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/Moravský Krumlov/ Rychlé 
opuštění školy a přepočítání žáků 
na odstavné ploše u školy a to 
vše za houkání sirén hasičských 
vozů. To byl obrázek úterního do-
poledne na SOŠ obchodní a SOU 
řemesel v Moravském Krumlově.

Nic ovšem nehořelo. „Dnes 
se jedná o cvičení „Škola za mi-
mořádných událostí“ a pro nás to 
znamenalo, že byla evakuovaná 
celá budova plná žáků i se za-
městnanci. Cvičení se zúčastnily 
čtyři záchranné sbory ze Zno-
jemska a Brna-venkova společně 
s městskou, ale i státní policií. 
Byla připravena i lékařská zá-
chranná služba, ta ale na cvičení 
nezasahovala. Měly se prověřit 
komunikační vazby, jak na sebe 
jednotlivé složky Integrovaného 
záchranného systému navazují. 
Z našeho pohledu byla škola včas 
evakuována a vešli jsme se do 
časové normy. Takže co se týká 
opuštění školy, nebyly žádné pro-
blémy. Žáci znali seřadiště a uči-
telé své povinnosti. Celkem bylo 
evakuováno 216 lidí, z toho 194 
žáků a 22 zaměstnanců. Doufám, 
že se to nikdy nestane naostro, 
cvičení svůj účel splnilo,“ infor-
moval ředitel školy Jiří Psota.

„Jednalo se o taktické cvičení 

na objektu střední školy zde 
v Moravském Krumlově. Akce se 
zúčastnily profesionální jednotky 
z Moravského Krumlova a Ivan-
čic a Sbor dobrovolných hasičů 
z Rakšic a Miroslavi. Nejdříve 
byla provedena evakuace žáků
a zaměstnanců ze školy a v rych-
lém časovém sledu poté byla 
nasimulována evakuace dvou 
žáků, kteří byli uvězněni na zá-
chodě, byli nalezeni a za pomoci 
dýchacího přístroje vyvedeni ze 
školy. Následoval zásah a to dvě-
ma C proudy bez použití hasební 
látky. Zásah byl proveden zcela 
v pořádku. Došlo k drobné pro-
dlevě tím, že se muselo nejprve 
udělat dohledávání osob, takže 
činnost hašení byla trochu opož-
děna. Drobné nedostatky byly 
ve strojenosti, ale to není závaž-
ná závada,“ uvedl Jan Pokorný, 
velitel požární stanice Moravský 
Krumlov.

Protože na škole je přes 200 
žáků, potřebovalo si vedení školy 
ověřit, že všechno funguje, jak 
má a zda jsou schopni zabránit 
škodám na zdraví a majetku. 
Vedení školy po dohodě s hasiči 
určilo ohnisko požáru. Ten měl 
vzniknout od zkratu elektroin-
stalace v počítačové učebně. Na 

požár se přišlo, když už byla za-
kouřená škola a v té chvíli ředitel 
nařídil evakuaci budovy. 

„Zkoušet něco nasucho je něco 
jiného jak opravdový požár. Pro 

nás je nejdůležitější, že v limitech 
jsme se ze školy dostali. Hasiči 
také všechno zvládli,“ vysvětlil 
Jindřich Pelaj, zástupce ředitele 
pro praktické vyučování.   /mask/

Skládka jen pro stavebníky 
/Miroslav/ S uzavíráním některých skládek v regionu se do popředí 

dostaly dva problémy.  Zkomplikoval se život těm uvědomělejším, kte-
ří doposud odpad vozili na tyto skládky. Již tak činit nemohou a musí 
odpad vozit do vzdálených lokalit. Druhé hledisko je obava radnic 
s masovějším zakládáním černých skládek.

Jedním z takových případů je bývalá skládka v lokalitě Štěpánov
u Miroslavi. Provoz skládky musel být ke konci loňského roku uza-
vřen. Veškeré úpravy, nutné k dalšímu provozu této skládky, by muselo 
město hradit ze svých prostředků. Protože se na ně nevztahuje žádný 
fi nanční dotační titul, bylo městu doporučeno jít cestou rekultivace
a vybudování sběrného místa pro stavební suť.

„Pro nás vzorové zařízení, které jsme navštívili, je v Prušánkách. Je 
zpracováván projekt, který chceme rozdělit do několika etap. V první 
etapě bude vybudováno shromaždiště, kde bude možné ukládat stavební 
suť. Počítáme zde také s kontejnery na ostatní odpad a zbytky zeleně. 
Při nashromáždění potřebného množství se suť pomocí mobilní linky 
rozdrtí a vzniklý recyklát bude používán na zpevnění polních komuni-
kací, zásypy apod. Ve druhé fázi bude prostor skládky rekultivován - te-
rénní úpravy, rozvrstvení zeminy a následné ozelenění. Z tohoto důvodu 
je v horním prostoru skládky deponována zemina, kterou bychom ná-
sledně museli draze kupovat. Po vyhlášení programů se budeme ucházet 
o získání fi nančních prostředků,“ uvedl místostarosta Miroslavi Roman 
Volf. V současné době je pro drobné stavebníky umístěn v prostoru 
skládky kontejner na ukládání stavební suti. Při velkých demolicích je 
nutné použít skládky například v Žabčicích nebo Únanově.         /mask/

/Oslavany/ Na základní škole 
v Oslavanech je letitá učebna 
chemie, která byla budována pa-
nem učitelem Rostislavem Krač-
marem na přelomu 60. a 70. let 
minulého století. Byla vybudová-
na tak kvalitně, že ještě do dnešní 
doby žákům slouží, ale každo-
pádně na potřeby dnešní výuky  
je už zastaralá. V tomto směru 
se již škola dostala i do problé-
mů s uskladňováním chemikálií, 

které se při výuce používají. Ty 
musí být uloženy v samostatně 
větratelné místnosti.

Pokrok v této záležitosti učini-
la návštěva v partnerském městě 
Schkeuditz v SNR, která proběhla 
minulý víkend. V tomto městě je 
několik moderních škol, z níž jed-
na je vybavena špičkovou techni-
kou chemické učebny. Protože ale 
v Německu není výuka chemie 
povinná, tak vedení školy i rad-

nice nemá pro takto vybavenou 
učebnu uplatnění a je nevyužita. 
Při vzájemných rozhovorech bylo 
nabídnuto městem Schkeuditz 
bezplatné darování této učebny 
do oslavanské školy. Oslavanští 
byli unešeni vybaveností učebny 
a i faktem, že ji dostanou darem. 
Dohodli se na záležitostech týka-
jící se darovací smlouvy s tím, že 
v průběhu měsíce června by mělo 
dojít k přepravě.

Učebna je tvořena vzájemně pro-
pojenými lavicemi s rozvody ply-
nu a vody a především učitelským 
stolem, který odpovídá dnešním 
standardům výuky chemie včetně 
digestoře a vzduchotechniky. Sou-
částí učebny je také skladovací 
prostor v podobě pancéřových 
skříní, které mají vlastní vzdu-
chotechniku a jsou uzpůsobeny 
na skladování chemikálií. Tím 
odpadne oslavanským starost 
s hledáním vhodných prostor na 
uskladnění chemikálií. Skříně bu-
dou umístěny sice v kabinetu, ale 
již bezpečným způsobem.

Tento dar má hodnotu 600 tisíc 
korun. Jediné náklady vzniknou 
s přepravou, ale i tady byla nale-
zena podpora u soukromého do-
pravce, který v dané oblasti půso-
bí a tak třídu odveze z části jako 
sponzorský dar. Město Oslavany 
tak celá učebna i s dopravou při-
jde na 10 tisíc korun.             /jak/

Oslavanská škola dostane učebnu chemie

ELEKTRO HANZEL
ZNOJMO • MIROSLAV • MOR. KRUMLOV

V PRODEJNĚ ELEKTRO HANZEL
PO CELÝ KVĚTEN

prodej exkluzivních výrobků LG a Samsung
za internetové ceny!! 

LCD  •  PLAZMY
DVD - RECORDÉRY

DIGI - FOTO  •  DIGIKAMERY
a spoustu jiného

Hledejte výrobky
se symbolem

To vše i na splátky 0% navýšení.

Neváhejte a navštivte naší prodejnu. Akce je 
časově omezená nebo do vyprodání zásob!

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

foto: mask
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Jak to vidí „na kraji“...
Ve vrtech, které zásobují pitnou vodou město Miroslav a okolí bylo 

naměřeno 17,5 μg/l uranu. Od začátku příštího roku budou platit nové 
předpisy, udávající přísnější povolené hodnoty.  Pokud budou naměře-
né hodnoty vyšší než povolené, může se město dostat do problémů. 

Jak JMK vnímá tuto situaci, pomůže městu s případným odstraně-
ním (např. fi ltr)? Hrozí, že bude vodovod odstaven a řešen náhradní 
zdroj pitné vody? O této problematice nám není nic známo, nikdo se 
s tímto problémem na nás neobrátil a zatím jsme nic podobného neřešili.
PhDr. Jiří Klement, oddělení informací a styku s veřejností

S uzavíráním některých skládek v regionu je také na pořadu dne 
kritika občanů, kam například vozit stavební suť. 

Proč JMK dostatečně nepodporuje rekultivaci skládky Štěpánov 
v Miroslavi a jaké jsou možnosti jejího dalšího pokračování i napří-
klad jako řízené skládky pro stavební suť? Obec Miroslav řeší rekulti-
vaci skládky ve spolupráci s Krajským úřadem JMK, v současné době 
se připravuje projekt, který má naši podporu. Ing. Anna Hubáčková, 
vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK

Pro řidiče provoz omezen
/Moravský Krumlov/ Od počátku května se rekonstrukce kanaliza-

ce a vodovodu v Moravském Krumlově přesunula na ulici Znojemskou 
do úseku od ul. Břízové po ul. K.H.Máchy. V tomto úseku bude pro-
vedena částečná uzavírka silnice a to celého jízdního pruhu ve směru 
do města Moravský Krumlov. Doprava je svedena do protilehlého 
jízdního pruhu a je řízena semafory. Autobusová zastávka Břízová 
je přesunuta do prostoru vjezdu k supermarketu, tedy asi 50 metrů 
směrem na výpadovku směr Znojmo. Předpoklad ukončení stavebních 
prací v tomto úseku ulice Znojemské je koncem června. Tento termín 
je však silně závislý na klimatických podmínkách. Komplikace nastaly 
také občanům bydlícím v této části Moravského Krumlova se snáše-
ním a přistavením popelnic ke svozu komunálního odpadu. To ale bude
zajišťovat v den svozu sama stavební fi rma.                                /mask/

DĚTSKÉ ZBOŽÍ „INKA“
Moravský Krumlov • ul. Znojemská 389

(naproti jatkám vedle bistra „Kolis“)
Otvírací doba: po-pá 8.30-16.30

samoobslužný prodej • dětský koutek
s kočárkem do prodejny

Přijďte se podívat, těšíme se na vás !!!  

Nabízíme: body • dupačky • kabátky
                  podkolenky pruhované
                  komplet triko + kraťasy
                  kšiltovky • klobouky • čepice

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ RŮZNÝCH TYPŮ PNEU
VÝMĚNA PNEU NA:

motocykly • osobní auta
dodávky • ostatní dle dohody

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

!!! JARNÍ SLEVY !!!

VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ • BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
RYBNÍČKY • NÁDRŽE • JÍMKY

BAZÉNY VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov • tel./fax: 515 324 646  
mobil: 777 123 750 • www.bazeny-valla.cz  •  e-mail: vallak@quick.cz

www.zrcadlo.info
nový mediální partner
pro Vaše podnikání

Dne 20. 6. 2007 v 9.00 hodin se
v Dělnickém domě Oslavany koná

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ
budovy č.p. 34, objekt bydlení

na pozemku parc.č. 194 a pozemku
parc.č. 194, zastavěná plocha a nádvoří

v k.ú. Padochov, obec Oslavany.
Prohlídky předmětu dražby se konají
07. 06. 2007 v 16 hod a 14. 06. 2007

v 16.00 hod. Bližší informace je možné 
získat na telefonním čísle 777 848 851. 

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

inženýra kvality
kalkulanta

konstruktéra
automat. zařízení 

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

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

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

veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

NOVÁ LÉKÁRNA
IVANČICE

V KVĚTNU ZAHÁJEN
PROVOZ NA ADRESE:
ŠIROKÁ 1, IVANČICE

(v přízemí budovy Ekotexu)

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

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

546 451 515

náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro

Moravský Krumlov
pojišťovna, a.s. nabízí
zvýhodněnou letní akci: 20% sleva na:

POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTÍ
Dále nabízíme: povinné ručení • životní pojištění

cestovní pojištění • úrazové pojištění 
• podnikatelské pojištění

Volejte: kancelář - 515 220 972, M. Ryšavá - 604 215 793
Z. Ficová - 606 915 721, I. Malenová - 724 690 926

Otevřeno: Po-St 900-1630, Út-Čt 900-1600

Psí exkrementy všude

/Oslavany/ Komise pro životní prostředí v Oslavanech několikrát na 
svém zasedání projednávala problematiku znečištění všech veřejných 
ploch ve městě psími exkrementy. Je to záležitost, která trápí všechny 
obce a snaha o nápravu tohoto nešvaru majitelů psích mazlíčků je bo-
jem s větrnými mlýny a bezohledností některých majitelů psů. Pohled 
na spokojeně postávajícího psího pánečka nebo paničku čekajícího na 
novou „výzdobu“ veřejného prostranství ostře kontrastuje s rozčílením 
těch, co takto „vyzdobeným“ prostranstvím prochází nebo tam mají 
poslat hrát si své děti. V blízkosti dětských hřišť a školních areálů 
je tento nešvar absolutně bezohledný. Komise se rozhodla upozornit 
majitele psů formou informativních tabulek na povinnost udržovat na 
veřejných prostranstvích čistotu a pořádek. Tyto tabulky budou po-
stupně rozmístěny na frekventovaných „psích“ trasách v Oslavanech
a Padochově. Dík patří slušným majitelům psů, kterým není zatěžko
po svém pejskovi uklidit.                                                                 /jak/

Soutěž o multimediální 
Oranžovou učebnu

Skupina ČEZ má dlouhodobě zájem o oblast vzdělávání. V letošním 
roce patří mezi největší reklamní projekty, které také podporují kvalitu 
vzdělávání dětí a mládeže v regionu Jaderné elektrárny Dukovany 
soutěž „ČEZ Oranžová učebna 2007“, která byla vyhlášena 1.5.2007. 
Mohou se do ní zapojit všechny střední školy z dvacetikilometrového 
pásma JE Dukovany a z Třebíče. Pětičlenné týmy studentů pod vede-
ním jednoho pedagoga mají za úkol zpracovat prezentaci na téma „Jak 
posílit cestovní ruch v okolí JE Dukovany“. 

