s nevhodným odstavováním autobusů fi r-
my Tredos v Moravském Krumlově? Bude fi rmu postihovat? 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 
4. dubna 2007 na vědomí dopis Města Moravský Krumlov primárně 
adresovaný společnosti TREDOS, spol. s r.o., ve kterém si Město 
Moravský Krumlov stěžuje na skutečnost, že autobusy společnosti 
TREDOS, spol. s r.o. jsou odstavovány na pozemcích města v blízkosti 
zatravněných ploch, které svoji konstrukcí nejsou schopny přenést zatí-
žení náprav autobusů. Tímto dochází k rozjíždění a ničení ploch, které 
nejsou určeny k parkování a jsou ve správě majetku Města Moravský 
Krumlov. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, na tento 
dopis reagoval svým dopisem ze dne 11. dubna 2007, kterým společ-
nosti TREDOS, spol. s r.o. sdělil, že v ust. § 9 odst. 4 písm. c) zákona 
č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, je uvedeno, že 
„Podnikatel je povinen dodržovat následující podmínky: odstavení 
a dlouhodobé stání vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 
tuny, musí být zajištěno mimo veřejně přístupné pozemní komunikace, 
v prostorách k tomu určených“. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, 
že vozidla zajišťující provoz linek veřejné linkové osobní dopravy 
vnitrostátní, nemohou být odstavována v Moravském Krumlově
na pozemcích města v blízkosti zatravněných ploch. Dále Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor dopravy, společnosti TREDOS, spol.
s r.o. sdělil, že v případě zjištění porušení ust. § 9 odst. 4 zákona č. 111/
1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, mu uloží ve správním 
řízení pokutu dle ust. § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb.
o silniční dopravě, v platném znění, až do výše 100.000  Kč. Ze zde 
uvedených skutečností tedy vyplývá, že autobusy společnosti TRE-
DOS, spol. s r.o. nemohou být v Moravském Krumlově odstavovány 
na nevhodných místech. Pokud by se tak dělo i nadále, bude Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy, společnost TRE-
DOS, spol. s r.o. fi nančně postižena.   Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc., 

vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje

NOVÁ LÉKÁRNA
IVANČICE

V KVĚTNU ZAHÁJEN
PROVOZ NA ADRESE:
ŠIROKÁ 1, IVANČICE

(v přízemí budovy Ekotexu)

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

brigádníky do výroby
Techniky se znalostí

cizího jazyka (AJ nebo NJ):
inženýra kvality

technologa obrábění
kalkulanta

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

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

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

veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANYKompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

OTEVÍRÁME NOVÉ VERTIKÁLNÍ

TURBO SOLÁRIUM
2. května 2007

ul. Dr. Odstrčila 52, 1. patro
(vedle Grill baru)

Moravský Krumlov
po - pá  11.00 - 17.00 hodin

rezervace na tel.: 728 212 229 

NOVÉ 
SPINNING® 
CENTRUM 

v Ivančicích
Kde: Komenského nám. 14 (v přízemí Penzionu Ámos)

Kdy: každý den vždy v 18.00 a 19.30 hod. 
2x týdně dopoledne v 10.00 hod.

další rozšíření hodin dle vašeho zájmu
první lekce pro každého ZDARMA • 10 nových spinnerů

akreditovaní Spinning instruktoři
REZERVACE nebo DOTAZY na tel.: 737 552 329 

OZNÁMENÍ
Vedoucí městského úřadu Ivančice vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů

výběrové řízení na funkci:
 vedoucí technického oddělení odboru 

technického a investičního MěÚ Ivančice
Podrobné informace na sekretariátu vedoucího úřadu MěÚ 
Ivančice, Palackého náměstí196/6, 664 91 Ivančice, tel.:

546 419 412 a na internetových stránkách www.ivancice.cz
Mgr. Jiří Vařejka, tajemník v.r.

/Moravský Krumlov/ Díky 
malému počtu vhodných sta-
vebních parcel se v Moravském 
Krumlově začíná diskutovat o 
možnosti prodat vhodné pozemky 
na ulici Slunečná stavebníkům. 
Místní obyvatelé ale s tímto kro-
kem radnice nesouhlasí a v tomto 
směru také podali stížnost.

„Věc je velmi jednoduchá. 
Existuje územní plán Moravské-
ho Krumlova, v územním plánu 
jsou parcely vyčleněné pro vý-
stavbu RD a jsou dokonce zasí-
ťované. Pokud město připustí, 
aby se územní plán stal kusem 
papíru bez závazné účinnosti, 
nikam se nedostane. Neumím 
si představit, že by například 
ve Znojmě nebo v Brně nějaký 
majitel nemovitosti prohlásil, že 
nechce, aby na druhé straně ulice 
někdo stavěl. A vidíte, u nás se 
to stalo a vlivem podpisové akce 
v minulosti byla výstavba RD 
na druhé straně ulice Slunečná
pozastavena,“ upozornil krum-
lovský starosta Jaroslav Mokrý. 

Tyto pozemky jsou přitom 

jediné, které město jako stavební 
parcely reálně vlastní. Musí je 
tedy realizovat, pokud nechce pro 
stavebníky kupovat a síťovat další 
pozemky. Existují reálné obavy, 
že pokud město situaci nevyřeší, 
zájemci o výstavbu odejdou tam, 
kde k nim budou vstřícnější.

„Když se hlouběji zamyslíme 
nad onou „stížností“, poznáme, 
že to vlastně stížnost není. Je to 
irelevantní akce. Postavil bych ji 
na roveň stížnosti či petici napří-
klad proti zákonu o dani z příjmů. 
Pod takovou petici by se určitě 
každý z nás podepsal, ale rozum 
velí, že to není možné. Právě 
tak nechtít, aby na druhé straně 
ulice si dosud nebydlící zájemce 
postavil domek, je rozumově ne-
pochopitelné, ale každý pozná, že 
nejde o čistou myšlenku. Veverky 
a zajíčci v borovém lesíčku jsou 
v celé kauze pouze symbolicky 
nastrčeni pro ospravedlnění jevu 
mnohem horšího, než je údajná 
devastace životního prostředí 
- fóbie ze sousedů přes ulici,“
doplnil Jaroslav Mokrý.    /mask/

Ve Slunečné se stavět bude 
i přes odpor místních

v květnu ke kopačkám štulpny ZDARMA

/Moravský Krumlov/ Již půl 
roku funguje v DPS Moravský 
Krumlov také azylové bydlení 
pro matky v tísni.

Po této době se dají zhodnotit 
první zkušenosti s fungováním to-
hoto zařízení. Azylové bydlení je 
v provozu od poloviny listopadu 
loňského roku a od té doby se tu 
už vystřídaly tři klientky.

„V prvním případě jsme byli 
velmi úspěšní, šlo o ženu s třemi 
dětmi, která již má náhradní byd-
lení, takže je vidět, že tato služba 

je velkým přínosem pro ty ženy, 
které se dostanou i ne vlastní 
vinou do nepříjemných situací
a naši pomoc potřebují. K tomu-
to bylo azylové bydlení zřízeno
a daří se ženám v těžkých situ-
acích pomoci. V současné době 
jsou tu opět dvě matky. Je to 
maminka s jedním dítětem a ma-
minka s dvěma dětmi,“ konstato-
vala ředitelka DPS v Moravském 
Krumlově Irena Kočí.

„Bydlela jsem u přítele, se kte-
rým jsem se rozešla a tak jsem 

musela opustit společné bydlení. 
Poprosila jsem otce, jestli by mě 
i se synem nevzal domů, ale to 
nešlo. Tak jsme využili služeb 
tohoto azylového bydlení. Bu-
deme tu téměř půl roku, služby 
jsou perfektní, všichni jsou na nás 
hodní, jen někdy ty spolubydlící! 
Už budeme mít nalezené nové 
bydlení,“ uvedla jedna z klientek 
azylového centra.

Pochopitelně v tomto typu 
bydlení se nemůže počítat s vel-
kým soukromím, protože jsou 
určité prostory společné a musí se 
dodržovat určitý řád. „Někdy se 

to daří, někdy méně. Naše pečo-
vatelky chodí na večerní dohled, 
aby bylo všechno v pořádku, aby 
děti byly uloženy, měly připra-
vené jídlo a podobně. Všechno 
musí fungovat, aby byl pořádek,“ 
dodala Irena Kočí.

Podmínky jsou takové, že když 
klientka dostane umístění v tomto 
typu bydlení, tak ví, že je to pouze 
na půl roku a tento čas má na to, 
aby se jí podařilo buďto vyřešit si 
rodinné problémy nebo si najít 
náhradní bydlení. K tomu, aby se 
člověk trochu postavil na vlastní 
nohy, by to mohlo stačit.   /mask/

V Moravském Krumlově 
našly azyl už tři matky
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DO KONCE KVĚTNA SLEVY NA UHLÍ A DŘEVĚNÉ BRIKETY

VEŠKERÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, 
OBKLADOVÉ A STAVEBNÍ PROFILY

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

Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00, So 7.00-12.00

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

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové

Dilatační profily
Soklové profily

Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu

Ukončovací profily
Schodové profily

Nově prodej v Moravském Krumlově

Mikroregion Ivančicko 
plánuje nové aktivity 

/Ivančicko/ Nové aktivity, které plánuje Mikroregion Ivančicko, 
byly představeny veřejnosti. Je to díky tomu, že se v poslední době 
vedení sdružení snaží kumulovat dohromady dotační peníze od společ-
nosti ČEZ společně s tituly z fondů EU. Jedním z takových konkrét-
ních projektů je vybudování nové cyklostezky Oslavany - Ivančice.

„Tato stezka bude mít necelých 5 kilometrů a odhadované náklady 
na její výstavbu se pohybují v řádu 5 milionů korun. Bude se jednat
o cyklostezku s asfaltovým povrchem, která je určena pro cyklisty, po-
případě on-line bruslaře. Co se týká širšího plánu budování cyklostezek 
v mikroregionu, tak se plánuje záměr vybudovat novou cyklostezku, 
která povede napříč celým mikroregionem. Její začátek bude v Ketko-
vicích, povede přes Oslavany, Ivančice, Nové Bránice až do Dolních 
Kounic,“ uvedl Miloš Musil, místostarosta Oslavan. První etapa se za-
čne budovat ještě letos a jde o již zmíněný úsek Oslavany - Ivančice.

Mikroregion také organizuje mezinárodní soutěž hasičských druž-
stev v požárním sportu. Na tuto soutěž dobrovolných hasičů přijedou 
i týmy z Rakouska. Soutěž se uskuteční dne 5. května v Ivančicích na 
náměstí. Vzhledem k tomu, že po projednání technických záležitostí 
byly identifi kovány značné rozdíly mezi vybavením, pravidly i způ-
sobem soutěžení mezi českými a rakouskými hasiči, bylo dohodnuto, 
že družstva budou soutěžit zvlášť - tedy česká mezi sebou dopoledne
a rakouská odpoledne.                                                                     /jak/

Opravy kulturního domu 
i silnic za statisíce

/Dobřínsko/ Bohatý kulturní program je spojen ruku v ruce také 
se zázemím a to jak pro účinkující, tak i diváky. Proto v Dobřínsku 
vsadili na opravu svého kulturního stánku. „U kulturního domu bu-
deme přistavovat sociální zařízení a šatny a zázemí pro účinkující. 
Kulturák je využíván a proto zázemí pro účinkující musíme vytvořit. 
Tímto se zvedne kulturnost prostředí a doufáme, že bude i více nových 
vystoupení. Požádali jsme o dotaci, kterou máme přislíbenou. Obec na 
dostavbu poskytne 400 tisíc a zbylých 200 tisíc bude z dotace. Musíme 
se starat i o kulturu v obci,“ objasnil starosta obce Jan Vokoun.

V souvislosti s touto akcí budou také probíhat opravy místních 
komunikací, to znamená, že budou nově vyasfaltovány. Dobřínští ale 
mají problémy také s vzácnými topoly, které byly vysázeny někdy ko-
lem roku 1952. Ty budou muset být ořezány, protože ohrožují cestující
na autobusové zastávce. V praxi to znamená, že se provede omlazující 
řez. „Požádáme v této souvislosti odbor životního prostředí na souhlasné
stanovisko. Topoly jsou opravdu v takovém stavu, že by mohly někoho 
zranit a tomu hodláme předejít,“ konstatoval Jan Vokoun. I když jsou 
stromy určitou raritou, musí být zároveň bezpečné. Tento zákrok se 
provede ještě v letošním roce.                                                      /mask/

Jedním z nedostatků zavedení 
IDS do praxe je například nepře-
hledné a pozdní značení odjezdů 
vlaků (směr Ivančice, Moravský 
Krumlov) i značení jednotlivých 
vagónů. Konkrétně cestující 
nejsou informováni, kde a který 
vagón se odpojí a dochází tak ve 
stanicích k chaotickému přebíhá-
ní cestujících mezi vagóny. 

Na řešení situace jsme se 
zeptali Doc. Ing. Jana Pavlíčka, 
CSc., vedoucího odboru dopravy 
Krajského úřadu JM kraje:

„Záležitost jsme konzultovali 
s pracovníky Českých drah, a.s., 
Generálního ředitelství, Krajského 
centra osobní dopravy a přepravy 
Brno a na základě této konzultace 
sdělujeme následující odpověď.

Dopravní technologie spojová-
ní dvou vlaků: Brno - Moravský 
Krumlov - Rakšice (-Bohutice, 
- Hrušovany nad Jevišovkou) 
a Brno - Ivančice (- Oslavany) 
v úseku Brno - Moravské Brá-
nice byla zvolena z důvodu vy-
sokého stupně využití kapacity 
uzlu Brno a do něj zaústěných 
tratí. Rozpojování, či v opačném 
směru spojování, motorových 
souprav v Moravských Bránicích 
umožňuje cestovat bez přesedání 
cestujících jak ve směru na Mo-

ravský Krumlov, tak do Ivančic
a Oslavan. Odbor dopravy Kraj-
ského úřadu Jihomoravského 
kraje dosud neobdržel žádnou 
stížnost či připomínku cestujících 
týkající se uvedených dvouskupi-
nových vlaků.

Označování vozů je řešeno 
předpisem Českých drah KC1, 
konkrétně přílohou 5. Směrovými 
tabulemi jsou vybaveny motorové 
vozy, přívěsné vozy nikoliv. Za 
správné označení vlaku odpovídá 
vlaková četa. Vlaky série 44xx, 
které se v Moravských Bránicích 
dělí na Moravský Krumlov a Ivan-
čice jsou v Brně hl.n. zvlášť uvá-
děny na infosystému SOLARI.

V praxi to vypadá tak, že pod 
nápisem VLAK VPŘEDU jsou 
uváděny přímé vozy jedoucí z 
Moravských Bránic do cílové 
stanice Bohutice, resp. Hrušova-
ny nad Jevišovkou a pod nápisem 
VLAK VZADU pak přímé vozy 
jedoucí do Ivančic, případně 
Oslavan. K tomu přistupuje ješ-
tě hlášení staničního rozhlasu, 
které upozorňuje cestující, že 
v zadní části vlaku jsou řazeny 
přímé vozy do stanice Ivančice 
(případně Oslavany), které z Mo-
ravských Bránic pokračují jako 
vlak Os 144yy. V Moravských 

Bránicích jsou cestující informo-
váni hlášením staničního rozhlasu 
o tom, že přední část vlaku dále 
pokračuje do Moravského Krum-
lova, Rakšic a Bohutic (případně 
dále do Hrušovan nad Jevišov-
kou) a zadní část pokračuje do 
Ivančic a Oslavan.

Vlaková četa u těchto vlaků je 
ve složení 2/0, tzn., že jak přední 
motorový vůz a přívěsný vůz, tak 
i zadní motorový vůz a přívěsný 
vůz mají svůj doprovod, který při 
kontrole jízdních dokladů upo-
zorní cestující, aby si nejpozději 
v Moravských Bránicích přestou-
pili do jiné části vlaku. V praxi 
to vypadá tak, že pokud v zadní 
části vlaku („ivančické“) vlaková 
četa při revizi zjistí, že cestující 
má jízdenku do Moravského 
Krumlova a dále, upozorní jej na 
skutečnost, že část vlaku, v které 
se nachází, jede z Moravských 
Bránic do Ivančic a Oslavan, a 
proto nechť si nejpozději v Mo-
ravských Bránicích přestoupí do 
přední části vlaku.

Závěrem konstatujeme, že u 
dvouskupinových vlaků vždy 
zůstává jistá možnost, že cestující 
nastoupí omylem do nesprávného 
vozu. Věříme však, že pravidel-
ným cestujícím a občanům se 

základní orientační schopností 
cestování dvouskupinovým vla-
kem nečiní větší potíže. Obdr-
žíme-li v budoucnu konkrétní 
připomínku s popisem, co nebylo 
dodrženo, a s udáním data a čísla 
vlaku, projednáme danou závadu 
s dopravcem (České dráhy, a.s.).“

V dopravním systému jsou neustále zmatky

/Moravský Krumlov/ V těch-
to dnech byly zahájeny práce na 
výstavbě bezbariérového přístupu 
pro postižené žáky Základní ško-
ly Ivančická.