Při plnění úkolu studenti mohou naplno využít již získané znalosti 
z různých oborů, vlastní fantazii nebo vycházet z dostupných materiá-
lů. Doufáme, že si ale znalosti a dovednosti díky práci na konkrétním 
projektu také rozšíří. Hlavní cena je moderní vybavení multimediální 
učebny pro jejich školu v oranžovém korporátním stylu Skupiny ČEZ. 
A v neposlední řadě si od soutěže slibujeme získání velkého množství 
originálních nápadů na zvýšení atraktivity okolí JE Dukovany.

Školy se do soutěže mohou přihlásit do 31.5.2007, termín pro ode-
vzdání soutěžních prací je nejpozději 13.9.2007. Prezentace všech 
soutěžních prací a vyhodnocení proběhne 19.9.2007 v informačním 
centru JE Dukovany. Poté bude ve škole vítězného týmu realizována 
nová multimediální Oranžová učebna. Výsledky celé soutěže, včetně 
zrealizované Oranžové učebny, budou prezentovány také na veletrhu 
vzdělávání Didakta 2007 v Třebíči, kde se na podzim pravidelně schází 
tisíce zájemců o středoškolské vzdělávání. 

Celé znění pravidel a propozic soutěže najdete na adrese www.cez.cz 
v sekci Vzdělávání.          Petr  Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. - JED

Přípojky zaplatí občané
/Nové Bránice/ Již od února letošního roku jsou rozkopány ulice 

v Nových Bránicích. Byla tu totiž zahájena významná investiční akce 
za více jak 23 milionů korun. Jde o výstavbu obecního vodovodu
a splaškové kanalizace zaměřené k domovním vodovodním a kanali-
začním přípojkám. Celá akce by měla být hotova v říjnu příštího roku. 

Pro občany samotné bude mít stavba také přímé dopady. V případě 
vodovodu si občané sami zaplatí výkopové zemní práci i uvedení do 
původního stavu v délce přípojky od napojovací odbočky k vodoměru. 
Taktéž určený materiál pro přípojku mimo odbočku s uzávěrem platí 
účastník sám. U kanalizace začíná přípojka výkopem dalšího prostoru 
před domem vedoucího k napojení na předepsanou revizní šachtu, jejíž 
umístění je navrženo v projektu. Tyto práce také uhradí občan. 

Občanům tak sice vzniknou výdaje a práce s výkopem, budou ale mít 
zajištěn bezproblémový přívod a odvod vody, čímž se jim na druhou
stranu výrazně zhodnotí nemovitosti. V souvislosti s touto investiční 
akcí také byla zastupiteli nově sválena změna neuvolněné funkce sta-
rosty na uvolněnou. Jedním z důvodů je zvýšení nároků na čas právě 
při budování vodovodu a kanalizace.                                              /jak/ 

foto: jak
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Pojišťovací kancelář
byla přestěhována do zdravotního 

střediska v Miroslavi.
Sjednáváme všechny druhy pojištění a úvěrů 

všech pojišťoven a bank.
Na povinném ručení Vám ušetříme 

minimálně 1000 Kč,
převedeme Vám všechny Vaše bonusy. 

Přijďte se informovat do pojišťovací kanceláře
ve Zdravotním středisku v Miroslavi.

KOLMANOVÁ ZDEŇKA
tel.: 515 334 148 • 602 439 920 • 607 133 101

UPOZORNĚNÍ

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Vážení spoluobčané, před jedenásti lety vznikla na základě dohody 
mezi Sdružením obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Du-
kovany a Rouchovany na straně jedné a JE Dukovany na straně druhé, 
Občanská bezpečnostní komise. Jejím účelem je sledovat očima ob-
čanské veřejnosti způsob provozování elektrárny a informovat o tom 
objektivně a neprodleně občany v okolí JE i v celé republice.

A teď již aktuální informace: V pátek 4. května 2007 komise v rámci 
svého pravidelného zasedání provedla pochůzku elektrárnou a okem 
nezatíženým profesionální slepotou se snažila najít drobné závady před 
nastávající mezinárodní kontrolou OSART.

Dne 10. května proběhlo na JE plánované cvičení, jehož námětem 
bylo ukrytí personálu z vybraného objektu bez omezení provozu elek-
trárny. Cvičení trvalo 2 hodiny. Každoročně je na JE zpracován plán 
cvičení tak, aby personál i vedení podniku dokázalo správně reagovat na 
vznik předpokládaných závad i nehod, které mohou v provozu nastat. 

Každou první středu v měsíci jsou zkoušeny sirény v celé republice. 
Při zkoušce 2. května došlo v okolí JE k aktivaci tří sirén 2x za sebou. 
OBK dostala od GŘ HZS ČR obsáhlé vysvětlení vzniku této závady. 
Její příčinou byla lidská chyba.

Další informace o Občanské bezpečnostní komisi a kontakt na její 
komisaře můžete získat na  www.obkjedu.cz. Všichni komisaři jsou 
připraveni odpovědět Vaše dotazy týkající se aktuální situace na jader-
né elektrárně.                                     Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Uran ve vodě zůstane
/Miroslav/ Z důvodu nových legislativních změn, které přijdou 

v platnost od začátku příštího roku, se začalo v pitné vodě sledovat 
více hledisek kvality, také z toho důvodu, že některé hodnoty budou 
zpřísněny. S touto skutečností se ale město Miroslav dostává do téměř 
patové situace. Město je provozovatel vrtů, které zásobují pitnou vodou 
nejen město samotné, ale i okolí. „Počátkem roku proběhlo na obecním 
úřadě Lechovice jednání pracovníků Krajské hygienické stanice s pro-
vozovateli vodovodů. Byli jsme upozorněni na skutečnost, že se nově 
sleduje obsah uranu v pitné vodě, což v minulosti nebylo. Současná 
norma činí 30 mikrogramů na litr, od 1. ledna 2008 se má snížit na 
polovinu, tedy 15 mikrogramů. Norma v evropských státech je rozdíl-
ná. V Miroslavi činily naměřené hodnoty od 12,5 do 19,2. O problému 
byla informována rada města a následně také zastupitelé. Bylo rozhod-
nuto o tom, že se bude pokračovat v monitoringu,“ sdělil stanovisko 
k současné situaci místostarosta Roman Volf.

Problémem je, že technologie na odstranění uranu z pitné vody snad 
neexistuje a jeho přítomnost ve vzorcích dokazuje, že voda do této ob-
lasti přitéká pravděpodobně z Českomoravské vrchoviny, kde je uran 
přítomen. „To nemluvím o legislativních problémech. Například kdyby 
se postupně technologie vyvinula, co se vzniklým odpadem - úložiště 
apod. To jsou ale čistě akademické diskuse, na které v současné době 
neexistuje odpověď. Žádné zastavení vodovodu ani náhradní zásobo-
vání nepřipadá v úvahu,“ dodal Roman Volf.                              /mask/

Zámecký park otevřen 
/Oslavany/ Vedení města rozhodlo o tom, že Zámecký park bude 

veřejně přístupný. Park nebude otevřen 24 hodin denně, ale bude mít 
přesně daný režim. Ráno v 7 hodin jej odemkne městská policie a ve ve-
černích hodinách, ve 21 hodin bude opět uzamčen. V parku je pochůzná 
tráva, která bude pravidelně udržována. Jsou rozmístěny odpadkové 
koše a lavičky, aby v tomto krásném prostředí našli návštěvníci klid
a odpočinek. V současné době park nejvíce využívají maminky s dětmi.

„Tak jako většina rodin i my jsme se v neděli odpoledne vydali na 
procházku a rozhodli jsme se pro návštěvu zámeckého parku, který je 
opět zpřístupněn veřejnosti. Ze sluncem zalitých ulic jsme se jako máv-
nutím kouzelného proutku ocitli v příjemném stínu zelených velikánů. 
Město jsme nechali uvězněné za bránou, procházeli jsme se po měkkém 
zeleném koberci a vnímali klid a pohodu tohoto zeleného ráje. Teplý 
vánek nás hladil po tvářích a spolu se stromy nám svěřoval tajemství. 
A tak jsme se společně s Deniskem dozvěděli, že v dutině jednoho 
stromu bydlí místní skřítek a ve vyschlé kašně zase vodník. Ani jeden 
z nich však nebyl doma, přesto každému z nich Denisek nechal dárek. 
Vodníkovi pár stonků odkvetlých pampelišek a skřítkovi zas klacíky, 
aby si mohl zatopit až mu bude zima. Pokud se i Vy vydáte do parku, tak 
prosím tiše, ať nevyplašíte vodníka a skřítka a pokud je uvidíte, tak jim 
prosím vyřiďte, že určitě přijdeme znovu,“ poeticky uvedla Světlana 
Hošková, která ráda využívá procházek po parku.                          /jak/

Za malého zájmu veřejnosti do-
šlo dne 23. 4. v Ivančicích k jedné 
historické události. Za tuto událost 
lze považovat zrušení Penzionu pro 
důchodce na novém sídlišti.

Na vznik Penzionu si jistě mno-
zí vzpomenou. Ve druhé polovině 
90-tých let došlo ke zrušení Domova 
důchodců na Malovansku, který byl 
následně využíván jako sídlo Měst-
ské Policie, Pultu centralizované 
ochrany a od roku 2003 jsou zde 
kanceláře Odboru správních činností 
MěÚ Ivančice. Zrušený Domov dů-
chodců byl od roku 1997 nahrazen 
Penzionem pro důchodce vybudova-
ným za státní dotaci. Ivančice jako 
desetitisícové město regionálního 
významu si tak zachovalo sociální 
zařízení, ve kterém byly poskytová-
ny služby starším spoluobčanům.

Po volbách na podzim 2006 se 
nové vedení města rozhodlo čin-
nost Penzionu pro důchodce jako 
sociálního zařízení ukončit a zřídit 
v budově bývalého „Penzionu pro 
důchodce“ obecní byty. K tomuto 
zásadnímu rozhodnutí přiměly 
vedení města hlavně ekonomické 
důvody (úspora na příspěvku po-
skytovaném pro provoz penzionu)
a na přelomu roku 2006 - 2007 ne-
vyjasněné fi nancování sociálních za-
řízení ze strany kraje či státu v rámci 
nového zákona o sociální péči.

K uvedenému rozhodnutí mělo a 
má zastupitelstvo města plné právo 
a pochopitelné jsou i důvody, které 
zastupitele k rozhodnutí přiměly. 
Co však lze vedení města a zastu-
pitelstvu vytýkat, je způsob, jakým 
se rozhodnutí přijímalo, malá sro-
zumitelnost samotného rozhodnutí 

a nedostatečné vysvětlení nadchá-
zejících změn obyvatelům dnes již 
bývalého Penzionu. Nikdo z eko-
nomicky aktivních občanů, včetně 
členů zastupitelstva, by neměl 
zapomínat na to, že jednou také 
zestárne. Chovejme se tedy dnes ke 
starším občanům tak, jak bychom 
chtěli, aby se naši potomci chovali 
v budoucnu k nám. 

Další podstatnou otázkou je, co 
bude s bývalým penzionem a pře-
devším příspěvkovou organizací 
„Penzion pro důchodce Ivančice“ 
(zkráceně PPDI) dále. Po zrušení 
penzionu jako sociálního zařízení 
ztratila PPDI jak obsah činnosti tak 

vlastní smysl existence. Vzhledem 
k tomu, že PPDI nebude žádat o re-
gistraci, dle nového sociálního zá-
kona nesmí dnes ani v budoucnosti 
poskytovat žádné sociální služby 
občanům ubytovaným v penzionu. 
Do rozhodnutí zastupitelstva PPDI 
tyto služby poskytovala. Po změně 
statutu PPDI může poskytovat so-
ciální služby obyvatelům bývalého 
penzionu pouze Odbor sociálních 
věcí MěÚ Ivančice prostřednictvím 
svých sociálních a terénních pra-
covníků a pracovnic, nebo případně 
organizace s registrací dle sociál-
ního zákona. Občané ubytovaní na 
bývalém penzionu, pokud budou 
chtít využít některé sociální služby, 
musí kontaktovat Odbor sociálních 
věcí a to buď přímo nebo prostřed-
nictvím PPDI.

Udržovat však existenci příspěv-
kové organizace, jejíž mzdové 
náklady činí cca 2 mil. Kč jako 

telefonické zprostředkovací kance-
láře se mi zdá mrháním obecních 
prostředků. PPDI může dle schvále-
ného statutu poskytovat ubytování 
trvalé a krátkodobé. Tato činnost je 
prakticky nerealizovatelná, neboť 
všechny bytové jednotky na býva-
lém penzionu jsou obsazeny a uza-
vírání nájemních smluv s novými 
nájemníky bude spíše výjimečnou 
událostí. Zajímavou skutečností je, 
že tuto činnost ve všech ostatních 
obecních bytech vykonává bytová 
správa pod odborem majetkopráv-
ním MěÚ Ivančice a jistě by správu 
bytových jednotek na bývalém pen-
zionu zvládla také.

Další činností PPDI je autodo-
prava. Lze se jenom dohadovat 
co a kam bude PPDI přepravovat. 
Pravděpodobně by se mohlo jednat 
o rozvoz obědů, ale tato činnost patří 
mezi sociální služby, které jak výše 
uvedeno PPDI dělat nesmí. Další
z činností, které může PPDI dle 
nového statutu vykonávat, je kul-
turně zájmová činnost pro obyvatele 
bývalého penzionu. Na tyto aktivity 
má však město zřízenu příspěvkovou 
organizaci „Kulturní a informační 
centrum Ivančice“ (zkráceně KIC).

Poslední aktivitou, kterou má 
PPDI v náplni činnosti je provoz 
restaurace s kuchyní a pořádání 
příležitostných gastronomických 
akcí. Na tuto činnost má PPDI 
vydáno živnostenské oprávnění a 
proto ji musí provozovat v soula-
du s právními předpisy upravující 
živnostenské podnikání. Naprosto 
nemyslitelné je dotování cen obědů 

pro zákazníky, ať již těmito zákaz-
níky budou náhodní hosté nebo 
občané ubytovaní na bývalém pen-
zionu. Dosavadní praxe, kdy o ceně 
obědů rozhodovala PPDI společně 
s vedením města, s ohledem na so-
ciální postavení obyvatel penzionu 
se stala hlasováním zastupitelstva 
minulostí. V opačném případě by 
mohlo dojít k porušování pravidel 
hospodářské soutěže.

Nejasný je provoz restaurace 
v prostorách penzionu. Obyvatelé 
penzionu, mezi nimiž v drtivé 
většině převažují starší občané, 
s vysokou mírou pravděpodobnosti 
neuvítají v přízemí bývalého penzi-
onu „hospodu“ s výčepem, barem, 
občasnými diskotékami, zábavami 
či jinými společenskými akcemi.  
Schválený statut však PPDI takové 
aktivity v bývalém penzionu umož-
ňuje a z  ekonomického hlediska by 
tyto činnosti byly výnosné. Pokud 
převáží čistě ekonomický pohled, 
nezbude stávajícím obyvatelům 
penzionu nic jiného, než se řídit 
heslem: „komu se to nelíbí, může si 
hledat bydlení jinde“.

Závěrem bych shrnul, že na 
otázku výše uvedenou, co bude 
s bývalým penzionem, nelze dnes 
jednoznačně odpovědět. V sou-
časné době na bývalém penzionu 
vznikly obecní nájemní byty a pří-
padný budoucí návrat zpět k sociál-
nímu zařízení bude velice obtížný 
a možná již nemožný. Na otázku 
co s rozpočtovou organizací PPDI 
se odpověď přímo nabízí. Z logic-
kých, organizačních i ekonomic-
kých důvodů  PPDI zrušit. 

Ing. Pavel Valenta, Ivančice

Konec penzionu pro důchodce v Ivančicích

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

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

PŘIJĎTE SI
K NÁM

PRO STAVEBNÍ
MATERIÁL

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNÍ
MATERIÁL
PRO CELÝ
VÁŠ DŮM

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

Ve dnech 11. a 12.května uspo-
řádalo město Moravský Krumlov 
ve spolupráci s občanským sdru-
žením Spolek pro obnovu tradic I. 
Krumlovské slavnosti hudby, zpěvu 
a tance s podtitulem „Slavnosti jara 
- maminkám a dětem“. 

Tato svým rozsahem obrovská 
akce byla pokusem o obnovu dříve 
všude obvyklých májových veselic, 
rejů a majálesů, kde se bavili stu-
denti a žáci. Podle ohlasů veřejnosti 
se zdá, že to byl pokus úspěšný, kte-

rý by mohl založit novou tradici.
Nosným činitelem programu byl 

velký dechový orchestr Základní 
umělecké školy Vratimov, který 
do Moravského Krumlova přivedl 
jeho šéfdirigent, rodák z blízkých 
Petrovic a Kadova, pan Vladimír 
Vespalec. Sedmačtyřicet mladých 
hudebníků od 8 do 19 let uspořá-
dalo pod jeho vedením a řízením 
svých zkušených sedmi pedagogů 
již první den dva výchovné koncer-
ty v místním kině, jichž se zúčast-

nilo na 500 žáků krumlovských i 
okolních škol. Potom se k orchestru 
připojili maturanti Střední odborné 
školy obchodní a středního od-
borného učiliště řemesel spolu 
s maturanty Gymnázia a pro sebe a 
veřejnost uspořádali vtipný průvod 
městem, nazvaný symbolicky Po-
slední zvonění.

Druhý den byl od rána nabit pro-
gramem. Slavnostní průvod s hud-
bou v čele, mažoretkami, studenty a 
žáky místních i okolních škol, který 
vyšel v 8.45 hodin od radnice, uza-
víraly tři bryčky s čestnými hosty a 
představiteli města, tažené koňmi. 
Program zahájili starosta města 
Ing. Jaroslav Mokrý a 1. náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje 
RNDr. Igor Poledňák. Od devíti 
hodin až téměř do třinácti hodin od-
poledne probíhal na velkém krytém 
pódiu na náměstí vlastní program, 
kde školy a školská zařízení místní 
i z okolních obcí předvedly své 
hudební a taneční kreace. Nádherný 
den uzavřel opět téměř hodinový 
koncert dechové hudby ZUŠ Vra-
timov, který s přehledem zahrál 
směs poslechových skladeb všech 
žánrů. Tato akce, která bez nadsáz-
ky probudila Moravský Krumlov 
z letargie a stala se příslibem bohat-
šího kulturního života města, by se 

nemohla uskutečnit bez sponzorů 
a technického zázemí.

Město Moravský Krumlov za-
koupilo zánovní pódium. Finanční 
prostředky na dopravu orchestru, 
jeho stravování a režii pořadatelů 
poskytli ochotně sponzoři Auto-
-Moto servis, Cykloservis No-
votný, Gold-Bode hotel Epopej, 
kavárna Čech, lékárna Paracelsus, 
OSP, Pekárna Ivanka, Tepelná čer-
padla Mach a Vertex z Moravského 
Krumlova, materiálně pomohli 
Agra Olbramovice, Autodoprava 
Vyžrálek Miroslavské Knínice, 
Vinařství Tichý Rybníky a Zahrad-
nictví Kopetka Vedrovice. Skvělé 
technické zázemí zajistily Střední 
odborná škola obchodní a střední 
učiliště řemesel, Základní škola 
Ivančická a kavárna Čech. Fyzic-
kou pomocí a ochotnou službou 
se zúčastnili Technická a zahradní 
správa Moravský Krumlov, Správa 
majetku města Moravský Krumlov, 
dobrovolní hasiči z Rakšic a Ro-
kytné a strážníci Městské policie 
Moravský Krumlov.

Námět a organizace této náročné 
akce byl dílem paní PhDr. Milady 
Pelajové ze Základní školy nám. 
Klášterní a paní Pavly Mokré z ob-
čanského sdružení Spolek pro ob-
novu tradic.    Ing. Jaroslav Mokrý

Oslavy jara se zřejmě stanou novou tradicí

foto: mask
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Krumlováček v Praze
/Praha, Moravský Krumlov/ Národopisný soubor písní a tanců Krum-

lováček vystupoval na celorepublikovém sjezdu Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků školství. „Dnes nám začal třídenní sjezd, který 
zahájil soubor Krumlováček. Pro nás je toto setkání shrnutím naší práce za 
čtyři roky. Máme pozvané i hosty ze zahraničí, naše poslance parlamentu 
a paní ministryni školství Danu Kuchtovou. Právě na slavnostní zahájení 
každého našeho sjezdu si zveme různé dětské soubory například ze Základ-
ních uměleckých škol, kdy nám předvedou svou práci. Tentokrát jsme se 
obrátili na Miladu Pelajovou z Moravského Krumlova, která vede soubor 
Krumlováček. Právě proto, že jsou tu delegáti z celé republiky tak se jim 
děti v krojích moc líbily, je to pro nás něco jiného a moc hezkého, ohlas byl 
velký,“ uvedla Markéta Vondráčková, místopředsedkyně Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství.

„Byli jsme naším odborovým svazem pozvaní jako jediní v celé repub-
lice abychom zahájili naším vystoupení sjezd ČOSPŠ. Všechny náklady 
hradí svaz, děti dostaly i dárečky. Pro náš soubor, který má několik vystou-
pení za rok, to byla velká pocta. Zatím jsme vystupovali jen na Znojemsku 
a v Rakousku. Toto vystoupení v Praze je pro nás taková odměna, je to vy-
vrcholení naší dosavadní práce. Dnešek má ale i stinné stránky. O této akci 
jsme věděli tři měsíce dopředu. Byli jsme domluveni s kapelou Skaláci,
že při vystoupení živě zahrají. Ti nám týden před akcí oznámili, že s námi 
nepojedou. Sehnala jsem druhou kapelu ze ZUŠ v Ivančicích, ale ti nám dva 
dny před odjezdem zahrát také odmítli. Byla to podpásovka a vznikly nám 
obrovské problémy. Vystoupení se ale nakonec podařilo s reprodukovanou 
hudbou a to díky ředitelce ZUŠ v Moravském Krumlově Vladimíře Kočí 
a panu řediteli Přemyslu Forstovi, řediteli ZUŠ v Miroslavi, kteří nám na 
poslední chvíli pomohli nahrát písničky na CD disk. Za toto jsme jim hodně 
vděční. Také je nutno poděkovat Milanu Vyžrálkovi, který nás do Prahy 
odvezl,“ uvedla umělecká vedoucí souboru Milada Pelajová.           /mask/

/Znojemsko/ Starosti měst a 
obcí, které mají ve svém majetku 
zámek nebo jiné šlechtické sídlo, 
jsou opravdu velké. Počáteční 
nadšení z vlastnictví vystřídala 
snaha získat fi nanční prostředky 
na opravu těchto památek a najít 
smysluplné využití, které by po-
krylo náklady na provoz. 

Například hrušovanský zámek, 
který byl postaven koncem 17. 
století byl v nedávné minulosti 
využíván jako vojenská uby-
tovna. Dalším vlastníkem po 
armádě byla fi rma Tesla Litovel 
a poté ETA. V roce 2000 zapo-
čala jednání o převodu zámku do 
vlastnictví města. Původně město 
připravovalo přeměnu zámku na 
lázeňské koupele. Cílem projektu 
„Polyfunkční budova s bazénem“ 
bylo vytvořit kompaktní celek tří 
křídel zámku a tří nových křídel. 
Budovy by tak vytvořily nové 
nádvoří, v jehož středu by byla 
kašna. Tento záměr však nikdy 
nebyl zrealizován.

Na přístavbu zadního traktu 
nebylo vydáno stavební povolení 
v důsledku zamítavého stanovis-
ka Národního památkového ústa-
vu v Brně. Zámek tedy chátral a i 
když se provedly malé udržovací 
práce, vandalové udělali své.

„Zastupitelé města rozhodli na 
svém zasedání o prodeji zámku 
za nabídkovou cenu 5 milionů 
korun. Důvodem odklonění se od 
původního záměru polyfunkční 
budovy mohla snad být skuteč-
nost, že se v té době přesunul zá-
jem na jinou budovu, ve které je 
v dnešní době rehabilitační cent-
rum s bazénem. O prodeji zámku 
již uvažovaly před volbami téměř 
všechny politické strany a sdru-
žení. Důvody byly čistě praktické 
– město by takovou investici ne-
zvládlo a i když by se dalo počítat 
s fi nančními prostředky EU, bylo 
by to veliké sousto  pro následný 
provoz budovy. Proto se hledá již 
čtvrtý rok vhodný zájemce, který 
by byl schopen objekt koupit, 

zrekonstruovat a dále provozovat 
ku prospěchu svému, ale i ku pro-
spěchu města. Zámek by se tak 
stal opět dominantou Hrušovan,“ 
uvedla Alena Loukotová, starost-
ka Hrušovan nad Jevišovkou.

V současné době jedná město 
s několika zájemci. Jeden z těch 
vážnějších byl představit radním 
a posléze i zastupitelům města 
svůj záměr - zřízení rehabilitač-
ního centra. „Od počátku nového 
volebního období se objevilo již 
dost zájemců na to, aby se mohl 
zámek prodat. Někteří se ovšem 
omezili na jediné jednání či pro-
hlídku zámku a podali informaci, 
že se ozvou. Někteří o sobě ne-
chají vědět víckrát, ale konkrétní 
žádost zatím nepodali.“ 

Jiná situace je v Moravském 
Krumlově. Zde se podařilo zámek 
prodat hned dvakrát. První spo-
lečnost zámek rozkopala a pak 
zkrachovala. Po letech v dražbě 
byl prodám společnosti Incheba. 
Zde ovšem došlo zatím jen ke 

slibům a projevila se určitá nejed-
notnost vedení. Stále není jasné, 
zda ze zámku bude galerie, hotel 
či kongresové centrum.

Zatím zámek dál chátral. Až 
letos se podařilo jednáním s vlast-
níkem dohodnout fi nancování 
některých prací. Jde o zajištění 
okenních a dveřních otvorů proti 
pronikání nepovolaných osob, 
oprava střešního pláště, zejména 
doplnění chybějící střešní krytiny 
a klempířských prvků, odstranění 
náletových dřevin ze zdí a okapů, 
zazdění vstupní branky a demoli-
ce novověké vrátnice při vstupu. 

Ještě hůře jsou na tom v Mi-
roslavi. Město na opravu nemá 
fi nanční prostředky a tak po 
referendu bylo rozhodnuto zá-
mek prodat. Objevilo se sice pár 
zájemců, ale ti od svého záměru 
rychle ustoupili. V současné době 
není žádný vážný zájemce a ve-
dení města hledá fi nance alespoň 
na nejnutnější opravy, aby se stav 
zámku nezhoršoval.           /mask/

/Dukovany, Rouchovany/ 
Sobota byla na „Horáckém moři“ 
ve znamení ekologické aktivity, 
kterou fi nančně i personálně 
podpořila Jaderná elektrárna 
Dukovany společně s Morav-
ským rybářským svazem, místní 
organizací Třebíč a fi rmou Úklid 
Rouchovany.

Čištění proběhlo ze břehu i 
z vody. Padesátičlenný tým vyjel 
na vodu i břehy přehradního je-
zera Dalešice ve Stropešíně. Bylo 
nasbíráno, vytříděno a odvezeno 
123 pytlů komunálního odpadu a 
28 pytlů PET lahví, pneumatiky, 
sedla z aut, barely a sklo.

„Jarní čištění přehrady bylo  
první veřejnou akcí tohoto dru-

hu. A bylo úspěšné. Zvláště děti, 
které se zúčastnily a rybáře, kteří 
tvořili většinu brigádníků je dob-
ré pochválit. Taková praktická 
výchova k ekologickému chování 
je důležitější a možná i efektiv-
nější než sto hodin vyučování o 
úctě k přírodě.“ okomentovala 
akci Kristýna Vyhlídková, mana-
gerka projektu.