.„K výstavbě bezbariérového 
přístupu nás přiměla ta skuteč-
nost, že v tomto školním roce tu 
vznikla třída pro zdravotně po-
stižené žáky. Protože atrium naší 
školy mohou zdravotně postižení 
jen těžko navštěvovat, tak jsme 
chtěli umožnit těmto dětem, aby 
se mohly dostat do těchto prostor a 
okolí školy. Proto vzniknul nápad 
vytvořit bezbariérový přístup.

Nejprve jsme museli získat 

fi nanční prostředky na tuto akci. 
Jsme rádi, že v návrhu rozpočtu 
pro město Moravský Krumlov 
byla velká ochota přispět. Za po-
moci místostarosty Tomáše Třeti-
ny se nám podařilo získat částku 
100 tisíc z Konta bariéry. Další 
část půjde z Městských lesů MK, 
jde o částku 50 tisíc z kladného 
hospodářského výsledku této 
společnosti,“ uvedl ředitel školy 
Ivančická Bořivoj Ziegler.

Od 26. dubna se začalo se 
stavebními úpravami a stavba by 
měla být hotova 31. května s tím, 
že 15. června dojde k slavnostní-
mu otevření za účasti hostí. 

„Máme tři děti na vozících, ale 
jen dva páry rukou. To znamená, 
že se někdy musíme spoléhat na 
maminky. Tím, že nám udělají 
bezbariérový přístup, tak již není 
problém poprosit například škol-
níka, aby nám pomohl jeden vozí-
ček odvézt. Takto můžeme být na 
dvoře malovat si na dlažbu a bude 
to pohoda. Nám to hrozně usnad-

ní práci, nebudeme muset složitě 
objíždět celou školu. Parkoviště, 
přes které jedeme, to je malé 
neštěstí, protože vozíčky mají 
vepředu malá kolečka a když se 
zasekneme,  tak se nehneme. Ten 
bezbariérový přístup je pro nás 
poklad,“ uvedla speciální peda-
gožka Lenka Ficová, která vede 
třídu postižených dětí.       /mask/

Budují bezbariérový 
přístup pro své žáky 

Horácké moře ožije už
v tuto letní sezonu

/Třebíčsko/ Na pomezí okresů Třebíč a Znojmo se od letošní letní 
sezony má více probudit k životu stávající rekreační centrum na Da-
lešické přehradě, nazývané také Horácké moře. Podnětem k tomuto
je zavedení lodní dopravy a síť značených cyklostezek. Důvodů k od-
startování tak náročného projektu byla celá řada. Šlo ale především
o využití celého potenciálu ekologických a rekreačních hodnot regio-
nu. Od projektu si zainteresované obce slibují prodloužení sezóny, za-
městnanost a rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu. 

„Od roku 2003 do konce roku 2006 mikroregion Horácko investoval 
na tuto akci přes 7 milionů Kč. Z toho největší část 5 mil. Kč tvoří 
granty, dary a dotace. Největší fi nanční objem jsme získali od skupiny 
ČEZ. Za získané prostředky se nám podařilo vyznačit přes 300 km 
cyklotras včetně mobiliáře a naučné stezky. Dále tištěné propagační a 
mapové podklady mikroregionu. Část povrchů cyklotras se také poda-
řilo opravit a vybudovat přístupové pěšiny k lodním zastávkám v Ko-
něšíně a Dalešicích. Kdo letos zavítá na rozhlednu Babylon, jistě ocení 
nový dalekohled a další potřebné vybavení. Pro sběratele turistických 
karet jsme vydali kartu o Dalešické přehradě,“ informovala Hana Žá-
ková, starostka obce Koněšín a předsedkyně mikroregionu Horácko. 

Osobní lodní doprava se plánuje spustit od 1. července letošního 
roku. Na tento den se připravuje slavnostní zahájení za účasti vý-
znamných hostů a bohatý doprovodný program. „V tomto roce budou 
turistům, rekreantům a všem dalším návštěvníkům k dispozici tři lodní 
zastávky Kramolín, Dalešice a Koněšín. A čím, že se to svezeme? Loď 
bude přejmenována z Dyje na Vysočinu, pojme 150 pasažérů a vítáni 
jsou i cyklisté,“ dodala Hana Žáková.                               /jak/

» KB blok - KOMPLETNÍ SYSTÉM
    • zděného oplocení • zahradní architektury 
    • střešní krytiny (od 155 Kč/m2)
» MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ FASÁD
    • fasádní polystyren • minerální vata
» BAREVNÉ ŠLECHTĚ OMÍTKY
    • akrylátové • silikátové • silikonové
» ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • OBRUBNÍKY,
   ZÁMKOVÉ DLAŽBY • SVAHOVKY
» KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
   • SCHIEDEL • EKO  komíny

» STŘEŠNÍ OKNA • VELUX • PRIMA fenestraIN
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V minulém čísle „Zrcadla“ jsem 
se dočetl, s jakým nadšením se ob-
novuje koupaliště v Tavíkovicích
a jak tomu brání ješitnost a egois-
mus některých lidí. K těmto výro-
kům pana Kosoura, jako bývalý 
starosta a člen současného zastupi-
telstva, nemohu mlčet.

Pan starosta dobře uvedl, že kou-
paliště se budovalo v sedmdesátých 
létech v akci ,Z“ a za pomoci JZD. 
Neřekl však, že pozemky pro tuto 
stavbu darovali tehdejší vlastnící
v roce 1972 obci. Na obecním úřa-
dě jsou uloženy doklady podepsané 
těmito vlastníky. Chyba byla, že 
tehdejší vedení MNV neprovedlo 
převod těchto pozemků do vlastnic-
tví obce na katastru nemovitostí.

Na podzim roku 2005 byli dědi-
cové těchto pozemků upozorněni, 
aby si pokáceli olše okolo koupa-
liště a začalo se s nimi jednat o vy-
rovnání a majetkovém vypořádání 
těchto pozemků. Mnozí z nich o 
jejich existencí ani nevěděli. Toto 
se protáhlo až do voleb roku 2006 
a nově zvolené zastupitelstvo s pře-
vahou stoupenců krajského poslan-
ce za ODS pana Kosoura urychleně 
celou záležitost vyřešilo. Za 1 m2 
původní ,,zmoly“ vrátilo nynějším 
majitelům 5 m2 orné půdy. Naproti 
tomu, v druhém případě, majite-
lům za pozemky pod koupalištěm 

zaplatili úřední cenu za půdu 7,80 
Kč za 1 m2, ne však cenu odhadní.
Na těchto pozemcích bylo minimál-
ně 20 vzrostlých zdravých olší.

Pro urychlení svého volebního 
programu soukmenovci pana sta-
rosty s jeho požehnáním, tyto olše 
pokáceli, dřevo si přivlastnili a od-
vezli. Majitelky těchto pozemků se 
nedokázaly bránit, proto byly takto 
panem starostou Kosourem a spol. 
sprostě okradeny. Dodnes jim neby-
lo dřevo obcí zaplaceno.

Koupaliště je v hlubokém údolí 
Rokytné, koryto řeky je zanesené 
bahnem, proto se každé jaro Rokyt-
ná vylije ze břehů, zaplaví okolní 
louky a voda odtéká nejnižším mís-
tem, to je přes vodní nádrž, kterou 
zanese bahnem. Po vybudování se 
nádrž několikrát čistila.

Později občané přestali využívat 
tuto vodní plochu ke koupání. Je 
pravda, že ji využili alespoň rybáři 
a ti v zimě roku 2004-2005 tuto ná-
drž nákladem 100.000 Kč vyčistili. 
Nikdy zde nebylo zakázáno koupá-
ní, bylo na vlastní nebezpečí.

Při povodni na jaře 2006 šla voda 
celým údolím Rokytné, ve výši asi 
1 m přes hráz nádrže, vymlela ko-
ryta a tůně o průměru až 10 metrů 
a 2 metry hluboké. Protrhla betono-
vou hráz. Tyto škody obec a Lesy 
ČR opravili, na letošní rok zůstalo 

pouze vyvézt bahno z nádrže. Zá-
měr byl takový, že na léto se nádrž 
napustí, na zimu zůstane prázdná 
a otevřená, aby jarní vody mohly 
protékat a nepůsobily škody.

Nové vedení obce po svém ná-
stupu začalo razantně plnit jakýsi 
svůj volební program, který nebyl 
nikdy zastupitelstvem obce schvá-
len. Koupališť je v okolí několik: 
v Rouchovanech, Vémyslicích, 
Trstěnicích, Únanově. Lidé vlastní 

bazény, není tedy třeba cpát fi nanč-
ní prostředky do problémového 
koupaliště v Tavíkovicích, protože 
je stejně každá pěti nebo desetiletá 
voda odnese.

Peníze jsou však nutně potřeba 
jinde. V obecním vodovodu teče 
voda nepitná, obsahuje 90 mg 
dusičnanů. Je již připraven projekt
k územnímu rozhodnutí na přivede-
ní kvalitní pitné vody z Běhařovic. 
Je třeba udělat novou silnici a 
chodníky mezi bytovkami, silnici 
ke hřišti, osvětlení k lihovaru, nový 
vodovod v západní části obce je 
40 let starý a dosluhuje. Je třeba 
vybudovat nové inženýrské sítě 
na Besídce, aby zde mohly mladé 
rodiny stavět rodinné domy.

Místo toho se pan starosta věnuje 
pochybnému koupališti, buduje si
vlastní kancelář, „aby nemusel po-
slouchat kecy starých bab“ - jeho 
výrok. Zastupitelstvu zatím dosud 
žádný plán činnosti v tomto voleb-
ním období nebyl předložen, žádný 
takový plán se neschvaloval a ne-
existuje. Vše se řídí náhlým hnutím 
mysli pana starosty, jeho stoupenců 
a jejich pochybným volebním pro-
gramem.

Obec Tavíkovice měla nedávnou 
minulost velice pohnutou. Poměrně 
dost se budovalo, ale neplatilo se, 
a fi nanční prostředky se ztrácely. 
V červnu 2000 tehdejší starosta 
odstoupil, protože již nevěděl 
kudy kam. Bylo započato několik 
akcí, nic dokončeno, neuhrazeno 
a obci zůstala prázdná pokladna a 
prázdný obstavený účet. Při ročním 
rozpočtu 6 mil. Kč se s polovinou 
dodělávaly započaté akce a se zbyt-
kem se zajišťoval chod obce. Přesto 
se během 6-ti let dokončilo 11 bytů, 
dodělala se kanalizace na polovině 
obce, dokončila se a uvedla do 
provozu ČOV, v Dobronicích se 
vybudovala plynofi kace, plynofi -
kovala se základní škola, protáhl 

se vodovod do lihovaru, provedla 
se rekonstrukce obecního rozhla-
su, generální oprava Skalní cesty, 
rekonstrukce topení na zdravotním 
středisku, zakoupila se a opravila 
hasičská zbrojnice, generálkovala 
se hasičská cisterna a další.

Kromě toho zde probíhaly akce, 
na kterých se obec fi nančně nepo-
dílela a to stavba ÚSP, revita1izace 
Panského rybníka, stavba kostela, 
oprava silnice na průtahu obcí. A co 
je nejdůležitější, zaplatily se všech-
ny dluhy od roku 1996 v celkové 
hodnotě 15 mil. Kč. Ještě v pondělí 
po volbách se uhradilo posledních 
200.000 korun starého dluhu, aby 
nové zastupitelstvo a nový pan sta-
rosta dostali čistý stůl. Za to sklízí-
me od pana Kosoura jen pomluvy
a lživá obvinění v různém tisku.

Nyní, když se obec již dostala 
z fi nančních problémů a mohla by 
budovat věci potřebné pro naše ob-
čany, jak je výše uvedeno, nastoupí 
nová levopravá koalice v čele s pa-
nem Kosourem a začne rozhazovat 
peníze na problémové koupa1iště, 
nové počítače i s programy, samo-
statnou kancelář pro pana starostu
a další nepotřebné zbytečnosti. Ale 
v tisku se dočítáme o katastrofálním 
stavu Tavíkovic, jak ji přebral pan 
Kosour, nic zde nefunguje, vše je 
rozbité, prostě podle pana Kosoura 

se dosud v této obci nic nedělalo
a nastoupil on, zachránce, který 
musí vše napravit.

Dětské hřiště, které bylo před 
otevřením, již rozebírá a stěhuje 
kam se mu hodí, i když bylo poříze-
no částečně z dotací, ale budovalo 
jej bývalé vedení a to je špatně! 
Zmatky a neuvážená rozhodnutí, 
která nyní sám způsobí, hází na mi-
nulé zastupitelstvo, zvláště však na 
mne, bývalého starostu. Pomlouvá 
bývalé vedení kde se dá. Ale při 
svém zvolení, aby končícímu zastu-
pitelstvu řekl „děkuji“, tolik sluš-
nosti v sobě nenašel.

Co se týká oprav v okolí koupa-
1iště, je pan starosta skutečně ak-
tivní. Nechal vyčistit odtok z vodní 
nádrže tím způsobem, že bahnem 
ze dna zakryli všechny pařezy po 
obou stranách koryta, aby se podle 
nich nedalo zjistit kolik m3 olší zde 
bylo vykáceno a kolik škody pan 
starosta udělal původním majitelům 
a Lesům ČR. Prostě se urychleně 
zahladily stopy jejich vandalismu.

Toto je pouze ve stručnosti reakce 
moje - Jaroslava Blahy, bývalého 
starosty Tavíkovic, na stálé lživé po-
mluvy ze strany pana Kosoura. Tím-
to jej žádám, aby skončil s osočová-
ním a lhaním naším občanům a v 
tisku a začal konečně jednat čestně,
pokud to dokáže!      Jaroslav Blaha

Bazén pro rekreaci nebo rozhazování obecních fi nancí?

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Vojsko táhlo Miroslaví

/Miroslav/ V sobotu měli nejen miroslavští, ale i ostatní návštěvníci 
města společně s účastníky turistického pochodu Miroslavská Šlápota 
možnost shlédnout vojáky v dobových uniformách. Ti se plánovaně po 
noclehu na miroslavském zámku přesouvali do Šatova. Tato aktivita 
souvisí se zájmem Technického muzea v Brně o československé opev-
nění na jižní Moravě, zejména s pěchotním srubem MJ-S3 Zahrada
v areálu československého opevnění Šatov. Hlavním záměrem této akce
bylo představit touto zajímavou formou historii armády, předvést ukáz-
ky vývoje uniforem a výstroje armády v různých časových obdobích. 

„Technické muzeum v Brně je garantem objektu pěchotního srubu 
Zahrada v Šatově. To je hlavní důvod, proč byla zorganizována akce 
vojenský pěší přesun Brno – Šatov. Toho se účastní vojenské jednotky 
od třicátých až do sedmdesátých let, což je ukončení činnosti toho sru-
bu. Akce se účastní 15 vojáků jsou tu příslušníci 43. pěšího pluku Brno, 
což je prvorepubliková armáda, dále příslušníci četnické stanice Brno 
z třicátých let a jsou tu i zaměstnanci Technického Muzea jako osádka 
pěchotního srubu. Do srubu dorazíme 1. května. Přesun začíná v Miro-
slavi na akci Miroslavská Šlápota a poté bude jednotka odkloněna na 
plánovanou trasu. Cíl je v Božicích, kde se bude přespávat a v neděli 
budeme pokračovat směr srub. Pondělí je odpočinkové a v úterý v Ša-
tově bude akce ukončena. Máme zajištěno doprovodné vozidlo, což je 
terénní UVAZ 49 s polní kuchyní. Účastníci kromě osobních zbraní 
mají také jeden těžký kulomet, který bude ponechán ve srubu jako 
součást expozice,“ sdělil garant akce a její účastník Roman Řezníček
z Technického Muzea Brno.                          /mask/

Zavalení štiplavým kouřem
/Oslavany/ Z dosud neznámých příčin došlo v pondělí 23. dubna 

k požáru stohu v Oslavanech u městského úřadu v bezprostřední vzdá-
lenosti bytové zástavby. Jednalo o pozemek soukromého zemědělce 
na břehu řeky Oslavy v lokalitě Na Ostrůvkách. Zde byla po několik 
let skladovaná volně ložená sláma ve stohu. Dopoledne kolem 10. 
hodiny došlo k zahoření a celý stoh se ocitl v plamenech. Situace byla 
poměrně napjatá, protože stoh se nacházel blízko zástavby a vzdušné-
ho vedení VVN. Zásah zahájila jednotka SDH Oslavany, poté přijeli 
profesionální hasiči z Ivančic, Rosic a Šlapanic. V průběhu dne se jim 
podařilo požár dostat pod kontrolu, nicméně dohašování probíhalo ješ-
tě celou noc. Vzhledem k rozsahu požářiště celé Oslavany trpěly v prů-
běhu dne i následné noci přívalem štiplavého kouře. To bylo pro mnohé 
dosti nepříjemné, protože nefoukal vítr a kouř se šířil postupně po řece 
celým městem. Nejvíce „vyuzené“ byly domy poblíž požáru. Soukro-
mý zemědělec je snad již patřičně poučen, protože v případě silnějšího 
větru by mohlo dojít k rozšíření na okolní rodinné domy. O tom, že se 
dobrovolní hasiči v Oslavanech nenudí, svědčí i další kuriózní případ. 
Po řece Oslavě připlaval k městskému úřadu utonulý srnec. Není nám 
známo, zda si potřeboval něco vyřídit na úřadě, ale každopádně ho
členové zásahové jednotky vytahovali před radnicí z vody.            /jak/

Nové zahradní centrum
/Miroslav/ V Miroslavi bylo v těchto dnech otevřeno nové zahradní 

centrum. To je situováno do venkovních prostor prodejny „Květinka 
Hanzel“. Přístup pro zákazníky je od autobusového nádraží. V této 
souvislosti jsme se zeptali paní Anny Hanzelové.