„Tři kontejnery odpadů tvořily 
zbytky po velké vodě jarního tání 
2006, ale byl to jen zlomek toho, 
co je třeba ještě uklidit. Je možné, 
že ještě letos proběhne opakování 
akce v okolí toku řeky Jihlavy. 
Jelikož se v letošním roce plánuje 
na Dalešické přehradě zahájení 
lodní dopravy a tím i zvýšení 

počtu turistů v oblasti, měly by se 
podobné akce konat pravidelně,“ 

zdůvodnil Petr Spilka, tiskový 
mluvčí ČEZ, a. s. - JED.   /mask/

Úklid Horáckého moře

Zchátralá šlechtická sídla na prodej za pakatel

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

Alfa Romeo 156 1,6 TS
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 165 tis. km, klima

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

Audi A4 S line 120 kW 
r.v. 2004, cena 779.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

BMW 316i
r.v. 1990, cena 29.000 Kč
tach.: 280 tis. km

Citroen Xara 1,4i
r.v. 2001, cena 165.000 Kč
tach.: 88 tis. km, klima

Citroen berlingo 1,9 D
r.v. 1998, cena 115.000 Kč
tach.: 106 tis. km

Fiat Marea 1,6 16V
r.v. 1997, cena 65.000 Kč
tach.: 155 tis. km

Fiat Cinquecento 0,9
r.v. 1994, cena 33.000 Kč
tach.: 94 tis. km

Fiat Punto 1,2i 
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 152 tis. km + zim. kola

Fiat Seicento 1,1 sporting
r.v. 2001, cena 75.000 Kč
tach.: 53 tis. km

Fiat Punto 1,2
r.v. 2001, cena 95.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Ford Mondeo 2,0
r.v. 1995, cena 35.000 Kč
tach.: 167 tis. km, klima

Ford Escort 1,8 TD
r.v. 1999, cena 89.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Ford Escort 1,8 TD
r.v. 1996, cena 55.000 Kč
tach.: 150 tis. km, klima

Honda Accord 2,2
r.v. 1996, cena 79.000 Kč
tach.: 207 tis. km, klima

Hyundai Accent 1,3i
r.v. 1994, cena 42.000 Kč
tach.: 131 tis. km

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

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

Mazda 323 1,5 SDN
r.v. 1995, cena 55.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Mercedes-Benz Vito 112 cdi
r.v. 2003, cena 305.000 Kč
tach.: 117 tis. km, klima

Nissan X-trail 2,0i
r.v. 2003, cena 340.000 Kč
tach.: 43 tis. km, klima

Peugeot 306 1,9 D
r.v. 1994, cena 49.000 Kč
tach.: 222 tis. km

Přívěs nákladní HFK
r.v. 2001, cena 65.000 Kč
tach.: 50 tis. km

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

Seat Inca 1,9 D
r.v. 2001, cena 99.000 Kč
tach.: 153 tis. km

Subaru Impreza 1,6 i 4x4
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 147 tis. km, klima

Suzuki Baleno 1,9 D kombi
r.v. 2000, cena 125.000 Kč
tach.: 164 tis. km

Š Favorit 136 LS
r.v. 1990, cena 15.000 Kč
tach.: 121 tis. km

Š Forman 1,3 kombi
r.v. 1994, cena 25.000 Kč
tach.: 141 tis. km

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

Š Fabia 1,4 MPI
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach.: 169 tis. km

Toyota Avensis 2,0
r.v. 2004, cena 419.000 Kč
tach.: 123 tis. km, klima

Toyota RAV4 2,0 DTI
r.v. 2004, cena 419.000 Kč
tach.: 73 tis. km

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

VW LT46 2,8 TDI
r.v. 2001, cena 250.000 Kč
tach.: 298 tis. km

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

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

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

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

VW Passat 2,3 V5
r.v. 1999, cena 135.000 Kč
tach.: 176 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 116.000 Kč
tach.: 145 tis. km

VW Polo classic 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
tach.: 122 tis. km

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

Opel Vectra 1,6i
r.v. 1990, cena 22.000 Kč
tach.: 148 tis. km

AMS 125
r.v. 2007, cena 29.000 Kč
tach.: 10 km

Suzuki Swift 1,3
r.v. 1999, cena 69.000 Kč
tach.: 58 tis. km

Š Fabia 1,9 HTTP
r.v. 2007, cena 280.300 Kč
tach.: 1 km

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

Toyota Carina E 1,6i
r.v. 1992, cena 49.000 Kč
tach.: 153 tis. km

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

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

VW Transporter T4 2,5
r.v. 2000, cena 235.000 Kč
tach.: 240 tis. km

VW Polo 1,3
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach.: 181 tis. km

VW Golf 1,6
r.v. 1991, cena 38.000 Kč
tach.: 178 tis. km

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

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

foto: JE Dukovany

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

Plánů pro toto volební období 
máme mnoho, ale jsme ovlivněni 
fi nančními prostředky. Teď aktu-
álně to je průtah přes Hostěradice, 
jehož součástí je výstavba nového 
mostu, komunikace a dešťová ka-
nalizace. Stavba je fi nancována 
z rozpočtu JM kraje, Obec Hostě-
radice se podílí 30% na dešťové 
kanalizaci. S tímto jdou ruku 
v ruce přípojky k jednotlivým 
nemovitostem a nové chodníky. 
Toto hradí obec v plné výši.

Rozpracované máme nyní dva 
projekty - Chráněné bydlení pro 
seniory a příprava pozemků pro 
výstavbu 70 rodinných domků. 
Připravujeme kompletní rekon-
strukci ČOV s výhledovým napo-
jením obcí Skalice a Morašice. 

Jak hodnotíte stav obce po 
Vašem předchůdci? 

Myslím, že patřím k těm sta-
rostům, co měli velké štěstí, že 
jejich předchůdce byl velmi peč-
livý. Minulý starosta mi zanechal 
vše v pořádku, projekty připra-
vené, jen je dotáhnout do konce. 
Samozřejmě, že se vyskytnou ně-
jaké drobnosti, ale není to nic zá-
sadního, co by se nedalo vyřešit. 
Navíc máme velice šikovného 
místostarostu, takže jsme na pro-
blémy dva.

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

Nejzásadnější je pro nás připra-

vit pozemky pro výstavbu domků 
a zasíťovat je, aby mohli zájemci 
co nejdříve začít stavět. 

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce sa-
mosprávu a občany tíží? 

Každou, nebo téměř každou 
samosprávu tíží otázka fi nancí. 
Bylo by třeba udělat změnu Roz-
počtového určení daní, což by 
přineslo malým obcím více peněz 
do rozpočtů. V současné době 
jsou malé znevýhodňovány vůči 
těm velkým a městům.

Jaká je u Vás situace s mož-
nostmi podnikání? Je pro Vás 
problém  nezaměstnanost? 

Nezaměstnanost nás samozřej-
mě trápí, podobně na tom jsou
i okolní obce. Mnoho občanů za 
prací dojíždí do Znojma, Brna
a teď i hodně do Pohořelic. Co se 
týče podnikání, možnosti by tu 
byly, jen chybí nějaký podnikavý 
investor. Je tu třeba bývalá vý-
robna studené kuchyně Jednoty 
Moravský Krumlov, která je něko-
lik let již nevyužívána a pomalu 
chátrá. Šikovný podnikatel s dob-
rým záměrem by zde neměl pro-
blém sehnat schopné zaměstnance.

Podporujete bytovou výstavbu? 
Dostali jsme několik nabídek 

na výstavbu bytových domů, pro 
obec vcelku výhodných, protože 
by nás to stálo „jen pozemek“, 
což by vůbec nebyl problém. Ale 
ceny jednotlivých bytů byly pro 
obec naší velikosti nereálné a pro 
mladé víceméně nedosažitelné.

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy? 

Samozřejmě, že mají občané 
starosti i problémy. Ty, co jsme 
schopni řešit, vyřešíme, některé 
předáme kompetentním orgánům, 
ale pak jsou i záležitosti, se 
kterými bohužel nemůžeme nic 
udělat.

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

Jsme členy Mikroregionu 
Miroslavsko, Svazu vinařských 
obcí Daníž a Energoregionu 
2020. V členství samozřejmě 
přínos vidím. Letos jsme dostali 
z Energoregionu 2020 fi nance na 
nákup komunální techniky, anebo 
prostřednictvím Mikroregionu 
Miroslavsko příspěvek z Nadace 
ČEZ na Noční hasičské závody. 
Ale v čem především vidím pří-
nos, je skutečnost, že takováto 
sdružení mají mnohem lepší pozi-
ci i silnější hlas při řešení různých 
problémů (dopravní obslužnost, 
evropské fondy, atd.)

Jaké je to u Vás se školstvím? 
Školu máme od první do páté 

třídy cca 90 žáků, školku tři třídy 
po cca 20 dětech. Školka je nově 
postavená, ještě ale zbývá dobu-
dovat hřiště. Jsme spokojeni, ale 
rozhodující je spokojenost našich 
dětí. A ty se v nové školce zabyd-
lely velice rychle. Samozřejmě, 
že teď přicházíme na věci, které 
se mohly udělat třeba i jinak, ale 
většinou jsou to drobnosti.

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

V současné době jsou trochu 
problémy kvůli objížďkám, ale 
jinak máme spojení s okolím 
dostačující. Snad jen v sobotu a 
v neděli by mohlo být více spojů.

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

Nyní se aktuálně připravuje
na 30. června již VI. ročník Noč-
ních hasičských závodů o pohár 
starosty obce, a 2. června I. roč-
ník pro družstva mladých hasičů.

Na podzim chystáme Soutěž 
o největší dýni, tudíž vyzýváme 
všechny pěstitele: „Zasaďte 
semínka, zalévejte a na podzim 
přijeďte předvést své výsledky“.

Jak dále pokračuje vývoj se 
skládkou? 

Skládka ve starém lomu je 
v současné době asi náš nejpal-
čivější problém. Usilovně pracu-
jeme na rekultivaci. Nyní máme 
vydané Územní rozhodnutí, zpra-
covává se projektová dokumenta-
ce pro stavební povolení a shánějí 
se fi nance.

Kdy se dá očekávat otevření 
plánovaného chráněného bydle-
ní pro důchodce? 

Na vybudování Chráněného 
bydlení pro seniory je připraveno 
vše, zájem o umístění přesahuje 
kapacitu, jediné co chybí jsou 
peníze. Tím se opět vracím k zá-
kladnímu problému všech obcí.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Marka Šeinera, starosty Hostěradic

V uplynulých týdnech jsem byl 
osloven některými medii s dotazem 
na možnosti obnovení přírodního 
koupaliště v Tavíkovicích. Všem 
jsem se snažil dle možností odpo-
vědět. Myslím si, že tento areál má 
svoje možnosti, na druhé straně jsem 
se netajil, že jsou i lidé, kteří realizaci 
tohoto díla nepřejí.

Přestože jsem nikoho nejmenoval, 
jeden z nich se okamžitě ozval v mi-
nulém čísle „Zrcadla“. Tam jsem si 
se zájmem přečetl článek bývalého 
starosty naší obce, dnes důchodce a 
zastupitele Jaroslava Blahy. Je mi líto 
člověka, který lidsky nezvládl svůj 
odchod do penze a to, že nebyl zvolen 
opět starostou obce Tavíkovice. Do-
kud však bývalý starosta napadal mne 
osobně, tak jsem v podstatě mlčel.

V zastupitelstvech různých typů 
pracuji přes 17 let a zvykl jsem si na 
mnohé. Nepravdy a osočování ze stra-
ny exstarosty však již přesáhly místní 
úroveň a pan Blaha se v tomto směru 
zařadil mezi evropskou špičku. Jejich 
rozsah však především ohrožuje po-
věst naší obce a proti tomu se musím 
ostře ohradit.

Je skutečně možné, že pan exstaros-
ta neslyšel a ani nechtěl slyšet, že jsem 
poděkoval minulému zastupitelstvu za 
jeho práci. Ihned po mém zvolení na 
mne okamžitě snesl celou řadu nepravd 
a pomluv. Bývalý starosta ihned věděl, 
že s ním skončilo v obci vše dobré 
a nastupuje vše špatné. Od prvního 
okamžiku tento jasnozřivý člověk ví, 
že obec bez jeho vedení nikdy nemůže 
udělat nic dobrého. Občas si říkám, že 
kdybych  ve svém volnu vzal koště a 
zametl před obecním úřadem, tak pan 
exstarosta ihned zavolá policii a sdělí 
jim, že jsem opotřeboval koště a odřel 
obecní komunikaci.

Považuji za nutné se k některým 
záležitostem vyjádřit a uvést je na 
pravou míru.

Je pravdou, že pan Blaha nedokázal 
za uplynulých osm let vyřešit majet-
kové poměry na bývalém koupališti 
a to z toho důvodu, že majitele tlačil 
k bezplatnému převodu. Vzhledem 
k tomu, že padesátá léta již minula, 
neměla jeho taktika žádný úspěch. 
Nové vedení obce nabízelo majitelům 
ceny obvyklé v místě. Odhad a kupní 
smlouvy zpracovali odborníci, kteří 
pro obec pracovali již za minulého 
vedení. Zastupitelstvo obce, ani její 
vedení do tvorby ceny nikterak vý-
razně nezasahovalo. Zastupitelé však 
navrhované ceny velkou většinou od-
souhlasili. Proti vystoupil pouze pan 

Blaha, který s prodejem nesouhlasil a 
tvrdil, že takto okrádáme obec. Záhy 
však obrátil a tvrdil, že okrádám paní 
Vránovou - jeho tvrzení, že uvedená 
majitelka dostala zaplaceno pouze 
7,80 Kč/m2. Dostala i 17,50 Kč/m2

a 35,00 Kč/m2 podle toho, o které par-
cely se jednalo. Dle stejného principu 
se obec vyrovnala i s ostatními maji-
teli. Jedná se pochopitelně o dospělé 
a svéprávné občany, kteří věděli, co 
činí. V případě paní Vránové se jedná 
o vysokoškolsky vzdělanou paní a ne-
dovedu si představit, proč a jak bych 
ji mohl okrást.