„Zahradní centrum jsme chtěli otevřít z toho důvodu, že prodejna 
květin byla hodně přetěžována a to především v době sezóny. Proto 
jsme zrealizovali tuto venkovní plochu, aby zde zákazníci v sezoně 
měli větší výběr a prostor. Především jsme rozšířili prodej letniček, 
trvalek, konifer, stromků a keramiky. Vše je přehledně uspořádáno
a umístěno na jedné ploše. Pro zákazníky to má tu výhodu, že do této 
prodejny při nákupu objemnějších věcí mohou ze zadní ulice přijet au-
tomobilem. Po dohodě můžeme zákazníkům na jejich konkrétní přání 
osázet truhlíky i květináče.a připravit je k odvozu. Každý tu může najít 
opravdu to své, co se mu právě hodí do domu nebo na zahrádku. Pro in-
formace a objednávky si můžete zavolat na telefonní číslo 515 333 826.
Zahradní centrum je přizpůsobeno také pro maminky s dětmi, pro které 
jsme zde umístili pískoviště s hračkami. Děti si mohou hrát, zatímco 
maminky si v klidu vyberou zboží.“                                  /placená inzerce/

/Rakšice/ Dobrovolným hasi-
čům z Rakšic se blíská na lepší 
časy. Díky ochotě zastupitelů 
města Moravský Krumlov totiž 
získají dům stojící bezprostřed-
ně vedle hasičské zbrojnice. Ten 
chtějí využít pro svoji činnost, ale 
i pro ostatní subjekty.

„Zhruba čtyři roky jsme po-
skytovali klubovnu ve zbrojnici 
důchodcům, protože se neměli 
kde scházet. Těch je kolem třiceti 
a mívají problém se sem vejít. 
Po smrti obyvatelky vedlejšího 
domu nás kontaktoval současný 
vlastník a nabídnul nám možnost 
odkoupení domku. Takže jsem 
požádal město o možnost odkou-
pení nemovitosti,“ sdělil  Zdeněk 
Coufal, velitel SDH Rakšice. 

Zastupitelé návrh nákupu 
domku schválili a uvolnili 150 

tisíc korun „Plánujeme rozšíření 
stávající klubovny tím, že se 
probourá zeď do domku, kde 
jsou dvě místnosti s chodbou, 
dozadu je přístavba. Přední míst-
nosti budou využity na rozšíření 
klubovny a v přístavbě hodláme 
udělat sklad materiálu, který do-
posud máme v garáži. Je potřeba 
někde skladovat hadice a ostatní 
věci, co se používají na obměnu 
při výjezdu. Nyní čekáme jen na 
kupní smlouvu a jakmile budou 
tyto náležitosti zdárně vyřízeny, 
můžeme zahájit likvidační práce. 
Stavební práce si zajistíme sami 
z 90 procent, takže žádné náklady 
nebudou,“ dodal Zdeněk Coufal.

 Hasiči také doufají, že se přida-
jí i sponzoři a podpoří jejich úsilí. 
Do dvou let by všechno mohli 
dotáhnout do té představy, jakou 

mají. Samozřejmě se také počítá 
s tím, že by se rozšířená klubovna 

používala také pro potřeby obce, 
třeba na volby.                   /mask/

Hasiči v Rakšicích budou mít větší klubovnu

/Miroslav/ Na letišti Aircon 
Miroslav se v sobotu konal jeden 

z podniků celoroční republikové 
soutěže v přesném orientač-

ním létání ultralehkých letadel 
„Český pohár - Memoriál Petra 
Tučka“. Šlo o druhý ročník, který 
miroslavští nadšenci létání zorga-
nizovali na tomto letišti.

Principem soutěže je navigační 
soutěž letadel, kdy se letí po zná-
mé trati, na které jsou vytýčeny 
znaky. Podle fotografi e soutěžící 
posádka tyto znaky hledá a za 
ně získává bodové ohodnocení. 
Posádka s nejvyšším počtem 
bodů vítězí. Další částí soutěže je 
přesnost přistání v prostoru tak-
zvaného deku, kdy pilot musí do-
sednout koly přesně na vytýčený 
prostor. Pilot musí zvládnou průlet 
nad časovými bránami s otočnými 
body s přesností na 300 metrů a to 
konstantní rychlostí, kterou si sám 

určí. Na regulérnost dohlíží dva 
rozhodčí a organizátoři.

„V poháru je celkem sedm 
soutěží, ze kterých se započítá-
vají nejlepší tři. Samotná soutěž 
začíná brífi nkem, kde se piloti 
dozví všechny potřebné náleži-
tosti o trati s tím, že vlastní přesné 
podklady pro let dostanou hodinu 
před startem a do mapy si mo-
hou zakreslit zadání,“ vysvětlil 
rozhodčí a ředitel miroslavského 
závodu Jiří Prokop.

Vítěz soutěže může získat ma-
ximálně 1000 bodů, vítěz poháru 
za celý rok tedy maximálně 3000 
bodů. Pro diváky byly závody 
také velmi zajímavé, hlavně se 
s napětím očekávalo přesné při-
stávání letadel.                   /mask/

Piloti „ultralaitů“ soutěžili v přesnosti přistání   

foto: mask        

foto: mask        

foto: mask        

foto: mask        



Představte nám blíže Vaši práci. 
Čemu se věnujete?

Vystudovala jsem obor etnologie 
a historie na Masarykově univerzi-
tě v Brně a v současnosti působím 
jako odborný konzultant při tvorbě 
muzejních expozic a sbírkových 
fondů. Z poslední doby mohu jme-
novat například spolupráci s oddě-
lením novodobých dějin Národního 
muzea v Praze nebo spoluúčast na 
přípravě výstavy 100 let Jaroslava 
Foglara v Moravském zemském 
muzeu v Brně. 

Jak hodnotíte současný stav
a celkovou situaci v oblasti péče
o historické památky? 

Myslím, že se pomalu začíná 
blýskat na lepší časy. Určitě se 
v poslední době v tomto směru 
udělal velký kus práce. Během 
devadesátých let změnila maji-
tele řada památkově chráněných 
objektů, na jejichž údržbu neměl 
stát prostředky. Spoluprací s pra-
covišti památkové péče, využitím 
grantových možností a především 
s velkým nasazením vlastníků 
některých památek se daří část 
zdevastovaných objektů znovu oži-
vit. Za všechny budu jmenovat 
v Jihomoravském kraji například 
hrad Veveří nad Brněnskou pře-
hradou, zámek v Letovicích nebo 
náš hrad a zámek v Dolních Kouni-
cích. Ovšem, když tato spolupráce 
nefunguje a není dobrá vůle ze 
strany vlastníka, může naopak do-
jít v krajním případě i k úplnému 
zničení památkově chráněného 
objektu, jak se stalo nedávno 

v Prostějově. Velká většina státem 
chráněných památek je stále ve vel-
mi špatném stavu a pro jejich vlast-
níky je často opravdu výhodnější 
takovou stavbu strhnout. A to bez 
ohledu na její historickou cenu. 

Co by se do budoucna mohlo 
v tomto směru zlepšit? Kde vidíte 
případné rezervy?

Domnívám se, že se dosud málo 
využívají možnosti grantů poskyto-
vaných státem a příspěvků z fondů 
EU. Evropská unie vynakládá na 
obnovu a uchování kulturních pa-
mátek každoročně značné prostřed-
ky. Jde jen o to, umět o ně požádat 
a také je správně použít. Důležité 
je také spojit síly více různých 
subjektů a prostředky vlastní, umět 
společně tvořit, spolupracovat a 
podporovat dobré nápady. Třeba 
vymyslet zajímavé akce a snažit 
se u svého okolí probudit zájem 
o ochranu odkazu našich předků. 
Vždyť dějiny určovaly naši součas-
nost a formují naše jednání i dnes.

Víme o Vaší spojitosti s Dolními 
Kounicemi. Jak se Vám toto město 
líbí z osobního, ale i profesionál-
ního pohledu? 

Atmosféra samotného městečka,
ležícího v malebném údolí řeky 
Jihlavy mezi proslavenými vino-
hrady mě okouzlila již před lety. 
Stála jsem tehdy uprostřed torza 
chrámové lodi v klášteře Rosa 
Coeli a přímo jsem cítila, jak 
z okolních zdí dýchá dávná mi-
nulost jižní Moravy. Ale Dolní 
Kounice se zdaleka nepyšní jen 
jedním z nejstarších klášterů u nás. 

Je zde mnoho jiných pozoruhod-
ných památek, ať už je to nedávno 
opravená a zpřístupněná židovská 
synagoga, barokní kaple svatého 
Antonína s křížovou cestou na kop-
ci nad městem, renesanční domy, 
připomínající působení Jednoty 
bratrské v 16. století a mnoho dal-
ších. Zejména však k těmto památ-
kám patří dosud opomíjený a done-
dávna nepřístupný hrad a zámek, 
který se nyní stává dominantou 
města a je nedílně spjat s historii 
kláštera. S trochou nadsázky lze 
říci, že Dolní Kounice jsou obec 
s největší hustotou kulturních pa-
mátek na jednoho obyvatele. A to 
v rámci celé ČR. 

Pohybujete se kolem zámku 
v Dolních Kounicích. Jak jste se 
ke spolupráci s fi rmou, která ho 
vlastní, dostala? 

Vlastně úplně náhodou. Realizo-
vali jsme počátkem letošního roku 
výstavní expozici na veletrhu GO 
- Regiontour v Brně. Tam se mi
dostala do ruky výzva, aby se 
ozvali všichni, kteří mají zájem 
něco udělat pro záchranu hradu a 
zámku v Dolních Kounicích. Tak 
jsem se fi rmě, která objekt vlastní, 
přihlásila.

Jak vnímáte probíhající rekon-
strukci zámku? 

Přirovnala bych ji k maratónské-
mu běhu. Tedy k vysilujícímu zá-
vodu na velmi dlouhou vzdálenost. 
My však, na rozdíl od atletů, závo-
díme s časem, který nemilosrdně 
ukrajuje ze vzácných stavebních 
prvků zámku kus po kuse. Doufám, 

že v tomto závodě uspějeme. Sou-
časně hledáme partnery, kteří bu-
dou ochotni spojit s námi své síly,
a rovněž formy motivace, které by 
je oslovily. Objekt je stejně, jako 
řada podobně starých památek, 
v nedobrém stavu. To, co naši 
předkové po předchozích sedm set 
let budovali nebo alespoň udržova-
li, bylo za posledních sedmdesát let 
dost zanedbáno, ať už šlo o necitli-
vé zásahy institucí z let šedesátých 
až osmdesátých nebo o vandalis-
mus jednotlivců či skupin v letech 
devadesátých minulého století. 

Prozraďte nám, na co se mohou 
občané těšit po dostavbě? 

Nejde o dostavbu, ale o zásadní 
opravy a zcela nové vybavení, po-
čínaje technickými sítěmi a mobi-
liářem konče Celý projekt ob-
novy hradu a zámku je rozdělen
do několika etap. Cílem je postup-
ně vytvořit podmínky pro obnovu 
historických funkcí hradu jako 
kulturního, společenského a hos-
podářského centra tak, jak tomu 
bývalo v minulosti. Již v letošním 
roce bude otevřena první prohlíd-
ková trasa, na níž s průvodkyní 
navštívíte například bývalou hrad-
ní černou kuchyni, nahlédnete
do hradní kaple šlechtického rodu 
Drnovských z Drnovic a budete se 
obdivovat zachovalým pozdně go-
tickým freskám v Zelené komnatě 
jihozápadní bašty, kde se panoši 
připravovali k přijetí do rytířského 
stavu. Logika ekonomiky oprav 
a vytváření prostoru pro zdroje 
prostředků na další opravy vyža-

duje, aby se přednostně opravily 
střechy, prostory pro zázemí hradu 
a místnosti pro sklad. Čas na reno-
vaci vzácných památek přijde, až 
se obnoví funkce budov tak, aby 
bylo zastaveno negativní působení 
povětrnostních podmínek. Tato 
etapa bude nejvíce náročná na fi -
nance, jejichž zdroje musíme zatím 
hledat. Naším záměrem je, aby se 
v co nejbližší budoucnosti hrad a 
zámek Dolní Kounice stal jedním 
z kulturních center regionu, kam 
by návštěvníci mohli přijít nejen
za dávnou historií kraje, ale našli by 
zde i příjemné místo k odpočinku
a občerstvení nebo kulturnímu vy-
žití při různých festivalech, koncer-
tech a historicky komponovaných 
pořadech. Tyto možnosti chceme 
nabídnout jak pěším turistům, tak 
i vyznavačům cykloturistiky, ro-
dinám na nedělní vyjížďce autem 
nebo organizovaným zájezdům 
cestovních kanceláří. 

Je něco, na co byste nás mohla 
pozvat již nyní? 

Pro zájemce chystáme na zaháje-
ní první sezóny Slavnosti otevření 
hradu, kdy bude památka poprvé 
ofi ciálně přístupna veřejnosti. Bude 
to již tento víkend, tedy v sobotu
a neděli 5. a 6. května. Čekají vás 
dva dny nabité šermířskými sou-
boji, historickou hudbou a různými 
atrakcemi pro děti. Můžete obdivo-
vat zručnost „středověkých“ řeme-
slníků na obnovených historických 
trzích a samozřejmě si u nich i 
něco koupit nebo můžete ochutnat 
některou „historickou“ specialitu. 
Na sobotní večer je připraven 
koncert rockfolkové skupiny. Akce 

bude vrcholit vyhlášením nejlepší 
šermířské skupiny, soubojem rytířů 
na koních a vystoupením dobové 
hudební skupiny. Naše Slavnosti 
v neděli v 17 hodin skončí. Po 
celou dobu slavností budete samo-
zřejmě moct navštívit s průvodkyní 
i vnitřní prostory hradu.

Na závěr trocha nostalgie a ta-
jemna. Stavby jako zámek v Dol-
ních Kounicích jistě mají nějaký 
tajuplný příběh... 

Historie našeho hradu je velmi 
bohatá. Je úzce spjata s historií 
zdejšího regionu a především se 
založením kláštera premonstrátek 
Rosa Coeli. Podle pověsti byl hrad 
vybudován na ochranu jeptišek 
a jejich majetku. Z písemných 
pramenů víme, že šlo o řád velmi 
bohatý. Hrad sloužil jako útočiště 
v dobách válečných a zcela jistě 
byly v jeho sklepeních ukryty nej-
cennější klášterní poklady. Z hrad-
ního sklepení vedlo hned několik 
tajných chodeb, a to jak do samot-
ného kláštera, tak i ven za město. 
Chodbami pravděpodobně prchaly 
jeptišky při plenění kláštera v roce 
1526. Tehdy prý do jeho prostor 
vnikli rozlícení měšťané kouničtí, 
aby potrestali řádové sestry za 
nezřízený život, který údajně vedly 
se svým proboštem. Je velmi prav-
děpodobné, že přeživší sestry vzaly 
to nejcennější, co měly a uchýlily 
se do podzemí. Neznaly však dobře 
cestu a už navždy zůstaly uvězněny 
v labyrintu chodeb. Dodnes za vě-
trných bezměsíčných nocí slyšívá-
me z podzemí hradu jejich kvílení, 
při němž naskakuje husí kůže… 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář
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Zeptali jsme se: historičky PhDr. Zuzany Poláčkové

671 42 Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791  •  www.holyagro.znojemsko.com

www. zrcadlo. info
- čtěte nové články

- prohlédněte si archiv Zrcadel v pdf

- napište svůj komentář k článku

- přečtěte si články,
  které v tištěném Zrcadle nenajdete

- navštivte náš webový rozcestník

- vyberte si program z kulturního infoservisu

zadejte si ZDARMA
řádkový inzerát

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
SOUKROMÁ INZERCE - JEN SMS

602 782 232
KOMERČNÍ INZERCE

602 782 272
REDAKTOR

602 782 240

NYN
Í

NOVĚ
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Nabízíme tyto pozice: 
TECHNOLOG / KONSTRUKTÉR - Požadavky: SŠ nebo VŠ technického směru, min. 5 let zkušenosti v kon-
strukci strojírenské výroby nebo vývoje, znalost výrobních procesů, kreativita, dobrá uživ. znalost MS Offi ce, 
min. pasivní znalost AJ, vysoké prac. nasazení, týmový duch.

HLAVNÍ ÚČETNÍ / MZDOVÁ ÚČETNÍ - Požadavky: min. SŠ s maturitou ekonomického směru, min. 5 let 
zkušenosti ve vedení účetnictví pro malou/střední fi rmu, analytické myšlení, dobrá uživ. znalost MS Offi ce, 
vysoké prac. nasazení, týmový duch, znalost Visual Financials 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 M. Krumlov nebo e-mail: tcmach@tcmach.cz

TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590

672 01  Mor. Krumlov
e-mail: tcmach@tcmach.cz

fax: 515 321 014
www.tcmach.cz

                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

www.zrcadlo.info
nový mediální partner
pro Vaše podnikání

MODERNÍ LINIE 
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

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

Cena: od 1.021.380 Kč + 5% DPH 

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

Stav. pozemek na RD na pěk-
ném místě v klidné části obce 
Kratochvilka o vým. 576 m2, cca 
23 km od Brna, v řad. zástavbě, 
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS. 
Cena k jednání: 290 tis. Kč 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Orná půda Ivančice - momentálně 
neobdělaná, nachází se ve svahu. 
Pozemek tvoří tři štely, dobrá 
dostupnost i větším zemědělským 
strojům, voda na pozemku. 
Cena: 91 tis. Kč 

OV 2+1 Ivančice, velice pěkný, 
opravený byt s většími pokoji, 
4. patro, celková plocha 60 m2, 
pokoje: 20 m2+14 m2+k 9 m2

a příslušenství. 
Cena: 1,15 mil. Kč 

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

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

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

splátka od 5.807 Kč/měs. splátka od 9.281 Kč/měs.

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

Pronájem bytu 2+1 Ivančice, část.
zařízený v RD se samostat. 
vchodem. Byt je po rekonstrukci 
o CP 65m2, velmi pěkný. Samos-
tatné měřiče energií, možnost 
garáže, ihned volný. 
Cena: 7.000 Kč/měs.+ink. 

Řadová garáž Ivančice - Letko-
vice, rozměry 6,10 m x 3,75 m, 
montážní jáma, pracovní ponk 
a zavedená elektřina. Garáž je 
prázdná. 
Cena: 90 tis. Kč

Prodej zděné chaty v Ivančicích, 
lokalita Stříbský mlýn, i k celo-
ročnímu obývání, topení - TP, el.,
septik, užitk. voda i pitná 20 m 
od chaty, ZP 18 m2, pozemek 
400 m2. 
Cena: 300 tis. Kč 
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možnost fi nancování

NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBA

splátka od 1.578 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA

lé
to

 2
00

7

Díky nám si to 
opravdu užijete

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232 Mediálním partnerem je o.s. ALMA,

vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel informačního serveru www.zrcadlo.info
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Kaktusy rozkvetly
na prvního máje

/Miroslav/ Prvního května se pro milovníky kaktusů otevřely dveře 
skleníků, za kterými mohli návštěvníci shlédnout tisíce rozkvetlých 
kaktusů. „Na dnešek tu mám již tradičně den otevřených dveří, kdy 
návštěvníkům ukazuji výsledky své práce a mého koníčka, což je pěs-
tování kaktusů. Nejen já, jako milovnice kaktusů, ale i ostatní mohou 
navštívit mé skleníky, v kterých pěstuji kaktusy. Začala jsem společně 
s manželem před 45 lety. Začali jsme je pěstovat nejprve v malé bud-
ce a pokračovali jsme výstavbou dvou skleníků, protože se koníček 
stále rozrůstal. Kolik kaktusů mám, nelze spočítat, protože s výsevy 
je to velká spousta, ale těch větších rostlinových je kolem šesti tisíc. 
Semenáčky opravdu nelze spočítat,“ sdělila Marie Stejskalová, která 
provázela návštěvníky i se zasvěceným výkladem.

Samozřejmě, že se pochlubila i raritami. Například má kaktus veli-
ký téměř dva metry, ale ráda má všechny kaktusy. „Nejvzácnější jsou 
kaktusy z importu přímo z původního místa výskytu a ne namnožené 
v podmínkách skleníku. Opylením ve skleníku může dojít k mutacím 
a výsev se může lišit od původního čistého rodu. Jsem i členkou Ast-
rofi tum Brno, což je spolek kaktusářů, kde si vyměňujeme exempláře 
navzájem. Chystáme teď i společnou výstavu na polovinu května. Kak-
tusařina je náročný koníček, mě s ním pomáhá i můj syn Ctibor, hlavně 
s přesazováním a zaléváním,“ doplnila Marie Stejskalová.         /mask/

/Bohutice/ Konec dubna je 
v Bohuticích již několik let ve 
znamení prověřování kvality vína 
místních i okolních vinařů. Za 
dobu své existence si tato akce 
získala své příznivce a tradiční 
návštěvníky. Ti se letos opět sešli, 
aby v sobotu 28. dubna ochutnali 
některé z více než 363 vzorků 
bílých a červených vín, které byly 

do soutěžní přehlídky vín Bohu-
tický košt přihlášeny.

Letošní již 5. ročník navštívilo 
přes 250 hostů, aby sami svými 
chuťovými pohárky zhodnoti-
li, kterému vzorku by připsali 
nejvyšší počet bodů a zda se 
odborná degustační komise ne-
zmýlila. „Degustace proběhla o 
týden dříve, dne 20. dubna pod 

dohledem odborníka z nejpovo-
lanějších, Pavla Vajčnera, ředi-
tele akciové společnosti Znovín 
Znojmo. Výsledkem práce 40 
degustátorů, odborníků z Bohutic 
i z okolí bylo vyhlášení šampióna 
výstavy, kterým se v kategorii 
bílých vín stala odrůda Tramín 
červený producenta pana Pavla 
Štefky a v kategorii červených 
vín si ocenění zaslouženě od-
nesla společnost Znovín Znojmo
s odrůdou Zweigeltrebe. Šampió-
nem obce v kategorii bílých vín 
se stal Ryzlink rýnský producenta 
pana Pavla Sedmery a v kategorii 
červených vín zvítězil pan Zde-
něk Dřevo s odrůdou Frankov-
ka. Ocenění za nejlepší kolekci 
putovalo opět do Šatova, k fi rmě 
Znovín Znojmo,“ sdělil Martin 
Žák, místostarosta Bohutic.

Ceny oceněným předávali 
čestní hosté letošního Bohutic-
kého koštu, kterými byli hejtman 
Jihomoravského kraje Stanislav 
Juránek a poslankyně Parlamentu 
ČR Marta Bayerová. Oba hosté 

rovněž pohovořili s místními ob-
čany a prohlédli si také unikátní 
soubor soch Křížové cesty v míst-
ním kostele.

„Jako hejtman Jihomoravského 
kraje, kde se nachází 96 procent 
všech vinic České republiky, 
nemohu mít k našemu vínu jiný 
vztah než kladný. Pokud mi to ča-
sové možnosti dovolí, rád přijmu 
pozvání na jakýkoliv vinařský 
košt či obdobné setkání pěstitelů 
vína. Stejně tak tomu bylo i v pří-
padě mé návštěvy v Bohuticích, 
kde jsem strávil velmi příjemné 
odpoledne. Vždyť ve víně je 
slunce, pracovitost a srdce našich 
lidí a věřím, že to je také poznat 
navenek,“ ocenil Stanislav Jurá-
nek, hejtman JMkraje. 

U příležitosti koštu byly také 
zpřístupněny čtyři částečně opra-
vené bohutické zámecké sklepy
a tak si návštěvníci, kteří se chtěli 
dopřát oddechu a ochladit se, 
mohli prohlédnout důmyslně pro-
vedená díla, která byla léta jejich 
zrakům skryta.                   /mask/

Bohutický košt ve znamení špičkových vín 

V sobotu 26. května 2007 se v Rešicích u příležitosti 65. výročí 
atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha koná

IV. VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ
na kterém chtějí vyjádřit vděčnost i všem dalším bojovníkům, kteří za 
svobodu své vlasti a národa obětovali své životy. Na oslavách opět 
vystoupí s bohatým programem příslušníci Armády České republiky.

Program od 13.00 hodin na návsi:
• průvod k pomníku A. Opálky a Fr. Pospíšila a padlých v I. a II. 

světové válce • pokládání věnců, hymny ČR, V. Británie a Francie
• přelet letky bojových letadel • projevy ofi ciálních hostů.

Program oslav bude pokračovat na místním hřišti od 14.30 hodin:
• seskoky výsadkářů • ukázky letecké, pěchotní a obrněné techniky 

AČR • ukázka z výcviku speciálních jednotek AČR • výstava 
dokumentů a dobové vojenské výstroje a výzbroje 

Večerní program od 19.30 hodin na návsi 
(v případě nepříznivého počasí ve Společenském domě A.Opálky)
• vystoupení mažoretek ZŠ Dolní Dubňany • zábava pod taktovkou 

country kapely „Paroháči“ • od 21.45 hodin slavnostní ohňostroj 
• pokračování taneční zábavy za doprovodu kapely „Paroháči“

/Hlína/ Bohatým kulturním 
programem byla 29. dubna slav-
nostně otevřena rozhledna Vladi-
míra Menšíka na Hlíně. Stalo se 
tak po téměř sto letech od stavby 
původní rozhledny.

Půvabná malá obec s téměř hor-
ským vzduchem, bez satelitních 
domů a řady městských vymože-
ností, ale s rozhledem do veliké 
dálky, to je obec Hlína, která byla 
odnedávna a stále je známá a 
vyhledávána díky své nadmořské 
výšce a poloze pro krásný roz-
hled do širokého okolí, zejména 
na Pálavské vrchy, Bílé Karpaty, 
Hostýnské vrchy, ale i Alpy.

„V roce 1910 byla na Hlíně 
postavena nejstarší rozhledna na 
jižní Moravě, na vrchu Hlinského 
kopce 450 metrů n.m. naproti 
Božím mukám v místě, kde dnes 
stojí dům č. p. 124. Byla to věž 
s kamennou podezdívkou a se 
dvěma vyhlídkovými plošinami. 
Horní plošina se nacházela ve 
výšce 17 metrů a kryla ji šinde-
lová střecha. Rozhlednu tehdy 
postavil turistický spolek v Ivan-
čicích za pouhé dva měsíce. Pro-
tože v roce 1938 byla rozhledna 
již velmi zchátralá, byla v dražbě 
prodána a v květnu téhož roku 
zbořena,“ sdělil k historii místní 
občan Jaroslav Vašulín.

Již od desáté hodiny ranní se na 

podiu střídaly hudební a divadel-
ní soubory, aby návštěvníky nejen 
bavily, ale i zpříjemňovaly dlouhé 
čekání ve frontě těm, kteří se roz-
hodli vystoupit  po 107 schodech 
na vyhlídkový ochoz rozhledny. 
Zhruba čtyři tisíce návštěvníků 
obec ve své historii pravděpo-
dobně ještě nezaznamenala. Na 
rozhlednu vystoupilo 1826 lidí. 
Odpoledne Josip Kulaš, v jehož 
závodě se rozhledna nejen zho-
tovila, ale který stavbu významně 
fi nančně podpořil, předal symbo-
lický klíč od rozhledny starostovi 
obce Miloši Dostalému.

„Oceňuji úsilí a nadšení sta-
vitelů vyhlídky. Ti stavbou žili 
dlouhé roky, protože peníze na 
výstavbu se scházely příliš poma-
lu, doslova korunku po korunce. 
A krásné na tom je, že se zapo-
jili lidé z Klubu českých turistů,
z obce Hlína i z blízkých Ivančic. 
Myslím, že to má větší hodnotu, 
než těch dvaadvacet metrů, do 
nichž se rozhledna vypíná. Byl 
bych rád, kdyby si lidé vzali 
z Vladimíra Menšíka příklad. 
Nejen z jeho věčně dobré nálady, 
ale i z toho, že i když byl dlouhou 
dobu v Praze, vždy se hrdě hlásil 
k rodné Moravě. Myslím, že roz-
hledna nese jméno toho pravého 
člověka,“ ocenil Stanislav Jurá-
nek, hejtman JM kraje. 

„Slavnostním otevřením 
rozhledny Vladimíra Menšíka 
na Hlíně získala obec Hlína a 
ivančický mikroregion výraznou 
atraktivní dominantu, která podle 
mého názoru zvýší turistickou 
atraktivitu celé oblasti. Velmi 
mě potěšil zájem veřejnosti už 
od dopoledních hodin. Otevření 
rozhledny chápu jako dovršení 
několikaleté práce mnoha zainte-
resovaných lidí a opravdu enorm-
ní zájem veřejnosti jako jejich 
sladkou zaslouženou odměnu. 
Vladimír Menšík se narodil 
v Ivančicích a ke svému rodnému 
městu měl po celý život vřelý 
vztah. Město tento vztah vždycky 

opětovalo a bude tomu tak stále. 
Uctíváme svého rodáka jeho stá-
lou expozicí v historické budově 
Památníku Alfonse Muchy. Na 
jeho rodném domě v Rybářské 
ulici je umístěna pamětní deska. 
Dnes se už k tomu může přiřadit 
i krásná rozhledna, nesoucí jeho 
jméno. Bude připomínat nám, co 
jsme ho zažili a věřím, že i těm, 
co přijdou po nás, že život nejsou 
jen starosti, ale že je ho potřeba 
plně prožít. Doporučuji všem, 
aby se z rozhledny podívali. Ne-
musí být vidět až do Alp, stačí 
se rozhlédnout po naší nádherné 
Jižní Moravě,“ pochválil Vojtěch 
Adam, starosta Ivančic.         /jak/

Rozhledna otevřena

foto: mask        foto: jak        
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Španělsko – Mallorca
Uprostřed největšího zálivu ostrova Bahía de Palma se 
nachází hlavní město Palma de Mallorca. Od historického 
centra města až po dopravní přístav se rozkládá (1. díl ta-
jenky) lemované palmovou promenádou Paseo Marítimo. 
Obchodní a kulturní centrum města nabízí veškeré ná-
kupní a zábavní možnosti. V architektonicky zajímavém 
centru města se nacházejí hodnotné (2. díl tajenky) (např. 
katedrála La Seo, zámek Bellver, Arabské lázně…), které 
jsou vkusně doplněny množstvím novodobých umělec-
kých děl a galerií. Cca 6 kilometrů od centra na západ je 
150 metrů dlouhá písčitá pláž v příměstském turistickém 
středisku Cala Mayor. Letiště je cca 10 minut cesty.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask        
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Kulturní programy
7. 5. - 20. 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. 

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• ne 6.5. v 18.00 ODSOUZENI ZEMŘÍT
  Thriller Německa 
• st 9.5. v 18.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA   
  Rodinná komedie USA
• so 12.5. ve 20.00 SMRTÍCÍ NENÁVIST 2
• ne 13.5. v 18.00 Horor USA
• st 16.5. ve 20.00 OBSLUHOVAL JSEM   
  ANGLICKÉHO KRÁLE
  Film ČR
• so 19.5. ve 20.00 RANDE MĚSÍCE
• ne 20.5 v 18.00 Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 6.5. v 17.00 MAHARAL: Tajemství talismanu
             ve 20.00 Dobrodružný film ČR 
• út 8.5. v 17.00 MOST DO ZEMĚ TERABITHIA  
  Fantasy film USA
• ne 13.5. ve 20.00 GOYOVY PŘÍZRAKY
  Drama USA, ČR, Španělsko
• st 16.5. ve 20.00 POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL  
  Drama USA
• ne 20.5. ve 20.00 300: BITVA U THERMOPYL  
  Historický film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 6.5. v 19.00 BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
  FilmUSA
• st 9.5. v 17.00 MAHARAL: Tajemství talismanu
  Dobrodružný film ČR
• čt 10.5. v 17.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
  Film USA
• pá 11.5. v 17.00 HAPPY FEET
  Film USA
• so 12.5. v 17.00 STRAŠPYTLÍK
  Film USA
• ne 13.5. v 19.00 JAKO MALÉ DĚTI
  Film USA
• so 19.5. v 19.00 KRVAVÝ DIAMANT
  Film USA
• ne 20.5. v 19.00 HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
  Film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• po 7.5.ve 20.30 BÍLÁ MASAJKA
  Skutečný filmový příběh USA
• pá 11.5. ve 20.30 ROCKY BALBOA
  Film USA
• ne 13.5. ve 20.30 MOJE SUPERBEJVALKA
  Komedie USA
• pá 18.5. ve 20.30 SKRYTÁ IDENTITA
  Krimi USA
• so 19.5. ve 20.30 DOKONALÝ TRIK
  Thriller USA 

Změna programů vyhrazena.

Prodejní výstava Bohumil Zimmermann
člen sdružení výtvarníků ČR

KRESBY
Do 27.května 2007

Otevřeno sobota, neděle od 10.00 - 17.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 13.00 hodin

Dolní Kounice - Židovská synagoga 

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

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 13.5. - Výstava Příroda a vesmír. Obrazy Josef Macholán, Galerie 
Památníku A. Muchy. Vstupné10 Kč.
• do 20. 5. - Výstava k 80. letům Klubu českých turistů Ivančice. Sklepení  
Památníku A. Muchy. Z činnosti, kroniky, fotografie. Vstup zdarma.
• 10.5. v 8.30 a 10.00 hod - Koncert ZUŠ pro školy. Kino Réna Ivančice, 
účinkují žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Ivančice. Vstupné 10 Kč.
• 16.5. - 3.6. - Prodejní výstava obrazů Jitky Mazánkové. Olejomalby okolí řeky 
Jihlavy a Ivančic, krajinky, kytice. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 18.5. - 19.5. - Slavnosti chřestu 2007. Palackého náměstí Ivančice, tradiční 
trhy, prodej chřestu a chřest. pochoutek, chřestová menu ve vybraných 
restauracích, ochutnávka vín, soutěže a hry pro děti a rodiče, výstava pěstování 
chřestu, expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, dvoudenní kulturní program.
• 18.5. - Zábava se skupinou Reflexy. Park na Réně, pořádají házenkáři Ivančice.