Otázka náletu porostu olší nebyla 
nikdy cílem kupní smlouvy a majitelé 
si je mohli zlikvidovat a odvézt. Oba 

pozemky potřebovala obec pro plochu 
na odstranění povodňových škod a 
protipovodňová opatření, které bývalý 
starosta neudělal a nyní jen kritizuje 
toho, kdo za něho tuto práci dělá. Vy-
vézt bahno z nádrže bude pochopitelně 
nejtěžší úkol, ale po jeho splnění může 
nádrž plnit svůj původní účel.

Nemíním čtenáře zdržovat vý-
čtem, co v záchvatu sebechvály si 
přisvojil za zásluhy pan Blaha a co 
ve skutečnosti v podstatě vybudoval 
jeho předchůdce. Ani vysvětlovat, že 
všechny ty důležité akce v obci, které 
pan Blaha nyní občanům nabízí, mohl 
za svá dvě volební období udělat a ne-
musel dnes zbytečně slibovat.

K tomu se však nechci vracet, pro-
tože občané sami ve volbách rozhodli, 
koho chtějí v zastupitelstvu a ve ve-
dení obce. Křik o pravolevé koalici je 
skutečně hodně falešný. Jsme relativ-
ně malá obec a jsem rád, že stranické 
půtky v našem zastupitelstvu žádné 
nejsou. Rozdělení je zde však na ty, 
kteří chtěli pro obec pracovat a na ty, 
co kritizují a špiní cokoliv a kdykoliv. 
Jsem jen rád, že těch prvních je velká 
většina. Politické přesvědčení, ani to, 
na které kandidátce kdo byl, u nás 
nehraje žádnou roli.

Jádro problému je však zcela 
jinde. Pan exstarosta navzdory rea-
litě, zdravému rozumu a písemným 
materializacím (včetně dokladu o 
předání funkce starosty) však tvrdí, 
že zaplatil všechny dluhy. To však 
je bohužel naprostá nepravda, která 
ukazuje pouze to, že pan Blaha již 
není schopen vnímat realitu a svá 
přání vydává za skutečnost. Dle 
předávacího protokolu naše obec dlu-
žila Českomoravské hypoteční bance 

3.427.860,- Kč. S úroky lze počítat, 
že zaplatíme pravděpodobně této 
bance do roku 2018, kdy skončí za-
dlužení, na 7 miliónů korun. Dalších 
985.800,- Kč dlužíme Ministerstvu 
fi nancí a 364.537,- Kč Sdružení pro 
„plynofi kaci“.

Ve volebním roce pan Blaha pro-
vedl i některé „předvolební akce“, 
které mu pravděpodobně měly zajistit 
znovuzvolení. Splacení těchto, někdy 
problematických akcí, však ponechal 
až po novém roce, tj. na nového 
starostu a nové zastupitelstvo. Tolik 
k tomu „čistému stolu“, který jsem 
měl od pana Blahy dostat. Mohu však 
říci, že tato skutečnost mi až tak moc 
zase nevadila.

Jsem zvyklý si poradit i s mnohem 
horšími věcmi a řečem pana exstaros-
ty o úplném oddlužení obce jsem zas 
tak moc nevěřil, na rozdíl od někte-
rých jeho příznivců. Pořídili jsme na 
obci takovou „zbytečnost“, jak napsal 
pan Blaha, jako je nový počítač 
s programem a tak jsem jako starosta 
mohl žádat a posléze dostávat některé 
dotace. Čtenáři již jistě pochopili, že 
i tato skutečnost panu Blahovi velmi 
vadí. Že  tímto způsobem zajišťujeme 
nejen rozvoj obce, ale i práci pro 
zaměstnance, ho asi moc nezajímá.
I s tím jsem se však smířil.

Co mi však vadí, je jeho tvrzení, že 
si „buduji vlastní kancelář, „abych ne-
musel poslouchat kecy starých bab“. 
Nikdy jsem pochopitelně takový 
výrok nepronesl a jeho cílem je po-
chopitelně jen poštvat proti novému 
vedení obce starší občany.

V současné době v naší obci pře-
mísťujeme kancelář tak, aby kancelář 
starosty a účetní byly zvlášť s umístě-
ním v přízemí, což, jak každý potvrdí, 
bude vhodné především pro starší ob-
čany, kteří jsou v článku pana Blahy 
nazýváni starými babami.

V bývalé kanceláři vznikne pro-
stor pro knihovnu a dále zde bude 
možnost zkulturnit zasedací místnost. 
Jsem rád, že toto naše opatření vět-
šina našich obyvatel (až na některé 
příznivce pana Blahy) naprosto chápe  
a to bez ohledu na masivní agitaci 
z jeho strany.

Nemíním reagovat na všechny vý-
pady, které ve svém článku učinil pan 
Blaha. Každý z nás má svoji úroveň 
a já se k té jeho nemíním přibližovat. 
Nebudu ho ani vyzývat, aby nelhal a 
choval se kultivovaně. Dobře vím, že 

toho již dávno není schopen, jen bych 
ho chtěl upozornit, že v této zemi ješ-
tě platí zákony na ochranu osobnosti. 
Jejich vymáhání je sice náročné a 
zdlouhavé, ale přesto tyto zákony 
existují a platí.

Od bývalého starosty jsem očeká-
val, že bude pro mne i pro nové za-
stupitelstvo (z 9 členů zastupitelstva 
byl v minulém zastupitelstvu pouze 
pan Blaha) pomocníkem při řešení 
problémů naší obce. Že se tak nesta-
lo je pro mne i většinu zastupitelů 
zklamáním.

Byl bych rád, kdyby lidé v Tavíko-
vicích se společně podíleli na rozvoji 
naší obce a ustaly nesmyslné šarvátky 
a osočování. Z těchto důvodů pova-
žuji diskuzi s panem Blahou na strán-
kách „Zrcadla“ za uzavřenou.
S přáním krásného dne, Libor Kosour 

- starosta obce Tavíkovice

V Tavíkovicích se fi nance nerozhazují

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Rakouští hasiči závodili   
/Ivančice/ Na náměstí v Ivančicích byla k vidění soutěž dobrovol-

ných hasičů z obcí mikroregionu Ivančicko a partnerského regionu
z rakouského Stronsdorfu, kterou organizoval mikroregion Ivančicko. 
Akce mohla proběhnout díky fi nančním prostředkům z fondů EU.

Už v přípravě tohoto společného setkání hasičů bylo zřejmé, že
o vzájemném porovnání dovedností hasičů našich a rakouských ne-
může být řeč. Na základě mnoha rozdílností v pravidlech a způsobu 
organizace měly proběhnout dvě samostatné soutěže - zvlášť pro české 
a zvlášť pro rakouské hasiče.

Všichni přítomní přihlížející a v neposlední řadě i zúčastnění hasiči 
byli zvědavi, jak budou vypadat soutěžní ukázky rakouských hasičů. 
„Celé soutěžení začalo ovšem požárními útoky členských obcí Mi-
kroregionu. Musím přiznat, že při prvním požárním útoku, který 
předvedlo družstvo žen s Dolních Kounic, jsem pozoroval v reakcích 
rakouských hasičů určité překvapení z rychlosti a umu jaké tyto repre-
zentantky ženského pohlaví předvedly. Následovalo mnoho požárních 
útoků mužských družstev. Všichni předvedli, že své hasičské řemeslo 
ovládají a dělají ho rádi.

Odpoledne začali svou soutěž rakouští hasiči. S údivem jsem pozo-
roval, že pravidla, podle kterých soutěží, jsou téměř totožná s pravidly, 
podle kterých se soutěžilo u nás přibližně do roku 1972. Předvedený 
způsob soutěžení rakouských hasičů klade důraz na pořadové vy-
stupování celého družstva a na preciznost provedení celé disciplíny
za dodržení přísných a neoddiskutovatelných pravidel. Pro naše hasiče 
to bylo také velké překvapení a něco nového z hasičské branže. S něko-
lika známými dříve narozenými hasiči jsem rád zavzpomínal na doby, 
kdy jsme sami podle těchto pravidel soutěžili,“ uvedl starosta Ketkovic 
Josef Obršlík, který je také velitelem SDH Ketkovice. 

K pěkným zážitkům přispěla také účast dechové hudby Doubravěn-
ka, dechového orchestru ZUŠ Ivančice, Posádkové hudby armády ČR
a v neposlední řadě i obdivovaných mažoretek ze Zakřan. „Z hasič-
ského hlediska lze celou akci hodnotit velmi kladně. Hasiči cvičí 
především proto, aby byli připraveni pomoci tam, kde to bude zapo-
třebí. Takto pořádané soutěže jasně deklarují připravenost jednotlivých 
sborů. I účast rakouských hasičů je pro naše hasiče poučením, zejména 
v té části jejich ukázek, kdy je jasně vidět úkoly jednotlivých členů 
družstva a tím i zřetelně daný systém,“ dodal Josef Obršlík.          /jak/

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

DOVOLENÁ BEZ CHYBY
Egypt, Tunisko, Turecko, 
Maroko, Chorvatsko, Itálie, 
Řecko, Španělsko, Bulharsko, 
Černá Hora, Slovensko ...

foto: jak
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

IERACO - WECH s.r.o.

OBKLADY • DLAŽBA

obklady
stěn
a sloupů 

venkovní
fasády
a dlažby

obklady
krbů,
schodišť

obklady
kuchyň.
l inek

dekorativní & rustikální

imitace
štípaného
kamene

reliéfní
vzory
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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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♣ 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.

Špargl podruhé
I přes to, že šparglovnu (chřestovnu) byste dnes v Ivančicích marně 

hledali, chřest je běžně ke koupi a někdejší jeho slávu připomínají 
každoroční Slavnosti chřestu. Proto pokračujme v našem povídání 
a řekněme si dnes něco o jeho možném zpracování. Na začátek tu 
máme něco málo z historie vaření chřestu. Ve staré literatuře byste 
chřest hledali marně. Musíte ho totiž hledat spíše pod názvem špargl 
nebo špargel (pod tímto názvem se objevuje už od roku 1629) nebo 
jako také méně častěji užívané „hromové koření“. Název chřest je 
užíván až od 20. století. Přinášíme vám recept, který je z roku 1831.

„Hromový kořen – špargl. Špargl pěkně očist, ten kousek bilý dole 
ukroj, pak zase když ho přeneseš, svaž hlavičkami k sobě ale volně, a 
nech ho tak v pohodlné nádobě v slané vodě vařit, musí ale potopen 
býti a tak dlouho vařit, až to zelené dost měké, což se pozná, když se 
z vody za to bílé vezme a to zelené se přehýbá. Když uvařen, vodu 
vylej, špargl prozřetelně na misu polož, aby se hlavičky neulámaly, 
posype se žemličkovou turtu, a rozpáleným máslem omasti. Někdo 
rád sladký, tomu se tedy může mezi žemličkovanou turtu tlučeného 
cukru a trochu květu vmichati, a tim špargl posypati.“ 

Že z toho příliš chytří nejste? Takových bude asi více, ale „žemlič-
kovaná“ je prostě strouhanka. Pravdou je, že příliš chuťových variant 
a způsobů úpravy z této doby není. Rozmach nastal až se znovu-
objevením této zeleniny. Proto několik novodobých pokrmů. 

Chřest zapečený se šunkou a sýrem
Co budeme potřebovat: 500 g uvařeného bílého chřestu, 50 g 

másla, 125 g šunky, 150 g tvrdého sýra.
Postup: Chřestové výhonky každý zvlášť zavineme do plátku 

šunky, poklademe do máslem vymaštěného pekáčku a posypeme 
nastrouhaným  sýrem. Krátce zapečeme v předehřáté troubě (než se 
rozpustí sýr). Podáváme teplé se zeleninovým salátem.

Jemná chřestová polévka
 Co budeme potřebovat: 500 g chřestu, 1 l vody, sůl, cukr, 1 lžíce 

másla, 1 lžíce hladké mouky, 2 lžíce zakysané smetany.
Postup: Oloupaný chřest uvaříme ve vodě se solí a cukrem, vyndá-

me a nakrájíme na kousky. Vývar zahustíme jíškou z másla a mouky, 
povaříme, zjemníme smetanou, přidáme nakrájený chřest.

Chřestová polévka se sýrem
Co budeme potřebovat: 200 g uvařeného chřestu, 1,3 l kuřecího 

vývaru, sůl, 160 g taveného sýra, petrželová nať.
Postup: Chřest krátce povaříme v kuřecím vývaru. Do polévkové 

mísy vložíme na kousky nakrájený sýr a zalijeme  vařícím  vývarem 
s chřestem. Ozdobíme petrželovou natí a podle chuti osolíme. Podá-
váme vařící.

Kuřecí nudličky s chřestem
 Co budeme potřebovat: 500 g chřestu, 4 plátky kuřecích prsíček, 

125 ml bílého vína, sůl, 1⁄2 lžičky zázvoru, 2 lžíce maizeny, 1⁄2 l vody, 
1 cibule, olej.

Postup: Maso nakrájíme na nudličky a marinujeme alespoň 12 
hodin ve směsi vína, soli, zázvoru, maizeny, vody a nadrobno nakrá-
jené cibule. Chřest oloupeme, pokrájíme na nudličky a na oleji asi
3 minuty opékáme. Chřest vyndáme, vložíme  maso, opékáme asi 8 
minut. Přidáme chřest a dohromady ještě 2 minuty opečeme. Podává-
me teplé s rýží a zeleninovou oblohou.

Pikantní chřestová omáčka
 Co budeme potřebovat: 3 natvrdo uvařená vejce, 20g másla, sůl, 

mletý černý pepř.
Postup: Vejce uvařené natvrdo nastrouháme, přidáme změklé 

máslo, dochutíme solí a pepřem a rozmixujeme. Omáčkou polejeme 
uvařený chřest.                                         (více na www.zrcadlo.info)

/Nové Bránice/ V sobotu 5. 
května uspořádalo SDH Nové 
Bránice „Grand Prix Malotrak-
torem 2007“, což jsou závody 
podomácku vyrobených malo-
traktorů a malých motocyklů na 
trase příznačně nazvané New B. 
Ring. Okruh je dlouhý 1200 me-
trů a má náročné stoupání a ještě 
náročnější klesání. 