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

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 11.5. v 18.00 hod - Diskotéka pro náctileté, Tesařovo nám. 7, klub Medůza, 
poplatek 20 Kč, členové klubu 10 Kč.
• 12.5. v 10.00 hod - Odpolední sportování, vezměte kola, koloběžky, 
odrážedla, trojkolky a pojďte si zazávodit! Soutěže pro rodinné týmy, jízdy 
zručnosti, překážková dráha, slalom, všechny děti získají dětský řidičský průkaz. 
Hřiště GJB na novém sídlišti. Poplatek 20 Kč.Při nepřízni počasí se nekoná.
• 13.5. v 15.00 hod - Westernový den. Statek Padochovka, poplatek 10 Kč.
• 15.5. v 17.00 hod - Pleteme z pedigu. Košíky a podnosy, s sebou zahradnické  
nůžky (není podmínkou). SVČ Ivančice, Komenského 7, poplatek 30 Kč 
+ materiál. Nutné se předem nahlásit.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 6.5. v 6.00 hod - Rybářské závody mládeže. Pořádají miroslavští rybáři.
• 7.5. v 19.00 hod - Kladení věnců k památníkům obětí válečných konfliktů. 
Před pomníkem u kulturního domu se uskuteční malá vzpomínka na osvobození 
republiky od nacismu. Pořádá město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad u KD.
• 8.5. - Turnaj fotbalových přípravek „O pohár Domu dětí a mládeže Miroslav“ 
na stadionu FC Miroslav, pořádá Dům dětí a mládeže a FC  Miroslav.
• 19.5. v 10.00 hod - „Miroslavský košt“, 11. ročník mezioblastní výstavy vín, v 
KD. Pořádají: Skupina miroslavských vinařů, OPS Marek, MKIC, město Miroslav.
• 21.5. - Den s Deníkem na náměstí v Miroslavi.

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

• 7. 5. dopoledne - Na dopravní hřiště, v době ředitelského volna. Možnost 
vyzkoušení hřiště pod dohledem pedagogů z domu dětí. Helmu a kolo s sebou.
• 13. 5. ve 14.00 hod - Pro maminky. Kulturní pásmo věnované maminkám 
k svátku bude obsahovat pohádku nastudovanou divadelním kroužkem Klubáček 
a přehlídku kroužků Domu dětí v Oslavanech. Ve velkém sále Domu dětí Oslavany.
• 14. 5. - Pohádka Elfové, tajemství dračí svatyně. Divadelní kroužek 
Klubáček sehraje představení pro děti z MŠ a ZŠ a to v 8.00 hod pro 1.- 5. třídu 
ZŠ v Oslavanech, v 10.00 hod pro děti z MŠ z Oslavan a blízkého okolí.
• 19.5. v 10.00 hod - 3. kolo florbalové ligy. Pro přihlášená družstva,
v tělocvičně ZŠ, předpokládaný závěr ve 13.00 hod. Pomozte oslavanským 
družstvům k dobrému umístění svým povzbuzováním.

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
• 8.5. v 7.06 odjezd z Ivančic vlakem - Pochod župou Pernštejnskou
(10-50 km), z Brna v 8:19. Vede J. Flíček.
• 12.5. v 6.30 - 10.00 hod start - 15. ročník turistického pochodu “Z Ivančic 
do Ivančic”. Trasy: 6, 15, 22, 45 km, cyklo: 35 a 55 km. Cíl ve sportovní hale. 
Hlavní organizátor H. Pokorná, Na Brněnce 9, Tel.: 776 322 536.

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

• 3.5. - 18.5. - výstava fotografií Jarmily Kocourkové - „Kraj schovaných 
řek“, galerie Knížecí dům.
• 6.5. - Floriánská pouť - Mše svatá se slouží od 10.30 hod, kaple sv. Floriána 
• 7.5. v 15.00 hod - Jarní koncert ZUŠ pro DPS
• 7.5. v 18.00 hod - Beseda Jak fotografovat, sál MěKS M. Krumlov.
• 8.5. v 9.00 hod - Den s fotbalem, Na střelnici Moravský Krumlov, pořádá 
Město a FC Moravský Krumlov.
• 9.5. v 17.00 hod - Keyboardový koncert ZUŠ ke Dni matek, taneční sál ZUŠ
• 9.5. v 19.00 hod - koncert „Naše kapela zahraje ženám“, sál MěKS.
• 11.5 - 12.5. - I. Krumlovské slavnosti hudby, zpěvu a tance, „Slavnosti jara 
- maminkám a dětem“, Město a Spolek pro obnovu tradic M. Krumlov.
• 12.5. - 15.00 až 16.30 hod - 4. Autoveteránské setkání - cílové zastavení, 
zámecké nádvoří M. Krumlov, kulturní program.
• 14.5. - 16.5. dopoledne - pořad pro školy „Základy silničního provozu 
a ochrana životního prostředí“. Kinosál M. Krumlov, Autoklub M. Krumlov.
• 18.5. v 16.30 hod - Jarní koncert PS Sluníčko, sál MěKS M. Krumlov.
• 19.5. v 15.00 hod - XV. Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů, 
vystoupí pěvecké sbory Orlovna Rakšice, vstupné 50 a 30 Kč.
• květen - výstava 55. výročí  založení ZUŠ. MěÚ MK, chodba v 1. patře.
• 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
• 9.5. - 12.5. - Dětský filmový festival. V kině Oslavany. 
• 12.5. od 12.00 - 15.00 hod - Setkání autoveteránů na zámku v Oslavanech, 
přehlídka automobilových veteránů do r. 1979. Přímé vyhodnocování 
soutěžních disciplín.
• 19.5. - Poznávací zájezd do Beskyd. Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
Valašský skanzen, vyjížďka lanovkou, centrum Tarzánie. Cena zájezdu 270 Kč.
• 19.5. ve 20.00 hod - Taneční zábava se skupinou Relax, v Děl. domě Oslavany. 
• 20.5. v 15.00 hod - Koncert houslistky Gabriely Demeterové v kostele 
Sv. Mikuláše Oslavany. Cena 120 Kč k sezení i stání. Předprodej na tel.:
604 108 641, 737 607 378, případně dopoledne v kanceláři KIS.

SLAVNOSTI CHŘESTU 2007
18.května - 19.května 2007
Palackého náměstí Ivančice

Tradiční trhy, prodej chřestu a chřest. pochoutek, ochutnávka vín, 
výstava pěstování chřestu, expozice Alfonse Muchy a Vladimíra 

Menšíka.
Bohatý dvoudenní kulturní program pro děti i pro dospělé na 

zastřešeném pódiu před radnicí.

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.: 737 700 954.

Koncert SWAYAMBHU
tibetské mísy, alikvótní zpěv, bubny, didjeridoo...

Sobota 12.5. v 18 hod U Kozy (Moravský Krumlov)

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

Den Země v Krumlově
Programem na náměstí T.G.M. zaměřeným na ekologii a třídění 

odpadů oslavil letošní Den Země krumlovský Dům dětí a mládeže. 
V pátek 20. dubna si mohli děti a dospělí vyzkoušet spoustu soutěž-
ních stanovišť, jako například zašívání ozonové díry, třídění odpadu
a kam s ním nebo poznávání vůní koření. Letošní pomoc se zajištěním 
stanovišť nabídli i Ekokonzult Znojemska RNDr. Gracian Tejral, pan 
Ondřej Lazárek –EQ Servis s.r.o. Znojmo a slečna Magdalena Pazdero-
vá z EKOPORADNY živé pomezí Krumlovsko-jevišovicko. Disciplín 
bylo celkem devět a za jejich správné zvládnutí byl každý odměněn 
krásným dárečkem. Ty věnovala GE Money Bank Moravský Krumlov. 
Její pracovnice se také organizátorsky na celém odpoledni podílely.

Již k tradičním akcím, které jsou uskutečňovány v rámci kampaně 
Den Země, patří Ukliďme město a výtvarná soutěž Modrá planeta. 
V letošním roce se k akci Ukliďme město přihlásily obě dvě krumlov-
ské základní školy s asi 400 pomocníky. Úklid veřejných prostranství, 
parku, školních zahrad a přilehlých oblastí začal v pondělí 16.4. a po-
kračoval ještě celý týden. Výtvarné a literární soutěže Modrá planeta 
se přes velkou nabídku jiných soutěží a výstav zúčastnilo na 40 jednot-
livců i kolektivů. Výsledky vyhlásili pan starosta Ing. Jaroslav Mokrý 
a pan místostarosta Mgr. Tomáš Třetina a zároveň tím zahájili vernisáž 
výtvorů. Věcné ceny pro vítěze věnoval MěÚ Moravský Krumlov.
Výkresy jsou k vidění v prostorách DDM až do konce května, poté
ozdobí Městský úřad v Moravském Krumlově.                          /DDM/

Speciální třída 
Školní rok 2006/2007 začal pro ZŠ Ivančická v Moravském Krum-

lově velmi netradičně. Podařila se realizace skupinové integrace han-
dicapovaných dětí v rámci samostatné třídy a dále sem byli přesunuti 
žáci se specifickými poruchami učení, kteří navštěvovali ZŠ Miroslav, 
na odloučeném pracovišti v Rakšicích. Tento ojedinělý projekt, který 
umožňuje základní vzdělávání skutečně všem dětem, bez výjimek, nemá 
v nejbližším okolí obdoby. Jako každá novinka, tak i tato byla doprová-
zena určitými obavami, jak zvládnou handicapované děti nové prostře-
dí, jak na nové spolužáky bude reagovat okolí, zda se povede finančně 
zvládnout vybavení nových tříd, jaké bude personální obsazení atd.

Dnes, kdy se školní rok pomalu chýlí ke svému závěru, můžeme 
konstatovat, že všechny obavy byly zbytečné. Integrované děti, jejichž 
počet se stále rozrůstá, se každé ráno do své třídy a na své paní učitelky 
velmi těší. Kamarádi je přijali mezi sebe docela  přirozeně a  personál 
reaguje velmi vlídně. Nemalou zásluhu na tomto faktu mají pedagogo-
vé, kteří s dětmi o problému mentální retardace otevřeně hovořili a při-
pravili je tak na fakt, že se vzájemně budou v prostorách školy setkávat. 
Děti se učí vzájemně si pomáhat a tolerovat odlišnost toho druhého.

Rádi bychom touto formou, jménem Rodičovského sdružení při ZŠ 
Ivančická, poděkovali všem, kteří tento projekt podpořili ať už svojí 
pracovní aktivitou, nebo finanční pomocí a přispěli tak k důstojnému 
vybavení učebny pro děti ZTP/P a k realizaci dalších projektů v rámci 
ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově. Děkujeme Nadaci Duha, B&T 
Metal spol. s r.o., OSP spol. s r.o., M+S Martin Sojka, Zlatnictví Věra 
Hyvnarová, Josefu Apeltauerovi, Panthers Hana Schwarzová, Klem-
pířství Jiří Bloudíček, Jiřímu  Slepičkovi-práce zeměvrtnými stroji.

Za Rodičovské sdružení při ZŠ Ivančická
Ing. Sylva Sojková a p. Magdalena Vránková

Studenti z Barneveldu 
už posedmé v Krumlově

„Proč se ptáci vracejí na jaře do svých hnízd? Proč se ryby vracejí
na místa, kde se zrodily? Proč já se pořád vracím do Krumlova? Ptáků 
se nemůžeme zeptat, ryby také nemluví, ale já ano, a proto mohu říct, 
proč se stále vracím a beru sebou vždy nové žáky“.

Takto poeticky se v letos zapsal do kroniky Gymnázia v Moravském 
Krumlově učitel holandské barneveldské školy Kees Coolen, který od 
počátku stál u výměnných pobytů našich studentů v Holandsku a holand-
ských studentů v českých rodinách. Ačkoli to tak nepřipadá ani všem 
zúčastněným, v letošním roce skutečně přijela už sedmá výprava z Bar-
neveldu, poté co v říjnu 2006 strávili naši studenti týden v Holandsku.

I tentokrát očekávalo holandské studenty vřelé přijetí v hostitel-
ských rodinách, reprezentativní uvítání na radnici i pestrý program 
připravený učiteli gymnázia. Navštívili Slovanskou epopej Alfonse 
Muchy, byli seznámeni s provozem elektrárny v Dukovanech. Ve 
středu je nadchla prohlídka jeskyní v Moravském Krasu a ve čtvrtek 
krásy hradu Buchlova a okolí. To už se ale jejich pobyt u nás rychle 
chýlil ke konci. Všichni se samozřejmě těšili i  na sportovní klání, které 
tradičně změří síly v různých disciplínách družstva obou škol. Ačkoli 
se vydatně fandilo na obou stranách, vyhráli všichni zúčastnění. Nejen 
v soutěžích, ve kterých jednou vyniklo holandské a podruhé české 
družstvo, ale především v tom, že v řadě případů upevnili přátelství 
navázané právě v říjnu, že zjistili, že bez ohledu na to, jakým jazykem 
kdo z nich hovoří, dokážou se spolu domluvit, že mají stejné zájmy
a záliby, ať už žijí v Holandsku či v České republice.

A to je podstatné, proč se tato akce opakuje už od roku 1994 a proč 
obě školy chtějí ve ve vzájemných kontaktech pokračovat. Je zřejmé, 
že příprava takového setkání je náročná nejen pro ty, kdo se na ní na 
obou stranách podílejí, ale i po finanční stránce. Neobešla by se tedy 
bez podpory Městského úřadu v Moravském Krumlově, Rodičovské 
organizace při Gymnáziu v Moravském Krumlově či dalších sponzorů, 
kterým také patří dík za to, že se tato akce mohla uskutečnit. Pevně 
věříme, že se opět najde dobrá vůle na všech stranách a že na podzim 
v roce 2008 a na jaře roku 2009 se studenti obou škol setkají poosmé. 
Za organizátory akce v Moravském Krumlově Mgr. Hana Schnablová.
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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 “

Chřest proslavil Ivančice
Informací o pěstování a zpra-

cování chřestu i účinků na lidský 
organizmus je na internetu tolik, 
že by to vydalo na několik pu-
blikací. Vynecháme tyto známé 
záležitosti a všimneme si pouze 
historie pěstování chřestu v Ivan-
čicích. Kde jinde začít s chřestem 
než v Chřestové ulici.

Jméno Hüpsch je v současné 
době v Ivančicích neznámé, 
ojediněle se objeví stará ručně 
vyrobená cihla se značkou I.H 
– Ignác Hüpsch, ale ta má, i když 
je znovu použitelná, ke chřestu 
daleko. A přece několik generací 
tohoto rodu významně ovlivnilo 
historii Ivančic. Jan Dusík sepsal 
kroniku o této rodině.

V kronice se uvádí důsledky 
státního bankrotu v Rakousku 
v roce 1811, které se také pro-
jevily v Ivančicích. Obchodník 
Václav Hüpsch (1749-1812) 
musel odprodat několik polí, ale 
ponechal si zahradu a dvě louky 
v Dubkastlích (z něm. Diebgasse 
- ulice zlodějská). Jednalo se o 
část ulice od Nového domu k ro-
hu Chřestové ulice s Tyršovou. 
Kronika dále uvádí, že objednal 
pro krumlovského mnicha řádu 
pavlánů Jandla chřestové saze-
nice z Frankfurtu a pamatoval 
přitom i na svou zahradu. „Tam 
vypěstoval pěknou a dobrou kva-
litu a odtud se šířil mezi kopáče a 
do vinohradů a chřest vnikl i do 
zahrad městských domů“. V za-
hradě v  Dubkastlích se chřestu 
dařilo a udržel se dlouhá léta, 
ale kolem roku 1830 syn Václava 
Hüpsche Jan chřest vykopal - prý 
pro časté a velké krádeže. Ne-
vznikl název Zlodějská ulice prá-
vě proto? Na rohu pozemku, kde 
dnes stojí „Villa Maria“, stával 
domek pro třídění, balení a expe-
dici chřestu. Po skončení sklizně 

se zde ukládalo nářadí a hlíněné 
poklopy - troubky (troubele - také 
specialita ivančických hrnčířů) 
používané na bělení chřestu. 
Zde tedy byla první chřestovna 
v Ivančicích. Po zničení chřes-
tovny zde byla ovocná zahrada a 
ještě později koupil celý pozemek 
stavitel a starosta Josef Kočí.

Jan Nepomuk Matěj Hüpsch 
(1783-1871) byl z druhé generace 
Hüpschů v Ivančicích. Koupil od 
Bartoloměje Kočího dům vedle 
hostince „Černý lev“, upravil 

zahradu, jejíž polovice byla o 
cca l metr nižší proti okolním za-
hradám. Při té příležitosti založil 
chřestovnu, která až do roku 1885 
nesla bohatou úrodu. Hüpsch tržil 
za chřest z této zahrady ročně až 
600 zlatých, kromě chřestu spo-
třebovaného v domácnosti nebo 
darovaného. Otep se prodávala 
za 5 zlatých. Chřestovna byla 
zničena nerozumným řezáním 
výhonků a zanedbáním půdy. To 
se však stalo až v další generaci 
Hüpschů.

Po pravé straně ulice Chřestové 
ulice (směrem k Rybářské) bydlel 
zahradník Ondřej Slaný, který 
byl strýcem Vladimíra Menšíka
a vedle jeho zahrady je nový 
dům, čelně k Rybářské ulici. 
V zahradě jsou vidět zbytky hra-
deb, podle kterých býval hradní 
příkop a zahrada, která patřila 
mydláři jménem Krawany. Tento 
podnikavý měšťan dal v roce 
1816 hradební příkop zavézt 
naplaveninami z řeky, terén 
zahrady urovnat a sázet chřest. 
Aby dosáhl co nejlepší kvality, 
dal kopat záhony na sáh (180 
cm) hluboké a vytvořil podloží 
pro chřest vrstvami hnoje. Dosáhl 
tak mohutných stonků 1. třídy, 
které se nazývaly „sólo-špargle“. 
Samozřejmě vysoké kvalitě od-
povídala i cena, takže vysoké 
náklady na zřízení chřestovny se 
vracely. Uvádí se, že ještě v roce 
1843 byl chřest z této chřestovny 
v Ivančicích nejlepší. Snad z této 
chřestovny byly dodávány v roce 
1823 chřestové „kmínky“ o váze 
23 lotů tj. 40 dkg. 

V místě dnešní Orlovny a ná-
dvoří míval zahradu i známý ná-
rodní buditel P. Tomáš Procházka 
(1803-1858), který z prodeje 
chřestu fi nancoval své vlastenec-
ké aktivity. 

Další chřestovna v Chřestové 
ulici byla od rohu dnešní Tyršovy 
ulice směrem k Rybářské ulici. 
Tam pamatujeme další domek 
a asi 80 metrů dlouhou kamen-
nou zeď. Terén zahrady býval 
až dva metry pod úrovní ulice. 
Vlastníkem chřestovny byl Anton 
Worel. Anton Worel (1806-1864) 
získal v Ivančicích roce 1826 
povolení ke zřízení lékárny. Byl 
také správcem nově zřízené poš-
tovní sběrny v Ivančicích a po 
její přeměně na poštovní stanici 

v roce 1849 se stal poštmistrem. 
O rok později byl zvolen starostou 
města. Za zásluhy o rozvoj Ivančic 
byl vyznamenán císařem zlatým 
křížem s korunou. Pocházel z Mo-
ravského Krumlova. Odtud měl 
znalosti o pěstování chřestu. Díky 
nim sklízel nejkvalitnější chřest, 
který dodávali na císařský dvůr. 

Plocha dřívější chřestovny byla 
později využita pro pěstování 
zeleniny a v domku pamatujeme 
pana Karaivanova, který zde ze-
leninu pěstoval i prodával.

Worel vykupoval chřest také 
od dalších pěstitelů, aby mohl 
uspokojit vysokou poptávku po 
chřestu. Šlo právě o silné „sólo 
stonky“, které se musely v za-
hradách vyhledávat, dočasně 
uskladnit ve vlhkém písku, až se 
jich nahromadil potřebný počet. 
Worel také zavedl balení svazků 
do speciálních bedniček a tak 
umožnil odesílat chřest do vzdá-
lených míst. V zásilkách musel 
každý kus vážit minimálně 8 lotů, 
tj. 14 dkg. Právě takové posílal 
Ant. Worel do Vídně a zřejmě 
touto cestou se dostal ivančický 
chřest na císařský dvůr.

Anton Worel byl znalcem 
v tomto oboru a měl styky 
s mnoha odbornými fi rmami. 
Sepsal dokonce publikaci jejíž 
název v překladu je: „Návod k 
pěstování chřestu podle ivančic-
kého pěstitelského způsobu“. Byl 
také zván k přednesu přednášek. 
Byl také produkcentem chřesto-
vých sazenic, neboť odběratelé 
spatřovali tajemství vynikající 
kvality i v samotné odrůdě. Proto 
se v Ivančicích prováděl pečlivý 
výběr rostlin pro množení.

Pokračovatelem činnosti Anto-
na Worla byl jeho syn také Anton 
Worel (1842-1916). Po otci také 
převzal lékárnu i poštu. Časem za-
stával různé funkce v německých 
spolcích, byl členem městského 
zastupitelstva, místní školní rady 
a poslancem vídeňské sněmovny. 
Na jaře r.1878 byl Antonu Worlo-
vi ml. udělen císařem čestný titul 
c.k. dvorního dodavatele chřestu 
(Hofl ieferant). Žádost o tento 
titul byla zdůvodněna vzorným 
vedením chřestoven a všeobec-
ným věhlasem Worlova obchodu.
V dobrozdání ivančického sta-
rosty ze dne 22. června 1877 se 
připomíná, že tato fi rma uspo-
kojovala požadavky císařského 
dvora již za císaře Ferdinanda I.
a nynějšímu císaři Františku Jo-
sefu I. i císařovně Alžbětě byl za-
sílán chřest na různá místa jejich 
pobytu. Dále starosta připomíná 
získanou medaili ze světové vý-
stavy ve Vídni v r. 1873 a velkou 
medaili zemědělské společnosti 
za pěstování chřestu a další me-

daile z různých výstav nebo akcí.
Worlovo chřestovnictví v Ivan-

čicích pracovalo na vysoké 
úrovni téměř 90 let. A zvláště 
ono proslavilo ivančický chřest 
a tím i samotné město ve svě-
tě. Jeho konec přišel po smrti 
Antona Worla. Lékárnu převzal 
jeho syn Arnošt, ale na Worlův 
obchod chřestem navázal Václav 
Missbach v Široké ulici, po něm 
jeho syn Jan, který byl posledním 

majitelem produkční chřestovny 
v Ivančicích.

Pozdější starosta a český vlas-
tenec Jan Kočí se rozhodl k zalo-
žení chřestovny v Pancířích (za 
dnešním přejezdem pod silnicí 
do Oslavan. Měl sice znalosti o 
pěstování chřestu, ale jeho záměr 
nevyšel. Sám o tom píše: „R. 
1873 jsem založil na poli v Pan-
cířích velkou šparglovnu dosud 
v Ivančicích nevídanou… Roku 
1874 jsem vystavěl pro hlídače 
šparglovny domek. Po vystavění 
jsem dostal od zdejšího před-
stavenstva rozkaz do 14 dnů ho 
zbořit a 20 zl. pokuty zaplatit… 
domek jsem musel zbourat a po-
stavil jsem nový u meze. Z dřívěj-
šího domku jsem udělal u silnice 
kůlnu na šparglové troubky a jiné 
potřeby“ Kočí postavil nový r. 
1875 domek (ještě jej pamatuje-
me, býval obydlen ještě v pade-
sátých letech 20. století), poze-
mek oplotil, vyhloubil studnu
a příštího roku ještě vysazoval. 
Jak se Kočímu dařilo bohužel už 
nevíme, protože v r. 1877 se stal 
Jan Kočí starostou města a deník 
přestal psát. Nakonec chřestovnu 
prodal za 12 000 zlatých Antonu 
Worlovi, ale ta brzo upadla.

Mimo hlavních pěstitelů, kteří 
chřestem Ivančice proslavili, 
byla v Ivančicích řada drobných 
pěstitelů a překupníků, kteří 
dodávali chřest do jiných míst 
např. do Brna. Koncem 19. stolelí
a začátkem 20. století se pěsto-
vání chřestu rozšířilo v Trbouša-
nech. V r. 1904 zde bylo založeno 
„Družstvo pro pěstování a vývoz 
chřestu“ a výsledky družstva byly 
přínosem pro obec i její obyva-
tele. I chřest z Trboušan býval 
prodáván jako ivančický.

 Hledat dnes v Ivančicích záho-
ny s chřestem je zbytečné. Také 
ukázkové políčko, na kterém hos-
podařili pracovníci ivančického 
kulturního a informačního centra, 
bylo zaoráno. Chřest, který se 
každoročně prodává na Slavnos-
tech chřestu je dovezen ze Slo-
venska. V různých úpravách se 
ho sní tři tuny. Na slávu chřestu,
který proslavil Ivančice, můžeme 
tedy jen vzpomínat.     Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Ivančické zpravodaje
Kolektiv., Ivančice, dějiny města
DVD - O Ivančickém chřestu - 
autor Mirek Černý

Chřestovna v Chřestové ulici v Ivančicích

♣ 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.

Tajemství jeptišek aneb kounický králík
Při našich toulkách za regionální kuchyní zavítáme do Dolních Kounic. 

Historie města je bohatá. K nejznámější památce patří zřícenina kláštera Rosa 
coeli a přilehlý hrad, přestavěný na nynější zámek. Co ale jedly jeptišky - pre-
monstránky, tehdejší obyvatelky kláštera? Po pravdě řečeno, přesně se to neví. 
Je tu ale jeden recept, který je již upraven do dnešní podoby...

Tajemství jeptišek kláštera Rosa coeli 
Co budeme potřebovat: 400 g předního hovězího masa, 6 lžic sádla,

2 cibule, 1 lžičku sladké mleté papriky, sůl, mletý pepř, drcený kmín, 1 lžíci 
rajčatového protlaku, 1-2 stroužky česneku, vývar podle potřeby, 1 lžíci hladké
mouky, 200 g čerstvých hub. 

Postup: Na dvou třetinách tuku osmažíme nadrobno nakrájenou cibuli 
dozlatova a v závěru zpěníme mletou sladkou papriku. Přidáme na kostky 
nakrájené maso, za stálého míchání rychle osmahneme, dáme kmín, rajčatový 
protlak, utřený česnek, osolíme, opepříme, poprášíme moukou a necháme
s masem chvíli osmahnout - vše za stálého míchání. Pomalu přiléváme vývar 
až na potřebné množství a mícháme především po dně, aby se nic nepřichytilo. 
Na zbývající třetině tuku osmahneme na kousky nakrájené houby a přidáme 
také k masu. Papiňák uzavřeme a dusíme 30-40 minut. Jako přílohu podáváme 
houskový knedlík, krupicové noky nebo těstoviny.

Doporučení: Vývar lze nahradit kostkou masoxu rozmíchanou ve vodě. 

Co lze ale s jistotou tvrdit je, že tu v oblibě byli a i ještě jsou králíci. Po-
vězme si tedy něco o nich. Již Římané si do svých leporárií chytali králíky. 
Brzy zjistili, že králík se v zajetí dobře množí. Do chovu však zařazovali 
stále i divoké králíky. Králíci domácí byli poprvé chováni v klášterech
na jihu Francie, odkud se rozšířili do celé Evropy. Předkem domácího králíka 
je evropský králík divoký. Spolu se zajícem a cizokrajnou pišťuchou patří
do řádů zajíců, neboť mají společného předka. Králíka lze živit nejnemožněj-
šími odpadky z „chudákova“ stolu. Je opravdu skutečným všežroutem, ale 
něco zeleného pro sebe však přece jen vyžaduje.

Ještě v padesátých letech minulého století byly v Dolních Kounicích 
tradiční Králikářské hody, konané na konci léta. Je zaznamenán i recept ze 
začátku 16 století. „Zajíc v své jíše. Vezmi z něho krev na víno, ať se ustojí 
na víně u tichého ohně. Vezmi polévku z hovězího masa, ssadiž jej s tou krví 
a zsekaj zajíc na kusy, zastav v té jíše, usuše to penky z bílého chleba černě, 
daj tam, usmaže. Potom oceď, tu jíchu zaječí připeř v pivě, a jíchu protáhni 
skrze hartuch, a daj zase do ní zajíc, ať vře znenáhla, okořeně pepřem, hře-
bíčky, skořicí, šafránem a zpretuj jablka, jako na zvěřinu v sádle, dajž svrchu 
na zajíc, na mísu.“ Králík má maso chuti dosti nevýrazné, proto je kořeníme 
česnekem, kmínem a pečeme na slanině. Připravujeme je podobně jako maso 
skopové nebo kůzlečí. Staré hospodyně přidávaly ke králíku kousek šalvěje. 
Péci můžeme králíka celého i staršího, smažíme obyčejně jen mladého. Králi-
čí játra buď také smažíme, nebo je děláme na cibulce. Je z nich dobrá i třená 
paštika. Pro inspiraci přinášíme dva recepty na králíka. 

Králík na zelenině se smetanovou omáčkou 
Co budeme potřebovat: 1 králíka, sůl, mletý pepř, 2 střední cibule, 100 g 

másla, 50 g slaniny, 1 menší mrkev, 1 menší petržel, malý celer, 6 celých pep-
řů a 6 zrn nového koření, trošku kmínu, lžičku octa, mouku, 200 ml smetany. 

Postup: Očištěného a omytého králíka osolíme, opepříme, protáhneme 
slaninou, poklademe na kolečka pokrájenou cibulí a necháme uležet přes noc 
v chladu. Na kastrole zpěníme pokrájenou kořenovou zeleninu, kousek cibule, 
koření, zakapeme octem, vložíme připraveného králíka, posypeme kmínem 
a dusíme do měkka. Měkkého králíka vyjmeme, šťávu zahustíme moukou
a necháme přejít varem. Před koncem dušení přidáme smetanu. Jako přílohu 
podáváme brambory, nebo zeleninové saláty. 

Kounický králík na víně 
Co budeme potřebovat: 1 králíka, 150 g slaniny, 1 větší cibuli, 2 bobkové 

listy, 2 snítky tymiánu, 4 hřebíčky, 6 celých pepřů a 4 zrna nového koření, 
1/2 litru červeného vína Frankovka - Rosa coeli, 50 g másla a 30 g mouky na 
jíšku, citrónovou šťávu. 

Postup: Očištěného a omytého králíka nakrájíme na porce, protáhneme 
slaninou a osolíme. Na pekáček dáme nakrájenou cibuli, 100 g na větší kostky 
nakrájenou slaninu necháme zrůžovět. Pak přidáme nakrájené porce spolu
s bobkovými listy, snítkami tymiánu, hřebíčky, celým pepřem a zrny nové-
ho koření. Krátce opečeme a zalijeme červeným vínem. Dusíme doměkka. 
Omáčku zahustíme máslovou jíškou a podle chuti přikyselíme citrónem. 
Můžeme do ní přidat i 1-2 lžičky rybízového želé. Jako přílohu podáváme 
houskový knedlík, máslové taštičky, brusinky, jeřabiny.                        /mask/

O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti i vyprávění

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

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

OBR GOLIÁŠ
POVĚST ZE SKALICE

Podél polní cesty kousek od Skalice směrem do Džbanic vypíná se od 
nepaměti uprostřed roviny příkrý kuželovitý kopec, jemuž se pro jeho 
tvar říká Chocholatý a vedle něj je mělké údolíčko. Tento kopec tam 
nebýval vždy a v údolíčku kdysi stávala malá, malebná, mlékem a strd-
ím oplývající víska, která se jmenovala Krofky. Obec je dnes již dávno 
zaniklá, pouze základy domů se občas objeví. Příčinou, proč Krofky 
byly zničeny den ze dne a Chocholatý kopec vedle znenadání vyrostl, 
má svědomí veliký obr jménem Goliáš. Ten z příkazu Hospodinova 
putoval po zemi a přeměřoval ji. I dostal se při plnění úkolu do našeho 
kraje, putujíce od Hostěradic, znaven dlouhou cestou, usedl vedle Ska-
lice přímo na osadu Krofky. Protože ho tlačila bota, zul si ji a hlínu z ní 
vysypal vedle sebe, pak pokračoval dál ve své pouti směrem na Džbáni-
ce. Tak byla zničena osada Krofky i se svými obyvateli. Již nikdy neby-
la obnovena, zůstalo po ní jen mělké údolí pomístně nazývané Krofky
a vedle se tyčící, svým tvarem atypický, kopec Chocholatý.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232, 
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, 
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 9/07 vyjde 18. května 2007, uzávěrka 15. května 2007. Navštivte www.zrcadlo.info - regionální informační server.