„Počáteční impuls k zorgani-
zování této akce před pěti lety si 
samozřejmě nikdo přesně nepa-

matuje, protože vznikl někdy nad 
ránem ve sklípku. Ale každopád-
ně to byl „hec“ mezi traktoristy 
z  Nových Bránic a sousedních 
Trboušan. První ročník to bylo 
pouze takové projetí se několika 
strojů na čas a rozdaly se diplo-
my vítězům. Kupodivu se na 
toto klání přišlo podívat celkem 
dost diváků. Další ročník již byl 
dokonale připraven a účast strojů 
a diváků několikanásobně větší. 
Další ročníky jsme již pouze 

vylepšovali po všech stránkách,“ 
uvedl Michal Krutiš z Malotrak-
tor Teamu.

V den konání se nejdříve do-
poledne konal předzávod malých 
motocyklů ve třech kategoriích. 
Účastnilo se celkem 47 jezdců 
a strojů. Odpoledne následovaly 
hlavní závody malotraktorů. Ty 
byly rozděleny do 4 kategorií. 
T1 malotraktory – okruhový 
závod, kterého se zúčastnilo 30 
strojů, T2 jednoosé Tera-Vari a 
podobně, ty byly čtyři, disciplíny 
T3 - tahání traktoru Challenger se 
zúčastnilo 10 strojů a nakonec T4 
dětský závod na šlapacích trak-
tůrcích si vyzkoušelo 30 dětí. 

„Při organizaci letošního roč-
níku jsme se více zaměřili na za-
jištění dokonalého průběhu akce, 
zajištění bezpečnosti jezdců a 

hlavně diváků. Proti předchozím 
ročníkům jsme zrušili kategorii 
„Malotraktor s vlekem“ z důvodu 
bezpečnosti. V letošním ročníku 
opět přibylo soutěžících ve všech 
kategoriích. Největším nepříte-
lem letos bylo počasí, kdy po mě-
síci sluníčka přišel déšť. Naštěstí 
ne tak silný, aby se akce nemohla 
uskutečnit. Akci jako celek hod-
notíme jako velmi zdařilou a i 
přes nepřízeň počasí přišel stejný 
počet diváků jako loni,“ doplnil 
Michal Krutiš.

Velkou účast měl dětský závod 
na šlapacích traktůrcích, které 
zapůjčili sponzoři. Děti měly pro-
jet zhruba vzdálenost 30 metrů 
vyznačenou kužely na čas. Děti 
byly odměněny věcnými cenami 
a vítěz dostal pohár stejně, jako 
vítězové hlavních závodů.    /jak/

Kutilové z celé republiky soutěžili s malotraktory

/Moravský Krumlov/ Více 
jak 200 lidí se v sobotu sešlo na 
nádvoří zámku v Moravském 
Krumlově, kde byl cíl již čtvrtého 
Veteránského setkání - orientační 
soutěže vozů a motocyklů vyro-
bených do roku 1979.

„Start byl v Ostopovicích a 
trasa vedla přes Dolní Kounice, 
kde byla prohlídka kláštera Rosa 
coeli, pak se jelo do Oslavan na 
zámek, kde byla polední pauza a 
start druhé etapy. Cíl byl na zám-
ku v Moravském Krumlově. Celá 
trasa byla dlouhá více jak 60 ki-
lometrů a účastnilo se 70 vozidel. 
Účastníci jezdí podle itineráře, 
kde jsou průjezdní kontroly a 
po trase plní různé úkoly. S le-
tošním průběhem jsem nadmíru 
spokojen, účastníků je hodně a 
každoročně jich přibývá, počasí 
také vyšlo,“ vysvětlil Milan Žil-

ka, hlavní organizátor akce.
„Auta jsou krásná, u mě jedno-

značně vede Porche z roku 1976 
a z našich značek je to Tatraplán, 
který předstihl svou dobu o 30 
let, ale bohužel tehdy jsme ho 
nemohli vyrábět a zaplavit s ním 
Evropu. Je to vynikající výro-
bek,“ ocenil starosta Moravského 
Krumlova Jaroslav Mokrý.

Nápad vznikl tak, že parta 
nadšenců chtěla udělat něco pro 
oživení. „Protože jsem majitelem 
veterána, tak jsme akci s kama-
rády zorganizovali. Na prvním 
setkání bylo 30 účastníků a dnes 
na čtvrtém už 70. Trasy každým 
rokem měníme, start zůstává a 
cíle jsou různé, ale pokud by Mo-
ravský Krumlov měl zájem, tak tu 
v některém dalším ročníku může-
me udělat cíl první etapy,“ doplnil 
Milan Žilka.                       /mask/

Veteránské setkání  

Šermíři bojovali na hradě   
/Dolní Kounice/ Davy rodičů s dětmi a různobarevné historické kos-

týmy, to byl obrázek Slavnosti otevření hradu v Dolních Kounicích, na 
kterém proběhla přehlídka šermířských skupin. Návštěvníci hned po 
příjezdu uviděli velkou plochu, na které byl středověký jarmark, který 
čítal na padesát stánků s ukázkou řemeslných prací od středověku až do 
současnost - šperkařství, kovářství, pečení perníku. Také bylo možno 
zakoupit repliky středověkých zbraní - od dřevěných hraček pro děti, 
až po opravdové meče a štíty.

Soutěž amatérských šermířských skupin byla založena na sehrání 
komponovaného příběhu. Herecké výkony a choreografii jednotlivých 
skupin hodnotila odborná porota, ale i diváci. „Přijelo celkem 13 sku-
pin čítajících 150 lidí. Máme tu i zahraniční účastníky. Program je pro 
návštěvníky jistě zajímavý,“ uvedl ředitel umělecké agentury Elsinor 
Jaromír Šitavanc, která akci uspořádala.               /jak/
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Portugalsko – Madeira
Hlavní město Madeiry má dnes kolem 50 tisíc obyvatel. 
Funchal je proslulý divokým fenyklem, a ten mu dal také 
jméno. Město založil šlechtic a objevitel Joao Conçalves 
Zarco. Podle pověsti unesl urozenou dívku, do které 
byl po uši zamilovaný, a před jejími příbuznými (1. díl 
tajenky). Dříve byl Funchal spíše městem obchodníků
s cukrovou třtinou, ale dnes je zasvěcený cestovnímu ru-
chu. Zájem turistů se soustředí především na třídu Arriaga 
s desítkami restaurací, kterou zdobí (2. díl tajenky) a starý
františkánský klášter s působivými vinnými sklepy. Za 
návštěvu stojí i městská radnice z 18. století, ve které je 
muzeum historie. 

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask

foto: jak

foto: jak
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Rozhledna slouží veřejnosti
Bohatým kulturním programem byla 29. dubna slavnostně otevřena 

rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně. Již od desáté hodiny ranní 
se na podiu střídaly hudební a divadelní soubory, aby návštěvníky 
nejen bavily, ale i zpříjemňovaly dlouhé čekání ve frontě těm, kteří se 
rozhodli vystoupit  po 111 schodech na vyhlídkový ochoz rozhledny. 
K dobré náladě přispělo počasí, i když bylo poněkud chladnější než 
v předešlých dnech, ale i stánky s občerstvením. Návštěva byla taková, 
jakou obec ve své historii pravděpodobně nezaznamenala. Na tři tisíce, 
možná i trochu více spokojených návštěvníků se během slavnostního 
dne vystřídalo v pěkně připraveném prostředí u rozhledny. Na rozhled-
nu vystoupilo 1826 lidí. Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada 
významných hostů v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje p. Ing. 
Stanislavem Juránkem, Petrem Menšíkem - synem Vladimíra Menšíka.
Mezi dalšími nechyběl p. Josip Kulaš, v jehož závodě se rozhledna 
nejen zhotovila, ale který stavbu významně finančně podpořil. Ten za 
nadšeného potlesku přítomných předal symbolický klíč od rozhledny 
starostovi obce p. Miloši Dostalému. Hostů i řečníků byla celá řada, 
všichni ve své řeči vzdávali hold Vladimíru Menšíkovi a jeho rozhledně.

Vzdávám hold všem hlínským občanům, kteří se na této velkolepé 
oslavě, která daleko přesáhla rámec obce, podíleli. Ať již za pulty 
prodejních stánků, službou u rozhledny, obsluhou významných hostů a 
dalších prací. Dále  hasičům, kteří nikdy nechybějí tam, kde je potřeba 
přiložit ruce k dílu. Poděkování patří ženám, které napekly ,,pravé ho-
dové koláče“ a všem těm, kteří pomohli k postavení podia, stanů, lavic, 
stolů a kteří také byli při jejich úklidu. Velké uznání a poděkování patří 
všem zastupitelům obce a starostovi, že tak malá obec dokázala takovou  
oslavu ke spokojenosti všech návštěvníků uspořádat. Obec Hlína může 
být hrdá, že má ve svém středu tak obětavé občany.     Jaroslav Vašulín

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• ne 20.5. v 18.00 RANDE MĚSÍCE
  Komedie USA
• st 23.5. v 18.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
  Animovaná pohádka USA
• so 26.5. ve 20.00 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
• ne 27.5. v 18.00  Thriller Německa/Francie
• st 30.5. ve 20.00 DREAMGIRLS
  Muzilál USA
• so 2.6. ve 20.00 MAHARAL: Tajemství talismanu
• ne 3.6. v 18.00 Dobrodružný film ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 20.5. ve 20.00 300: BITVA U THERMOPYL
  Historický film USA
• st 23.5. ve 20.00 VRATNÉ LAHVE
  Komedie ČR
• ne 27.5. ve 20.00 GHOST RIDER
  Dobrodružný film USA
• st 30.5. ve 20.00 PRÁZDNINY PANA BEANA
  Komedie USA
• ne 3.6. v 17.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
  Animovaná pohádka USA
• ne 3.6. ve 20.00 PUSINKY
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
•ne 20.5. v 19.00 HUDBU SLOŽIL,
  SLOVA NAPSAL
  Film USA
• so 26.5. v 19.00 DOPISY Z IWO JIMI
  Film USA/Japonsko
• ne 27.5. v 19.00 DOKONALÝ TRIK
  Film USA
• so 2.6. v 19.00 OBSLUHOVAL JSEM   
  ANGLICKÉHO KRÁLE
  Film ČR
• ne 3.6. v 19.00 KUPEC BENÁTSKÝ
  Film USA/Itálie

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• pá 25.5. ve 20.30 MAHARAL: tajemství talismanu 
  Dobrodružný film ČR
• so 26.5. ve 20.30 KRVAVÝ  DIAMANT
  Dobrodružný akční thriller USA
• ne 3.6. ve 20.30 HANNIBAL - ZROZENÍ
  Thriller USA

Změna programů vyhrazena.

Prodejní výstava Bohumil Zimmermann - člen sdružení výtvarníků ČR

KRESBY
do 27. května 2007

Otevřeno: so, ne od 10.00 - 17.00 hod., přestávka 12.00 - 13.00 hod.
Dolní Kounice - Židovská synagoga 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 24.5. v 8.30 a 10.00 hod. - S hudbou kolem světa. Písničkový pořad pro I. stupeň 
ZŠ, kino Réna Ivančice, účinkuje divadelní soubor Abrakamuzika, vstupné 40 Kč.
• 26.5. odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu - Křivoklát a Karlštejn. 
Poznávací zájezd, doprava 430 Kč + 20 Kč rezervační poplatek.
• 31.5. v 8.30 a 10.00 hod. - Zázračný pramínek. Pohádka pro MŠ a maminky 
s dětmi, kino Réna Ivančice, účinkuje divad. soubor Gordia Praha, vstupné 35 Kč.
• do 3.6. - Prodejní výstava obrazů Jitky Mazánkové - Olejomalby, 
okolí řeky Jihlavy a Ivančic, krajinky, kytice, zátiší. Galerie Památníku
A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 3.6. odjezd v 9.00 hod. - Angelika. Nový český muzikál M. Davida, zájezd Praha, 
divadlo Brodway, od Besedního domu, cena 1.020 Kč (vstupné a doprava).

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

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 20.5. v 15.00 hod. - II. Ivančické rekordy. Odpoledne plné soutěží, hlavní 
disciplína pojídání párků v rohlíku, prezentace činnosti SVČ, Palackého nám.
• 27.5. ve 14.00 hod.- Pohádkový les aneb S kouzelnou televizí do říše pohádek, 
Ivančice, park Réna, poplatek děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.
• 29.5. v 17.00 hod. - Originální rámečky, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 
poplatek 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 21.5. - Den s Deníkem na náměstí v Miroslavi.
• 1.6. od 8.00 - 18.00 hod. - Běh Terryho Foxe. Start a cíl bude letos v zám. 
parku v Miroslavi. Pořádá DDM, OPS Marek, MKIC a město Miroslav.
• 1.6. od 10.00 hod. - Den dětí. Budou připraveny různé atrakce. Pořádají: 
Dům dětí a mládeže, MKIC, AR Brno, město Miroslav a OPS MAREK v areálu 
zámeckého parku a letního kina v Miroslavi. Večer v letním kině proběhne 
rocková zábava s koncertem Petra Bendeho.

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

• 29.5. od 16.30 - 18.00 hod. - atletický čtyřboj. Závody určené pro děti 
atletické přípravky, na dráze oslavanského stadionu. 
• 1.6. od 9.00 hod. - Oslava dne dětí. Před MÚ v Oslavanech, oslavanští hasiči, 
ukázky mladých hasičů, ukázky profesionálního hasičského sboru, soutěže 
a hry pro děti. Od 16 hod MŠ Oslavany pořádá v zámeckém parku zábavné hry 
a soutěže pro rodiče a děti, ukázka westernu - práce s bičem, lasování, opékání 
špekáčků, k poslechu i tanci hraje živá hudba. Od 17 hod v sále Dělnického 
domu Diskotéka pro náctileté - vstupné 30 Kč, pořádá KIS Oslavany.
• 2.6. v 9.00 hod. - Branný závod. Pořádá klub vojenské historie Kentaur, 
před budovou DDM.
• 2.6. od 8.30 do 9.30 hod. prezentace - Jarní aerobic. Zahájení 9.45 hod., 
AK TJ Oslavany, startovné 50 Kč, vstupné 10 Kč.
• 2.6. od 14.00 hod. - Zábavné soutěžení pro děti - v zámeckém parku, pořádá 
klub Motorkářů, součástí jízda na motorkách, kola s sebou !
• 3.6. od 9.00 hod. - Sportovní soutěžení. Zve Dům dětí a mládeže Oslavany 
a Základní škola Oslavany všechny děti a rodiče, za školou - sportovní areál: 
jízda na dopravním hřišti (vozidla s sebou), jízda zručnosti, malování na 
chodník, atletické a zábavné soutěže, občerstvení a ceny zajištěny. Od 14 hod. 
na zahrádce Dělnického domu soutěže a hry pro děti, táborák, k poslechu a tanci 
hraje skupina Tremolo. Pořádá Junák Oslavany a KIS Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.5. - Pochod k pramenům říčky Bobravy. Vede M. Blaha, z Ivančic
J. Flíček. Odjezd v 9.06 hod. vlakem z Ivančic na Zastávku, odtud pěší chůze 
asi 15 km. Návrat večer.
• 28.5. - Brněnský Pantheon (ústřední hřbitov). Zájemci o tuto akci nechť se 
o bližší informace obrátí na J. Flíčka. 