Auto - moto
koupím
•• Jawa CZ 175, 250 nepojízdnou 
do 1.000 Kč, pojízdnou do 1.500 Kč. 
Tel.: 721 021 889.
•• moto MZ 150 v dobrém stavu, na-
bídněte. Tel.: 777 097 920 jen SMS.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550, Jawa 
250 - 350, Perák, Velorex aj. i nekom-
pletní a poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• Favorit forman v jakémkoli stavu 
do 5.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• motor ze Š 105, provozuschopný, 
nabídněte. Tel.: 605 471 368.
•• přívěs za os. auto, možno i bez SPZ 
nebo poškozený. Tel.: 737 870 990.
prodám
•• převodovku na vysokozdvižný vo-
zík, typ 500208 TS 75, cena dohodou. 
Tel.: 607 215 288.
•• nový otevřený vzduch. filtr na auto, 
univerzální, červená barva za 300 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• na Ford mondeo 93, střešní okno, 
zadní svítilny, př. dveře, různé ND, 
levně. Tel.: 721 347 502.
•• akumulátor 12V 44 Ah, měsíc sta-
rou, téměř nepoužitá za 500 Kč. Tel.: 
732 906 312.
•• různé ND na PF 62. Tel.: 515 334 244.
•• starší autorádio s přehrávačem
za 300 Kč, ozdobné kryty kol nové
na 13“ průměr Š Fel, Favorit za 200 
Kč. Tel.: 605 776 380.
•• dvojválec vzduchem chlazený 
z jednokabinové multikáry. Tel.: 
728 220 801
•• komplet kola s letním vz. na VW 
Golf 185/70 R13. Tel.: 728 921 466.
•• novou pneu Michelin vč. děleného 
disku na pero 6tiděrový, 7,50R 15X 
za 1.000 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• litá kola 15,4x112 na letních gu-
mách Dunlop, značně jeté, kola téměř 
nová, nutno vidět, cena 6.500 Kč. 
Tel.: 775 120 782.
•• nový přívěsný vozík za auto. Tel.: 
608 641 956.
•• 2 ks pneu nové, zimní, nepoužité 
165/70 R13, design 79T, sleva, nutno 
vidět. Tel.: 732 276 557.
•• Š Felicie, r. v. 95, za 38.000 Kč, 
ihned, spěchá. Tel.: 606 173 716.
•• Š Felicie combi 1,6 GLX, r. v. 96, 
centrál, alarm, construct, vyhř.seda-
dla, el. zrcátka, stř. okno, cena 68.000 
Kč. Tel.: 776 227 675.
•• Š Felicie 1,3 MPI, r. v. 10/98, na-
jeto 133 tkm, zel. metal., bez koroze, 
STK 4/09, velice pěkná, cena 68.000 
Kč. Tel.: 604 377 802 SMS nebo vo-
lat po 15 hod.
•• Š 105S, nová kola, prahy, spojka. V 
dobrém stavu, STK 3/09, cena 6.000 
Kč. Tel.: 724 950 726.
•• Š 120, r. v. 83, nové brzdy, řízení, 
olej v motoru, pneu nové r.06, STK 3/
08, cena 8.000 Kč. Tel.: 604 388 403.
•• Š Favorit 136L, r. v. 90, tažné zař., 
nové brzdy, STK 11/08, cena 14.000 
Kč. Tel.: 608 363 387.
•• Š Favorit, r. v 93, plně pojízdný, 
karoserie koroze, motor O.K, cena 
8.000 Kč. Tel.: 721 096 041.
•• Š 105M, r. v. 83, motor 120, STK a 
emise 08, 5ti rychlostní, vnitřek upra-
ven na 130, menší tuning. úpravy, TZ, 
radiomagnetofon, mnoho ND, cena 
4.000 Kč, dohoda. Tel.: 732 567 910.
•• Š Favorit, r. v. 90, STK 6/07, plně 
pojízdný, koroze, cena 7.000 Kč, 
rychlé jedn. sleva. Tel.: 774 874 038.
•• Peugeot 106, 1,0, r. v. 94 ve výbor-
ném motor.i tech.stavu, cena 40.000 
Kč. Tel.: 732 906 312.
•• Fiat 126P 650E, r. v. 87, tm. modrá, 
nový výfuk, startér + 2 zimní pneu 
jednu zimu jeté. STK 6/07, cena 5.000 
Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Wartburg 353, pravý a levý zadní 
blatník a 4 protektorované pláště, do-
hoda. Tel.: 724 534 839.
•• Opel Astra G 2,0 DTL 16V, model 

00, zelenomodrá metal., 2x airbag, 
klima, el. okna a šibr, mt volant, el. 
výbava, super stav, cena 148.000 Kč. 
Tel.: 603 581 155.
•• Honda Accord 2,0i sedan, r.v. 
95, LPG, černá metal., servisovaná, 
okna a zrcátka v el., výkonné repro, 
krasavec, nutno vidět, cena 65.000 
Kč. Tel.: 775 120 782.
•• motocykl Simson S 51, udržo-
vaný, velmi dobrý stav. Najeto 20 
tkm.STK 6/09 cena 11.000 Kč. Tel.: 
777 067 262.
•• ČZ 175/477/01, r. v. 69, kompletní, 
doklady, ručení, SPZ, cena dohodou, 
tel.: 602 550 471.
•• traktor RS 09, motor Zetor, vč. 
příslušensví, cena dohodou. Tel.: 
728 508 995.
•• malotraktor s hydraulikou a přísl.: 
vlečka, pluh, plečka, hrobkovač, vyorá-
vač brambor. Tel.: 737 535 093.
•• třímístnou dodávku Ford Transit, 
r. v. 91, 2,5D, krátký, otvírání vzadu 
dvojdveřové, končí STK, nutné malé 
opravy, motor spolehlivý, 22.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 737 800 602.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt v OV 1+1 nebo menší RD, 
Ivančice a okolí. Tel.: 737 571 172. 
•• RD 3+1 v MK do 900.000 Kč k na-
stěhování 08/07. Tel.: 602 562 952.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. 
Tel.: 728 264 272.
•• vyměním obec. třípokoj. byt I. kat.
za menší. Jen v MK. Tel.: 776 881 032.
prodám
•• RD 3+1 s garáží v Ivančicích. Tel.: 
732 932 721.
•• RD 3+1 v Rouchovanech, vnitřní 
rekonstrukce, zahrádka, solo stojící, 
vh. i na chalupu za 650.000 Kč. Tel.: 
737 807 830.
•• družstevní byt 3+1 Třebíč,  
Dukovanská, plast. okna, plov. podlahy, 
cena 900 tis. Kč. Tel.: 777 110 111.
•• družstevní byt 1+1 s balkonem na 
sídlišti v MK. Tel.: 732 790 928.
•• garáž nad Jatkami v MK, dohoda. 
Tel.: 731 040 000.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
hledám pronájem
•• bytu 3+1 nebo 2+1 v lokalitě 
Ivančice, Oslavany. Tel.: 723 870 091.
•• bytu 2+1 nebo RD na delší dobu v 
Ivančicích a okolí. Tel.: 737 571 172.
•• 3+1, 2+1 i RD, Ivančice a okolí. 
Tel.: 776 835 287.
•• 1+1 pro starší paní do 5.000 Kč v 
Ivančicích a okolí. Tel.: 737 800 602.
•• 1+1 nebo 1 místnost v RD, 
dlouhodobě, Ivančice, Oslavany, MK. 
Tel.: 737 160 639 jen SMS.

Stavba - zahrada
koupím
•• svářečku Triodynu K 320 nebo 
500. Tel.: 608 626 289.
•• dřevěná okna, zdvojená 170x150 
nebo přibližně. Tel.: 737 514 758.
prodám
•• přídavné hoblovací zařízení 
k okružní pile pro dom.kutily. Tel.: 
604 710 758.
•• skleněné dvoufalcové střešní tašky 
6 ks, cena 200 Kč/ks. Tel.: 607 836 217.
•• dřevěné schody masivní, d:240 cm. 
Tel.: 776 696 269 dohoda.
•• okna kastlová, nová 210x150, 
nezasklená, dohoda, vazba na RD, 
krovy d: 8,5 m, cena 35.000 Kč. Tel.: 
515 336 401.
•• štípačku na dřevo, d. dřeva 50 cm. 
Tel.: 728 921 466.
•• 20 m zámkové dlažby gumové. 
Tel.: 604 640 796.
•• stavební buňku, zachovalou, 
izolovanou s přívodem el. proudu, 1x 
dveře a okno, 4,5x2,5 m, za 15.000 Kč, 
rychlé jednání sleva. Tel.: 739 924 474.
•• 4 pytle lepidla a hrubé malty 5 
pytlů jemné omítky, penetrační nátěr 

2x9 kg a 3 pytle nivelační hmoty. Tel.: 
721 550 559.
•• křovinořez a Vari s příslušenstvím.  
Tel.: 608 641 956.
•• sprchovou plastovou vanu 90 cm 
za 900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• 2 plechové skříňky vh. do dílny na 
nářadí, plechové dveře 200x90, vše 
levně. Tel.: 515 334 039.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kdo daruje funkční pračku za od-
voz, jen MK. Tel.: 737 349 173.
•• kdo daruje za odvoz funkční ledni-
ci, jen MK. Tel.: 737 349 173.
prodám
•• téměř novou sed. soupravu 3 dílnou 
pro 6 osob, šedozelená, bezvadný stav, 
cena 2.500 Kč, š: sedací části 150, 120, 
60 cm. Tel.: 546 451 278 v poledne a 
večer do 22 hod, pouze p. Staňková.
•• přenosnou klimatizaci, dálk. 
ovládání topení. Tel.: 728 264 272.
•• válendu s ÚP. Tel.: 721 196 114.
•• el. sporák SE 401 (380V) + náhr. 
sklo trouby, levně. Ivančice Tel.: 
737 622 319.
•• skříň sv. dub 1⁄2 šatník, 1⁄2 regál. 
Tel.: 723 974 631.
•• levně starší psací stůl, mahagon. 
Tel.: 728 225 403.
•• sporák Mora 813 kombi, dohoda. 
Tel.: 515 336 401.
•• malý moderní lustr pokojový, 3 baňky, 
levně, květinový stolek tm. hnědý, 
nahoře keram. obklad, soustružený 
30x30. Zarám. obr. orig. Žák: Březový 
háj, obr. orig. Kalfus: Náves - ulička, 
levně. Tel.: 608 154 144.
•• lavici čalouněnou 150x70, pěkná
za 300 Kč. Tel.: 737 043 703.
•• el. kávomlýnek Eta, keramické 
květináče, různé, použité pr: 24, 23, 
19, 14 cm, stojan na vánoč. stromek 
litinový, zelený, levně. 3 ks molitan. 
matrace, prací potah na uzávěr, výška 
molitanu 5 cm, 200x80 cm, levně. 
Tel.: 608 154 144.
•• kuch. stůl, skleněná deska, kovové 
nohy, cena 700 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• v důsledku stěhování prodám 
vybavení bytu, válendu, rozkl. gauč, 
2x křesla, skříně, skříňky a bytové 
doplňky, levně, nutno vidět. Tel.: 732 
276 557.
•• kotel + kotlinu Brutar, pěkný. Tel.: 
724 690 907.
•• dvě kancelářské židle (ocel. 
kolečka) s pratelným, snímat. 
potahem, vh. do děts. pokuje. Cena 
200 Kč/ks. Tel.: 776 582 876.
•• molitanové matrace, čalouněné, 
rozměr 200x80x12 cm, pěkné. Cena  
200 Kč/ks. Tel.: 776 582 876.
•• kuch. linku starší, zachovalá, 
Suchohrdly u Mir., cena 500 Kč. Tel.: 
604 377 802.
•• taburet hnědobéžový 52x42, skoro 
nový, 2 ks koberce 160x240, třásně, 
nízký vlas, perský vzor, směs. mater., 
1x hnědý a 1x vínový, i jednotlivě. 2 
ks koberce předložky 105x50 stejný 
mater. i vzor, levně. Tel.: 608 154 144.
•• dýhované garnyže 2 ks 3,20 m a 2 
ks 2,15 m i jednotlivě, kombinovaný 
bojler Tatramat 120 l , cena dohodou. 
Tel.: 724 534 839.

Elektro a elektronika  
prodám
•• ledničku Daewo 40 l., plně funkční 
za 400 Kč. Tel.: 737 043 703.
•• ledničku Zanussi, objem 232 l. + 
20 l. mrazák. ŠxVxH 55x125x60 cm. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 737 481 635.
•• použitou ledničku Zanussi s mra-
zákem výška 150 cm, funkční, cena 
300 Kč. Tel.: 603 307 573.
•• MT Samsung SGH X100, bez 
nabíječky, cena 300 Kč. MT Siemens 
A57, pěkný, bez závad a škrábanců, 
cena 500 Kč. Tel.: 776 582 876.

Vše pro děti
koupím
•• dětskou tříkolku na 3 - 4 roky. Tel.: 
515 323 522 večer. 
prodám
•• saténovou zavinovačku, skoro 
nová za 350 Kč, sportovní kočár za 
600 Kč. Tel.: 605 108 554.

•• letní snadálky, béžové na suchý zip, 
vel: 22, nošené jen 2x, cena 200 Kč, 
úplně nové. Tel.: 737 800 602.
•• kojenecké oblečení vel: 62, 74 pro 
chlapce i děvčátko, hezké, značkové, 
skoro nové, velmi levně 20 - 100 Kč/
ks. Tel.: 737 800 602.
•• klokánka za 100 Kč, ruční odsa-
vačku za 150 Kč, ohřívačku koj. lahví 
za 100 Kč, oblečky vel:80, 82 za 20 
Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• nenáročné mamince trojkombinace, 
modrobílá kostka, naf. kola, přehaz. 
rukojeť, za 500 Kč. Tel.: 606 916 412.
•• autosedačku Chicco 0 - 9 kg, velmi 
pěkná za 600 Kč, klokanku na mimi 
Chicco, téměř nepoužívaná za 350 
Kč. Tel.: 606 401 755.
•• sport. kočárek červený, super stav, 
trojkombinace, foto e-mailem. Tel.: 
732 785 559.
•• chlapecké kopačky, vel.4 a 5, ko-
žené i jednotlivě, cena dohodou. Tel.: 
723 753 251.
•• autosedačku 0 -13 kg zn. Rőmer, 
nejbezp. autosed. na trhu, ochrana proti 
bočním nárazům, vh. už pro novorozen-
ce, snímat. prací potah vínové barvy, po-
lohov. rukojeť, výškově nastav. hlavová 
opěrka, odnímat. sluneční stříška v ceně. 
Výborný stav, nepoškozená, nehavaro-
vaná. Tel.: 737 975 277.
•• přebalovací pult z bílého lamina, 
součástí je vanička, žehlící prkno, úlož-
ný prostor, přebal. matrace. Po 1 dítěti. 
Cena 1.000 Kč.Tel.: 732 961 732.
•• sportovní kočárek ABC Design, 
oranžová + šedá, velká nafuk. kola, 
nánožník, nákup. košík, přehazovací 
rukojeť, pláštěnka a kabela, cena 1.500 
Kč. Tel.: 608 665 531.
•• oblečení na holčičku 0 - 3 roky, 
5 - 70 Kč/ks. Tel.: 724 760 550.
•• kombin. kočár zn. Roan po 1. dítěti, 
modrobílá kostka, nafuk. kola, přehaz. 
rukojeť, pláštěnka, nánožník, za 1.300 
Kč. Tel.: 724 709 650.
•• oblečení na chlapce 80 - 92, 20/40 
Kč za ks. Povlečení do postýlky 
modré s medvídky. Ivančice. Tel.: 
774 620 977.
daruji
•• dětský kočárek a dřevěnou postýl-
ku, zachovalé. Tel.: 721 864 767.

Zvířata
koupím
•• štěně německého ovčáka, jen fenu. 
Tel.: 775 995 676.
prodám
•• Zadám štěňata křížence labradora, 
žlutá i černá. Tel.: 777 634 263.
•• 5 ovcí a 1 berana. Tel.: 777 634 263.
•• 3 velké berany za 2.000 Kč/ks, 
větší množství ořechů za 140 Kč/kg, 
pásový dopravník 7 m, cena 6.000 Kč. 
Tel.: 777 260 446.
•• ke krytí francouzského buldočka 
a mopse. Tel.: 728 921 466.
•• štěňata bernský salaš. pes, výborný 
hlídač a výborná povaha k dětem, oč-
kovaná, odčervená, bez PP, dohoda. 
Tel.: 723 945 153.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• jateční králíky, živý za 140 Kč/ks, 
mražený 130 Kč/ks. Tel.: 737 356 716.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
barva trikolor, očkovaná, odčervená. 
Tel.: 724 033 609.
•• hřebec WPB s PP, 20 měs., barva isa-
bela, kvh 135, zdravý, hodný, vychova-
ný, cena 23.000 Kč. Tel.: 774 874 038.
daruji
•• štěně černé, labrador retrívr bez PP, 
stáří 6 týdnů. SMS na tel.: 728 070 273.
•• koťata. Tel.: 723 464 040.

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.
•• Peníze do 24 hodin, 5.000 - 
50.000 Kč, splátky již od 630 Kč/
měsíčně. Bez poplatku. Informace 
na tel.: 605 720 362.

•• Chcete znát svůj osud, part-
nerské vztahy atd. ? Zeptejte se 
karet. Juditakar, tel.: 604 700 249 
jen SMS.
•• Nebankovní půjčky pro ženy na 
MD, mladistvé od 18 let, pro pou-
ze jednoho z manželů, lidé s min. 
příjmem (jisté peníze) a nově pro 
důchodce do 70 let. U nás má šanci 
každý - rychle, seriozně, bez poplat-
ku. Do konce května ke každé půjč-
ce 500 Kč!! Tel.: 777 044 033.
•• Nabízím individuální výuku 
anglického jazyka, Konvenční me-
toda, kurzy ušité na míru, zábava 
i tvrdá práce. Mnohaleté zkušenosti 
s výukou, potřebné vzdělání i praxe 
na kvalitních JŠ v Brně, Praze. Hle-
dám nové studenty - stěhuji se do 
Oslavan. Tel.: 608 874 696.
•• Autovraky odvoz zdarma vč. 
dokladu o ekologické likvidaci. Tel.: 
604 478 680.

Různé
•• Šperky cenově dostupné opravdu 
pro každého! Nabízím překrásné 
české silnovrstvě pozlacené, postříb-
řené či titanové (magnetické) šperky. 
Neobsahují nikl, jsou tedy vhodné i 
pro alergiky. Vzorníky k dispozici. 
Více na: www.sarah410.estranky.cz 
nebo tel.: 605 788 581.
•• Nabízím volné místo v autě pro 
dopravu z Oslavan do Brna a zpět 
(i samostatně). Tel.: 737 416 169.
•• Prosím ženu, která telefonovala na 
inz. kvůli prodeji knihovny, aby se 
ozvala znovu, skutečně jde o knihy, ni-
koli o police. Tel.: 515 323 732 večer.
koupím
•• vojenskou vzduchovku na kulaté 
broky. Tel.: 608 626 289.
•• velký zabijačkový hrnec, v průmě-
ru min.55 cm. Tel.: 737 870 990.
prodám
•• celokovový zámečnický stůl 
(ponk), deska 5 cm silná, 120x160 
cm, 6 zásuvek, svěrák York 150. Tel.: 
515 334 244.
•• dřevěný dvoják (štafle), 6 příček, 
2 m, el. drtič ovoce, dětské kolo 
za 300 Kč, březová košťata, vál 
a brány za traktor, malotraktor. Tel.: 
515 336 601.
•• gramodesky malé i LP Olympic, 
opera Nabucco aj. Tel.: 732 621 749.
•• 2 ks telefonu T641E do prašného 
prostředí z 50.let (ocelolitina) oba 
funkční, nejvyšší nabídce, 1 ks sirény 
SZ 214 - 4FL601 IP54/220V 50Hz za 
700 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• vysavač Eta, stolní rádio funkční 
za 100 Kč, radiomagnetofon dvojice 
internacional za 350 Kč, pánské kolo 
Olpran, málo používané za 1.300 Kč, 
Lignafix E profi, zelená barva - ochra-
na dřeva proti škůdcům na 55 m2 za 
150 Kč, nové umyvadlo š: 55 cm bílé 
za 100 Kč, zásuvka 380V/63A, vidlici 
380V/63A nová nepoužitá za pol.ce-
nu, stolní bicí hodiny Wajvar, psací 
stroj Consul. Tel.: 605 776 380. 
•• žehlička Eta za 100 Kč, plechový 
kanystr s nálevkou 10 l. za 80 Kč, čb 
TV Junost a Merkur na chatu za 100 
Kč. Tel.: 605 776 380.
•• 2 PC hry Uličníci - indiánský po-
klad za 90 Kč/ks, i na dobírku. SMS 
na tel.: 724 709 650.
•• moto boty, černé, kožené. Jako 
nové, vel: 38, cena 800 Kč. Tel.: 
624 677 580.
•• starší funkční průtokový ohřívač 
vody za 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.
•• letní těhotenské oblečení, vel. 
38/40, foto mohu zaslat mailem. Tel.: 
731 189 043.
•• 2 ks kaprařských prutů, 3,60 m, 
3 lb, 2 díly + obal na pruty s výztuhou. 
Málo používané. Cena za vše 3.500 
Kč. Tel.: 721 384 487.
•• surfařské prkno s příslušenstvím, 
pěkné, levně. Tel.: 728 581 374.
•• el. bota thermo, dvojitá, nepoužitá, 
nová, psací stroj Consul 2224, dřevě-
ná malov. kolíbka (hračka) 43x33 cm, 
levně. zarám. obrázek reprod.Bárky 

u pobřeží - Vincent V. Gogh, zarám. 
obr. orig. Soukup - Kostel s uličkou. 
Levně. Tel.: 608 154 144.
•• plynové vodní lázně - výdejní pul-
ty, 1 ks otevřená pro umístění nádob, 
1 ks vč. vlastních nádob. Cena doho-
dou. Tel.: 603 863 962.
•• obyčejné starší horské kolo, plně 
funkční za 300 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• velkou stahovací ráčnu s popruhem 
za 400 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• levně vyřazené žákovské lavice 
a židle, vh. na zahradu, dílny apod. ZŠ 
Ivančická, M. Krumlov, tel.: 515 322 
442 - 3, 602 136 041.
•• kolo základ Favorit + ráfky V - Aero, 
pláště  Hutchinson 13x622, sedlo Velo, 
cena 2.300 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• nová reklamní hliníková „áčka“ 
60x80, 3 ks. Tel.: 603 171 977.
•• westernové sedlo, černé, zdobené, 
zn. Randols, rok staré, cena 10.000 
Kč nebo vyměním za angl. + doplňky. 
Tel.: 774 874 038. 

 Seznámení
•• rozvedený 42 let hledá přítelkyni 
do 40 let. Tel.: 603 938 541.
•• žena 60/168 s RD, hledá muže 
nejlépe kutila pro vážné seznámení. 
Nikdy není pozdě. Tel.: 608 523 714.
•• rozvedená, štíhlá 49 let, hledá pří-
tele k výletům a možná později něco 
víc. Tel.: 728 111 588.
•• zadaný muž, velice osamělý, 63 let, 
hledá příjemnou ženu k občasným, 
ale trvalým diskrétním schůzkám. Jen 
SMS na tel.: 739 742 910.
•• hledám přítelkyni od 25 - 30 let ke 
společnému životu. Dítě není překáž-
kou, děti mám rád. Tel.: 720 388 612.
•• manželé 24 a 28 let hledají pár 
do 30ti let, kamarádství, společná 
dovolená - na vodu, pod stan, na 
hory, turistika, příroda, tanec, e-mail: 
hledame@seznam.cz

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

•• Nabízíme atraktivní přivýdělek 
lidem, kterým nestačí měsíční 
příjem. Věk ani vzdělání není 
rozhodující. Tel.: 724 745 972.
•• stavební firma v Ivančicích 
přijme zedníky a stavební dělníky na 
práce v Ivančicích a blízkém okolí. 
Tel.: 546 452 417 (7.00-15.00), 
602 536 382, 606 717 888.
•• Hledám asistentku do kanceláře na 
ŽL. Tel.: 602 439 920.
•• hledám svářeče se st. zk. na argon 
a CO2 a základním kurzem na CO2. 
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.
•• domácí práce, katalog zdarma, ad-
resu SMS na tel.: 776 115 282.
•• hráče na bicí pro nově vznikající 
pop - rockovou kapelu, věk nerozho-
duje. Tel.: 606 580 773.
•• přijmeme automechanika. Tel.: 
736 624 955.
•• spol. Lorenc Logistic, s.r.o. vypisu-
je výb. řízení na pozici: řidič náklad. 
automobilu pro mez. dopravu. Kvalifi-
kační požadavky: ŘP pro danou skupi-
nu vozidel, čistý trestní rejstřík, platné 
šk. řidičů, platné šk. řidičů z povolání 
AETR, platné lékařské prohlídky, pra-
xe min. 3 roky v oboru řízení vozidel, 
platné šk. ADR, věk minimálně 21 let, 
orientace v tech. oblasti. Nabídky ve 
formě životopisu zasílejte do 18.5.07 
na adresu: Lorenc Logistic, s.r.o., Prů-
myslová ul. 1503, 691 23  Pohořelice.
•• česká obch. spol. přijme pracovníky/
ce do kancel., telefonistky, manažery. 
Ne dealer ani herbal. Zaškolíme, příjem 
28 - 52 tis./měs. Tel.: 728 958 301.
•• hledám řidiče sk. C na rozvoz ná-
pojů. Tel.: 603 872 593.
•• hledám kdo připraví na přij. 
zk. z matematiky na VŠ z MK 
a okolí, odměna. Tel.: 515 323 279.
•• IKVA, v.d. Ivančice přijme ihned 
do trvalého pracovního poměru elek-
trikáře - vyučen s praxí, vyhláškou 50, 
info.: Ing. Neužil, tel.: 608 500 656.

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. 



9.00 - 13.30 turnaj přípravek
14.00 slavnostní otevření šaten FC Moravský Krumlov

14.15 - 15.45 utkání Stará garda Moravský Krumlov 
– Bolkova jedenáctka

16.30 mistrovské utkání Krajského přeboru mužů
FC Moravský Krumlov - FC CVM Mokrá-Horákov

12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

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 

ZŠ a MŠ Dukovany zve všechny milovníky turistiky na II. ročník 
turistického pochodu

 CESTIČKY KOLEM DUKOVAN
Start pochodu, který zavede účastníky tentokrát do okolí zříceniny 

hradu Rabštejn, je 12. 5. 2007 od 9. 00 - 10. 00 hod. u ZŠ Dukovany. 
Startovné činí 10 Kč. Pro každého účastníka je připraveno 
občerstvení, v cíli pochodu pamětní list. Překvapení čeká

na nejstaršího a nejmladšího účastníka. 

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.

PEŠEK S BAVORÁKEM

Foto: K. ADAM         Lukáš Pešek jak ho neznáme – za volantem závodního vozu

 Letošní ročník Mezinárodního mistrovství České republiky v zá-
vodech automobilů na okruzích byl o posledním dubnovém víkendu 
zahájen na Masarykově okruhu Jarní cenou Brna.

 V závodech divize 3 /národní formule 1400/ vyhrál první závod Igor 
Lešínský před Jakubem Horákem a Tomášem Chabrem. V neděli byl 
nejlepší Chabr, druhý dojel Lešínský a bronzovou pozici si vybojoval 
Horák. V obou závodech také startoval skokan na lyžích Jakub Janda, 
který ovšem cíl neviděl ani jednou.

 Tříhodinový závod divize 4 zcela suveréně ovládl tým AMG 
M3000. Antonín Charouz se Stefanem Mueckem zvítězili před dvojicí 
Adam Lacko a Václav Nimč. Obě posádky startovaly s vozy Merce-
des-Benz CLK DTM. Na třetím místě skončil Milan Maděryč, který se 
za volantem Audi A4 DTM střídal s Tomášem Kostkou a soutěžákem 
Janem Kopeckým. Nedělní sprint této divize na deset okruhů skončil 
nejlépe pro Charouze před Nimčem a Maděryčem.

 Pohárový seriál BMW 1 CHALLENGE měl ve startovním poli 
skvělého motocyklového závodníka Lukáše Peška. Ten ve volném 
termínu vyměnil řídítka své Derbi za volant závodního auta. V prvním 
souboji zvítězil Lumír Firla, stříbro si vyjel Petr Fulín a bronz bral 
Michal Matějovský. Ve druhém klání byl nejlepší Petr Fulín, za kterým 
dojeli Michalové Matějovský a Vorba. Pešek dojel v prvním závodě 
na skvělém pátém místě. Ve druhém závodě po svém výletu mimo trať 
dokončil jako třináctý.                                                     /Ctibor Adam

Krajský přebor jihomoravské 
fotbalové župy

FC Slovan Rosice - FC Morav-
ský Krumlov 2:0 (0:0)

Červené karty: Vlk, Horák (oba MK)
 Od začátku zápasu bylo vidět, 

že na sebe narazila dvě vyrovnaná 
mužstva. Hra se odehrávala hlavně
ve středu hřiště. Domácí zahrozili 
několikrát z rychlých protiútoků, 
ale brankář Novotný byl vždy na 
svém místě. Krumlovští odpově-
děli hlavně střelou Vybírala a prů-
nikem Cahy, ale ani tyto situace 
gólem neskončily.

Utkání výrazně ovlivnila 33. mi-
nuta, kdy byl po druhé žluté kartě 
vyloučen hostující Vlk. První po-
ločas se však dohrával paradoxně 
za převahy Krumlova. Již v první 
minutě druhé půle se ale Rosice 
po sérii narážeček ujaly vedení 
dorážkou z malého vápna. Hosté 
se pak i v deseti snažili o vyrovná-
ní. Největší šanci měl Hlučil. Jeho 
hlavička z bezprostřední blízkosti 
však skončila nad brankou.

V 73. minutě zahrávaly Rosice 

rohový kop, na který si nejvýše 
naskočil domácí hráč a bylo to 2:0.
O pár minut později byl za kritiku 
rozhodčího vyloučen Horák a hos-
té dohrávali v devíti. Mimocho-
dem výkon trojice sudích byl 
v tomto utkání mírně řečeno hod-
ně podprůměrný. I přes bojovný 
výkon se tak krumlovští fotbalisté 
vraceli domů bez bodu a ještě se 
dvěma vyloučenými hráči.

FC Moravský Krumlov – SK 
Luna Hrušky 0 : 0 (0 : 0)

Hrušky přijely do Krumlova 
s hodně defenzivní taktikou. Do-
mácí útočili do plných, i přesto 
si v první půli několik šancí vy-
tvořili. Tu největší spálil Kocáb, 
který po pěkném uvolnění vypálil 
hodně slabě. Soupeř zazlobil pou-
ze dvakrát z přímých kopů. Ve 
druhé půli krumlovští svůj tlak 
stupňovali, což vyvrcholilo v 58. 
minutě nastřeleným břevnem 
z kopačky D. Vošmery. Hosté se 
spoléhali jen na občasné protiúto-
ky. Většinu času se však soustře-
dili na urputné bránění své šest-

náctky a domácí jen s obtížemi 
hledali skulinku v jejich obraně. 
Ani několik závarů před brankou 
v závěrečné desetiminutovce 
nedokázali krumlovští proměnit 

ve vítězný gól a tak průměrné 
utkání skončilo bez branek. Po 
závěrečném hvizdu rozhodčího 
mohli ruce hostujících hráčů vy-
letět radostí nad hlavu.

Krumlovští teprve potřetí v sezóně doma nevyhráli
Pořadí po odehraném 23. kole KP

1. Blansko  23 61:16 56
2. Dědice   23 51:30 49
3. Sparta Brno  23 46:25 39
4. Kyjov   22 43:28 39
5. Bohunice  23 39:31 36
6. Moravský Krumlov 23 34:30 36
7. Rosice   22 37:27 34
8. FC Veselí  23 38:36 33
9. Mokrá   23 27:47 29

10. Miroslav  23 39:42 28
11. Hrušky   23 31:41 25
12. Mikulov  22 28:28 24
13. Ratíškovice  23 26:35 22
14. Hlohovec  22 21:37 22
15. Ráječko  23 22:43 20
16. Doubravník  23 14:61 15

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá
branný závod trojčlenných družstev v terénu

STŘELNICE CROSS
4. 5. 2007

Kategorie: 
2. – 4. třída ZŠ • 5. – 6. třída ZŠ • 7. – 9. třída ZŠ

Rozhoduje fyzická kondice, teoretické znalosti
a praktické dovednosti.

Sraz soutěžících je v 11.30 hod. na Střelnici
Začátek soutěže : 12.00 hod.
Konec soutěže : 14.30 hod.

První tři družstva v každé kategorii
obdrží věcné ceny a medaile.

Sponzorem této akce je fi rma Štulík M. Krumlov

Mediálním partnerem je o.s. ALMA,
vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel informačního serveru www.zrcadlo.info

PROGRAM:PROGRAM:

FC Moravský Krumlov a Město Moravský Krumlov
pořádají na hřišti „Na střelnici“

úterý 8. května 2007

Město Moravský Krumlov, Spolek pro obnovu tradic
a místní i okolní školy vás srdečně zvou na

HUDBY, ZPĚVU A TANCE
s podtitulem „Slavnosti jara – maminkám a dětem“

ve dnech 11. a 12. května 2007Program     
Pátek 11.5.2007    Sobota 12.5.2007
8.00 – 10.30     Kinosál: Výchovné koncerty pro ZŠ 8.30             Slavnostní průvod od radnice na náměstí
11.00                Odchod dechové hudby s budoucími 9.00   Náměstí: Zahájení programu – 1. náměstek
        maturanty Střední odborné školy obchodní,   hejtmana JMK RNDr. Igor Poledňák,
        Středního odborného učiliště řemesel    starosta Ing. Jaroslav Mokrý
       a Gymnázia od školy na náměstíí 9.15   DDM Ivančice – mažoretky
       – „Poslední zvonění“  9.30     ZUŠ Miroslav – hra na nástroje
17.00       Kinosál: Akademie Gymnázia,   9.40     ZŠ Dolní Dubňany – tanečky, mažoretky
       na závěr dechová hudba ZUŠ Vratimov 10.20   MŠ Palackého – sboreček Sluníčko
     10.35   ZŠ Vémyslice – hudební pohádka, tance
     10.50   ZŠ nám. Klášterní – Krumlováček, tance
     11.20   ZŠ Loděnice – sbor, moderní tanec
     11.35   ZUŠ Moravský Krumlov – taneční vystoupení
     11.50   Výchovný ústav M. Krumlov – taneční vystoupení
     12.00   DDM M. Krumlov – taneční vystoupení
     12.20   ZUŠ Vratimov – koncert dechové hudby

Záštitu převzal
starosta města

Ing. Jaroslav Mokrý

     
     
     
     
     
     
     