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

• 21.5. - Koncert ZUŠ „Večer komorní hudby“. Galerie Knížecí dům M. K.
• 22.5. v 8.30 hod. - Školní pořad „Memento“. Podle knihy R. Johna, kinosál.
• 22.5. v 18.00 hod. - Hudební slavnosti. Koncert Jiřího Stivína a žáků ZUŠ
M. Krumlov, zámek M. Krumlov - Slovanská epopej.
• 23.5. v 8.15 a 9.30 hod. - Školní pořad „S hudbou kolem světa“ s Petrem 
Novákem, kinosál M. Krumlov, vstupné 45 Kč.
• 26.5. - Zájezd Boskovice. Zámek, hrad, židovské město a synagoga, 
doprava 200 Kč.
• 29.5. - 27.6. - Výstava „Moravskokrumlovské školy se představují“. 
Vernisáž 28.5. v 18.00 hod. galerie Knížecí dům.
• 30.5. - Lyra Vémyslice - přehlídka vítězů pěvecké soutěže, dopoledne pro školy.
• 31.5. - Koncert. Vystoupí děti z MŠ Palackého, galerie Knížecí dům.
• květen - Výstava - 55. výročí založení ZUŠ. MÚ - chodba v 1. patře. 
• 1.6. v 13.00 hod. - Malování na náměstí. Pro děti všech věkových kategorií, 
náměstí TGM M. Krumlov.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 20.5. v 15.00 hod. - Koncert houslistky Gabriely Demeterové v kostele Sv. 
Mikuláše Oslavany. Cena 120 Kč k sezení i stání. 
• 22.5. - Odpolední vystoupení tanečního oboru ZUŠ Oslavany v Dělnickém domě.
• 26.5. v 15.00 hod. - Moravské písničky, pro příznivce starých moravských 
a lidových písniček. Pořádá na zámeckém nádvoří Tělovýchovná jednota 
Oslavany, divadlo „Na mýtině“.
• 1.6. - 3.6. - Dětský víkend v Oslavanech. Kulturní a sportovní akce pro děti.
Bližší informace na letáčcích. Pořádá DDM, TJ - klub motorkářů a aerobic klub, 
SDH, Klub vojenské historie Kentaur, Junák, ZŠ, MŠ, KIS.

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.

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

Obec Rešice a Kraj. Úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků za svobodu a v součinnosti s Armádou 
České republiky pořádají v sobotu 26. května ve 13. hodin v Rešicích 

IV. VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ
U PŘÍLEŽITOSTI UCTĚNÍ PAMÁTKY 

npor. ADOLFA OPÁLKY
plk. pěchoty in memoriam, hrdiny čsl. zahraničního odboje,

účastníka vojenské likvidace zastupujícího říšského protektora, 
generále SS  a policie R. Heydricha, rtm. Františka Pospíšila

a ostatních bojovníků za svobodu národa a vlasti.
Program na návsi:  • 9.30 hod. - mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého
za oběti 1. a 2. svět. války • 11.00 hod. - koncert vojenské posádkové 
hudby z Olomouce • 13.00 hod. - průvod k pomníku padlých, přelet 
letadel, položení věnců, hymny Francie,VB, SR a ČR, čestné salvy, 
projevy hostů • 14.30 hod. na místním hřišti seskoky výsadkářů 
z vrtulníku, ukázka materiálního vybavení speciální jednotky AČR 
z Prostějova, výstavka dobové voj. techniky a dokumentů Klubu 
voj. historie Brno • 19.30 hod. na návsi vystoupení mažoretek ZŠ 
D. Dubňany, vystoupení dětských rockových kapel DDM Miroslav, 
vystoupení finalistů regionální soutěže Lyra s hud. skupinou  M.Blok 
ZŠ Vémyslice • 21.45 hod. slavnostní ohňostroj • 22.00 hod. k tanci
a poslechu bude hrát country skupina Paroháči.
Setkání finančně podpořili: ČEZ, a.s., KÚ JmK v Brně a Obec Rešice. 
Pořadatelé srdečně zvou všechny občany, zvláště rodiče s dětmi, 
žáky škol i pamětníky událostí. Akce se koná za každého počasí.

Obec Dolní Dubňany zve všechny příznivce dechové hudby na 

21. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
v neděli 3. června od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti v Dolních 

Dubňanech. V programu vystoupí 6 dechových hudeb a mažoretky
ze ZŠ D. Dubňany. Pořadem provází Pavel Jech. Vstupné 100 Kč.

„Spanilá jsi vlasti má...“ to je motto koncertu

IVANČICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
 a DĚTSKÉHO SBORU Z NESLOVIC

Koná se v Besedním domě Ivančice v neděli 20. května v 18.00 hod. 
Srdečně zveme. Za dobrovolné vstupné děkujeme.

Gymnázium, ZŠ Klášterní nám. a oddíl košíkové v M. Krumlově pořádají

DÁLKOVÝ TURISTICKÝ POCHOD 
KRUMLOVSKÁ 36

Turistické trasy: 10, 16, 18, 20, 25, 36, 50 km
Termín: sobota 26. května 2007

Start: bistro Kolis v 7.00 - 9.00 - všechny trasy, dvůr Gymnázia
v 8.00 - 9.00 - turist. trasy 10 a 16 km. Cíl: bistro Kolis

Startovné: dospělí 20 Kč, děti a mládež 10 Kč 
Občerstvení zajištěno v cíli.

ZŠ Vémyslice ve spolupráci s DDM a MěKS v M. Krumlově pořádá 
u příležitosti Dne dětí na náměstí T.G.M. v M. Krumlově

MALÝ ROCKOVÝ FESTIVAL 
,,ANEB LYRA TROCHU JINAK“

ve středu 30. května 
Program: 14.00 hod - vystoupení dětských rockových skupin Pár 

teček, Kapuce, Rock rols, No problem, Shark • 15.30 hod. - vítězové 
regionální pěvecké soutěže Lyra s hudební skupinou M. Blok 

• 16.15 hod. - malá módní show • 16.30 hod. - koncert heavy beer 
rockové kapely Cayman • 17.15 hod - slosování vstupenek.

Během celého odpoledne zajištěno občerstvení, hry a soutěže pro 
děti, nafukovací lezecká stěna, předváděcí jízdy vozů Škoda

a Volkswagen - Ivacar 2000 a.s. Vstupné dobrovolné.
Za nepříznivého počasí se akce koná v kinosále. 

Sponzorem akce je firma TC Mach a město M. Krumlov

BITVA
Sobota 2. června v 16.30 hodin na koupališti Vémyslice

Středověká bitva, od 12.00 hod. program, ukázka tábora a života 
bojovníků. (s. h. š. TARANIS). Krmě, pití co hrdlo ráčí a trhovci.

To vše je pro vás připraveno. Děti vstup zdarma. Večerní zábava
ve 20.00 hodin, hraje skupina Bagr.  

KDU - ČSL Vémyslice pořádá v neděli 2. června ve 13.00 hodin
 v prostorách místního koupaliště

OSLAVU DĚTSKÉHO DNE
Na programu: mažoretky ZŠ D. Dubňany, taneční vystoupení žáků 

ZŠ Vémyslice, bitva rytířů skupiny Taranis, historický šerm, 
večer taneční zábava se skupinou Bagr. Srdečně zveme.

Obecní úřad Tavíkovice – komise pro mládež a kulturu 
a společenské organizace v obci pořádají

 POUŤ
Hudba: 25. května ve 20.00 hodin - Galaxie (hostinec)

26. května ve 20.00 hodin - Orfeus (zámecký park)
27. května v 15.00 hodin - Polanka (zavádění + odpolední zábava)

V případě nepříznivého počasí v kulturním domě.

DDM M. Krumlov, divadelní spolek Bezgest, Výchovný ústav,
Skauti a TJ Sokol zvou děti i dospělé na oslavu dne dětí

POHÁDKOVÝ LES
ANEB ZAPARKUJTE DĚTI V PARKU
 3. června od 13.00 - 17.00 hod. v prostorách zámeckého parku.

Pohádková soutěžní stanoviště za báječné odměny, posezení
u táboráku s opékáním, rodinný běh zámeckým parkem, skákací 

hrad, vystoupení skupiny historického šermu Taranis, mobilní lanové 
překážky z lanového centra Proud Brno. Občerstvení zajištěno.

Jednota Orel Rakšice ve spolupráci s MO KDU - ČSL M. Krumlov
pořádá tradiční

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 2. června 2007 v areálu Orlovny v Rakšicích

Program: ve 14.00 hodin otevření nového dětského hřiště
ve 14.15 hodin sportovní a dovednostní soutěže dětí

v 16.00 hodin ukázka rychlého zásahu Dobrovolných hasičů Rakšice
v 17.00 hodin fotbalový turnaj veteránů. Dále možnost svezení

v bryčkách. Občerstvení zajištěno, opékání selete. Srdečně zveme.

Kulturní programy
21. 5. - 3. 6. 2007



10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Před šedesátipěti lety, v průběhu 
měsíce května 1942, vrcholily pří-
pravy vojenské akce na odstranění 
kata českého národa, zastupujícího 
říšského protektora v Čechách a na 
Moravě, generála SS a policie Rein-
harda Heydricha. Shodou okolností 
se jich zúčastnili dva občané naše-
ho regionu: rtn. Jan Kubiš (rodák
z Dolních Vilémovic na Třebíčsku)
a rešický rodák npor. Adolf Opálka. 

K uskutečnění této události došlo 
v zatáčce bývalé Kirchmayerovy 
ulice v Praze-Libni v 10.30 hodin 
dne 27. května 1942. Protože v 
následujících dnech uplyne od této 
události 65 roků a rešičtí občané 
se opět po pěti letech připravují na 
oslavy hrdinského činu svého rodá-
ka, je nanejvíc vhodné připomenout 
si životní osudy této význačné 
osobnosti: 

Adolf Opálka se narodil 4. ledna 
1915 v Rešicích jako nemanželský 
syn mlynáře Viktora Jarolíma 
(1889-1942) z Tulešic a Anežky 
Opálkové, která byla v té době ve 
mlýně služebnou. Když byly Adol-
fovi tři roky, matka se provdala za 
kováře Vérostu z Rokytné u Morav-
ského Krumlova, kam s ní odešel i 

Adolf. Touha po rodné vsi ho často 
vedla k návratům do Rešic nejdříve 
za prarodiči, poté k „tetěnce” Marii 
Opálkové (1882-1942), toho času 
služebné v tulešickém zámku, kte-
rá se po neočekávané smrti matky 
(1923) ujala jeho další výchovy. Z 
matčina nového manželství přibyly 
Adolfovi dvě sestry.

Po absolvování obecné a měš-
ťanské školy se nejdříve rok učil 
automechanikem až v Bystřici pod 
Hostýnem. Po úrazu ruky se již do 
učení nevrátil a odešel studovat 
obchodní akademii do Brna. Jako  
dobrý student a sirotek dostal zdar-
ma ubytování i ostatní zaopatření
v Masarykově studentském do-
mově. Po maturitě a posledních 
prázdninách strávených na cestách 
nastoupil 1. října vojenskou pre-
senční službu jako vojín 9. roty 43. 
pluku v Brně. Odtud byl vyslán do 
školy pro důstojníky v záloze, kte-
rou ukončil 11. září 1937 v hodnos-
ti četaře aspiranta. Poté se přihlásil 
ke studiu na vojenské akademii 
v Hranicích na Moravě. 1. února 
1938 byl povýšen na podporučíka 
pěchoty, do zářijové mobilizace, 
která neočekávaně urychlila ukon-
čení studia tohoto ročníku, nastu-
puje jako poručík pěchoty u 2. 
horského pluku v Ružomberku. 
Na svém novém působišti se cítil 
velmi dobře, líbila se mu okolní 
příroda, zvláště kopce vypínající se 
přímo nad městem. Tenkrát začal 
snít o tom, že si v budoucnu udělá 
horolezecký kurs.

Po 15. březnu 1939, kdy došlo k 
rozpuštění čs. armády, měl nastou-
pit jako učitel na učňovskou školu. 
Jeho představy o dalším životě byly 
však jiné. Motivován hlubokým 
vlasteneckým citem a vojenskou 
přísahou volí za svůj smysl života 

službu vlasti, boj proti okupan-
tům. V jeho rozhodnutí mu možná 
pomohl i bratranec František Po-
spíšil, se kterým se na odchod ze 
země dlouho připravovali. Došlo 
k němu dne 26. června 1939. Oba 
se vydali na „výlet” do Beskyd
s úmyslem přejít hranice do Polska 
a tam vstoupit do čs. armády, která 
se v té době v Polsku tvořila. O 
jeho odchodu věděly jen „tetěnka” 
a Adolfova snoubenka „Miluška”, 
která na tuto dobu vzpomíná:

„….krátce před odchodem spálil 
veškerou naši korespondenci, totéž 
jsem na jeho prosbu udělala i já. 
Ráno před odchodem jsem ho na-
posledy vyfotografovala. Snímek 
je neveselý, jako bylo celé loučení, 
protože jsme nevěděli, do čeho jde.”

Po překročení hranic se bez 
větších obtíží dostali do Krakova. 
Odtud vedla jejich společná cesta 
lodním transportem do Francie, 
kde jako mnozí jiní museli vstoupit 
do cizinecké legie. Opálka sloužil 
v Siddi-bel-Abbés v Alžíru jako 
seržant u 1. pěšího pluku, posléze 
odešel k senegalským střelcům 
do Oranu, nato byl presentován
v táboře Agde u čsl. vojska ve 

Francii a zařazen na funkci velitele 
čety u 2. pěšího pluku 1. čsl. pěší 
divize. V lednu 1940 byl přemístěn 
ke 3. pěšímu pluku a zařazen na 
funkci velitele 5. pěší roty. S ní ab-
solvoval boje po napadení Francie 
Wermachtem a ústup na jih k Bor-
deaux. Po porážce Francie odplul 
lodí NEURALIA do Velké Británie. 
Tam připlul s kamarádem Fr. Pospí-
šilem 12. července 1940. 

Společná anabáze obou přátel 
pokračovala i v Anglii. Do té doby 
se zúčastňovali všech vojenských 
akcí a tažení spolu, jenom jejich za-
řazení bylo odlišné. Adolf působil 
ve velitelských funkcích, František 
Pospíšil většinou jako příslušník 
mužstva. V době pobytu v Anglii, 
kde prakticky, jak Adolf Opálka 
vzpomíná, trpěli nudou, se společně 
přihlásili v rámci řízeného náboru 
do speciálních kursů. Výcvik za-
měřený na plnění speciálních úkolů 
probíhal ve specializovaných stře-
discích výcviku (STS-Special Trai-
ning Schools). Opálka s Pospíšilem 
se v nich presentovali 19. září 1941 
společně s dalšími později známý-
mi parašutisty, jako např. s Josefem 
Valčíkem, Karlem Čurdou, Jarosla-
vem Švarcem, Rudolfem Krzákem 
a dalšími.V absolvovaných kursech 
obstáli oba na výbornou.

Pro své nadprůměrné kázeňské, 
mravní, fyzické a odborně profesi-
onální předpoklady se stali veliteli 
svých skupin. František Pospíšil 
jako velitel skupiny BIVOUAC se-
skočil na území republiky měsíc po 
Opálkovi. Zradou Karla Čurdy se 
dostal do rukou gestapa. Při všech 
výsleších a mučení obstál a nikoho 
neprozradil, odolával návrhům na 
spolupráci a tím i na záchranu vlast-
ního života. Byl vězněn v Terezíně 
a podle svědectví spoluvězně Žena-

tého byl popraven 28. října 1944.
Ve Velké Británii je Opálka nej-

dříve zařazen ke kulometné rotě 1. 
pěšího praporu čsl. brigády v Kine-
tonu, ale pro nadbytek důstojníků 
je koncem září převelen do tzv. 
velitelské zálohy. Velmi těžce se 
vyrovnával s poraženeckou náladu 
ve vojsku způsobenou velmi rych-
lou porážkou Francie a postojem 
několika set příslušníků odboje 
z řad členů KSČ, kteří odmítli
za „imperialisty“ v řadách britské 
armády dále pokračovat v boji. 
Jako činorodý důstojník nesnáše-
jící nečinnost se v létě téhož roku 
přihlašuje jako jeden z prvních do 
zvláštních jednotek, které po absol-
vování výcviku mají plnit speciální 
úkoly na území okupované vlasti. 
Výcvik parašutistů byl všestranný 
a byl zaměřen na vedení útočného 
boje, diversní a zpravodajskou 
činnost. Poručík Adolf Opálka 
jej ukončil v polovině září 1941 
s velmi kladným hodnocením. O 
měsíc později absolvuje na STS 51 
v Ringway kurs vzdušného výcvi-
ku a po jeho ukončení je povýšen
do hodnosti nadporučíka.

Počátkem února 1942 je převelen 
do čsl. výcvikového střediska na 
STS Bellais a určen za velitele sa-
botážní skupiny OUT DISTANCE. 
Jako velitel skupiny dostal k dispo-
zici dva muže: rotného Karla Čurdu 
(později zradil Opálku a další para-
šutisty pobývající v Praze, následně 
jako konfi dent gestapa i Františka 
Pospíšila) a statečného desátníka 
asp. Ivana Kolaříka. Akce sabotáž-
ní paraskupiny OUT DISTANCE 
byla zahájena 25. března 1942, kdy 
byl zpravodajským odborem MNO
ve spolupráci se SOE (Special Ope-
rations Exekutive) podniknut první 
pokus o jejich vysazení. Tehdy se 
letoun dostal až nad cílovou plo-
chu, ale pro hustou mlhu bylo od 
vysazení upuštěno a letoun se vrátil 
na základnu. Opakovaným letem 
byl realizován i výsadek skupiny 
ZINC (npor. O. Pechal, rt. Kouba 
a des. V.Gerik (V. Gerik se později 
rovněž vydal na cestu zrádce a stal 
se konfi dentem gestapa).

Těsně před odletem byl původní 
prostor určený k seskoku (Kopi-
dlno u Jičína) změněn na Borotín 
u Tábora. Posádka opustila letoun 
krátce po 2. hodině ranní 28. března 
1942, ale místo na Táborsku, kam 
byly voleny některé kontaktní 
adresy, došlo k vysazení skupiny 
u Ořechova v blízkosti Telče a to 
tak nešťastně, že se jim nepodařilo 
najít jeden ze zásobníků s materi-
álem. Původním úkolem skupiny 
bylo dopravit na území protekto-
rátu destrukční materiál a sabotáží 
vyřadit z provozu plynárnu v Praze-
-Michli. Ztráta skupiny SILVER-B 
(čet. Škácha byl zatčen a vězněn, rt. 
Zemek přešel do ilegality a později 
se zapojil do činnosti partyzánů), 
která měla za úkol navázat kontakt 
s domácím odbojem a předat mu 
rádiovou stanici, vedla k tomu, že 
podstatná část destrukčního ma-
teriálu zůstala v Anglii a skupina 
místo něho přepravovala náhradní 
radiostanici MARK III, telegrafní 
klíč, náhradní krystaly a hlavně 
radiomaják BEACON, který měl
s konečnou platností řešit problémy 
s lokalizací přistávacích ploch. Prá-
vě tento materiál parašutisté nenašli.

Při zahlazování stop a ukrývání 
zbylého materiálu ztratil nakonec 
des. I. Kolařík své nepravé do-
klady a fotografi i svého děvčete
s věnováním. Souhrn těchto okol-
ností, zesílený ještě Opálkovým 
zraněním nártu pravé nohy, vedl 
velitele skupiny k rozhodnutí upus-
tit od dalšího pátrání po ztraceném 
materiálu, zakopat zbylý materiál 
(padáky, radiomaják) a rozejít 

se ke svým známým s tím, že po 
uveřejnění smluveného hesla v Ná-
rodní politice se skupina opět sejde. 
Smluvené heslo znělo: “Koupím 
česko-německý slovník”  Opálka se 
vydal do Rešic. 

Adolf Opálka se potom přihlásil 
u Jana Vojtíška v Lázních Bělo-
hradu, který uveřejnil v Národní 
politice smluvené heslo. Tam se 
později (22. dubna) dostavil i Karel 
Čurda. Des. Ivan Kolařík byl již
v té době víc než týden po smrti.
Po ztrátě svých dokladů a fotografi e 
své snoubenky s její adresou, se ge-
stapo již druhý den vydalo po jeho 
stopě do jeho rodiště ve Valašském 
Meziříčí. Na Ivana Kolaříka byl již 
v té době vydán zatykač s jeho foto-
grafi í a vlastním jménem. Ten se po 
zvážení všech okolností, ve snaze 
zachránit své příbuzné, 1. dubna 
nedaleko Zlína otrávil. Tím se stal 
vůbec první obětí z řad parašutistů.

Z Lázní Bělohradu vedla Opálko-
va cesta do Pardubic, kde od konce 
prosince 1941 působil  nadporučík 
Alfréd Bartoš se svou výsadkovou 
skupinou SILVER-A a zpravodaj-
skou radiostanicí „LIBUŠE”. Po-
mocí Bartoše se Opálka spojil s tou-
to dvoučlennou skupinou, která se 
začala připravovat na odstranění R. 
Heydricha. Protože byl z pražských 
parašutistů služebně a hodnostně 
nejstarší, stal se postupně nefor-
málním a uznávaným velitelem 
všech parašutistů, kteří se na území 
Prahy sešli. Jeho velitelská pozice 
byla následně potvrzena zvláštní 
depeší z Londýna. Velitelem zůstal 
i v posledních chvílích celé skupiny 
při hrdinné obraně kůru a krypty 
v kostele Cyrila a Metoděje, kde 
se všichni parašutisté po atentátu 
ukryli a kde našli i svou smrt. 

Spolupráce se skupinou Antro-
poid na přípravě atentátu nebyla 
jedinou společnou činností. Skupi-
na pod jeho vedením byla na území 
ČSR shozena za účelem provádění 
sabotážní činnosti. Po vyrozumění 
Londýna Bartošovou stanicí Libu-
še, že SILVER-A navázal kontakt 
se skupinou OUT DISTANCE, byl 
Opálka Bartošem pověřen přípra-
vou leteckého útoku na plzeňskou 
Škodovku, vyzvednutím, převozem 
a instalací radiomajáku BEACON, 
průzkumem a přípravou akce na 
místě, včetně zajištění konspi-
račních míst a únikových cest po 
jejím ukončení. K dispozici dostal 
skupinu ANTROPOID (J. Kubiš, 
J.Gabčík), a Valčíka ze skupiny 
SILVER-A. Akce se rovněž zúčast-
nil rt. K. Čurda, který se mezitím 

(22.4.) dostavil k Bartošovi do 
Pardubic, který ho ihned vyslal za 
Opálkou do Plzně. V době příprav 
A. Opálka zjistil, že naváděcí maják 
BEACON byl z úkrytu neznámou 
osobou vyzvednut. (místo seskoku 
bylo prozrazeno, gestapo zde našlo 
Kolaříkovy osobní doklady a po 
důkladnějším prohledání místa i 
další materiál, mezi ním potřebnou 
stanici). Musel tedy improvizovat. 

Zapálení dvou objektů v ose náletu, 
mezi nimiž byly Škodovy závody, 
mělo navést bombardovací svaz. 
Akce, jejíž příprava si vyžádala 
značného úsilí, se však nezdařila. 
Bombardování bylo nepřesné. 
Jedinou způsobenou škodou byly 
Opálkou zapálené stodoly a stoh. 
Pro neúspěch byl nálet o několik 
dnů později opakován civilními 
složkami odboje. Ani tentokrát ne-
byl výsledek o nic lepší. Po nezda-
řené akci v Plzni se Opálka natrvalo 
přesunul do Prahy. Podílel se na 
zásobování a ubytování všech para-
šutistů, kteří se v Praze soustředili. 
Zasazoval se o provedení atentátu
a podílel se na jeho přípravě.

Bylo 27. května 1942 - 10.30  
hodin. Na Kirschmayerově třídě v 
Praze-Libni čekají čtyři českoslo-
venští vojáci: Jan Kubiš, Josef Ga-
bčík, Adolf Opálka a Josef Valčík. 
Každou chvíli tu má projíždět vůz 
říšského protektora SS gruppenfuh-
rera R. Heydricha. Kubiš si utírá 
čelo. Takhle teplo mu bývalo, když 
pracoval v cihelně ve Vilémovicích. 
Naproti na chodníku hlídá Opálka. 
Zatím dělá, že mládence nezná. 
Kubiš má na sobě proužkované 
šaty, šil mu je bratr Rudolf, co bydlí 
v Třebíči. Nedávno tam za ním byl. 
Ale to se již dívá směrem k Valčí-
kovi. Ten se odlepil od zdi a v ruce 
se mu zablýsklo zrcátko. Kubiš cítí 
své tlukoucí srdce. Obrací se na 
Gabčíka a řekne: „Jede“. Gabčík 
napřáhne automatickou pistoli,
zamíří. Šofér civí na automat. 
Heydrich sahá po pistoli, Gabčík 
stiskne spoušť, ale sten-gun nevy-
střelí. A mercedes jede - jede.Vtom 
Jenda Kubiš jako blesk sáhne do 
aktovky. Odjistí a hodí! Výbuch. 
Je deset hodin a třicet jedna minu-
ta. Právě byl proveden atentát na 
zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha.

V Praze Opálkovi poskytovaly 
azyl dvě statečné ženy. Byla to 
především paní Božena Kropáč-
ková, u níž Opálka bydlel nejdéle. 
Muže jí okupanti věznili na Pan-
kráci a se dvěma dětmi vzala na 
sebe další obrovskou odpovědnost. 
Denně se starala o Opálkův klid, 
bezpečí, denně sháněla jídlo a vše 
co potřeboval. Dávala tím v sázku 

nejen vlastní život, ale i životy 
svých dětí. Druhou takovou vlas-
tenkou byla paní Tereza Kasprová, 
bydlící v té době na Velvarské 
ulici v Praze-Dejvicích. Manžela 
jí okupanti popravili, takže zůstala 
sama s malou sedmiletou Alenkou. 
Nedala se zlomit žalem nad smrtí 
svého manžela (rovněž vojáka) a 
obětovala klid svého domova velké 
věci. Nadporučík Opálka zde byl 

ubytován do 30. května 1942, kdy 
se přemístil do místa společného 
úkrytu v kostele Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici.

K vypátrání parašutistů pomohla 
okupantům zrada. Shodou okolnos-
tí k ní přispěl příslušník Opálkovy 
skupiny rt. Karel Čurda. Ale živé je 
nedostali. Trvalo mnoho hodin, než 
přemoženi stonásobnou přesilou 
leželi všichni mrtvi na chodníku 
před cyrilometodějským kostelem. 
Na kůru kostela v ranních hodinách 
18. června 1942 statečnou hrdinnou 
smrtí zemřeli npor. A. Opálka, rt. 
Jan Kubiš a čet. asp. Josef Bublík. 
V temnu kostelní krypty po nerov-
ném boji postupně umírali vlastní 
rukou další hrdinové: rt. Josef 
Gabčík, rt. Josef Valčík, rt. Jaroslav 
Švarc a čet. Jan Hrubý. 

Adolf Opálka byl křišťálově 
čistý, čestný, rozvážný a odhodlaný 
člověk, velký vlastenec. Často se 
vyjadřoval o své lásce k rodné vsi
a vlasti.  Níže citované řádky ze 
stránek osobního deníku nám 
umožňují nahlédnout do skrytého 
světa Opálkových myšlenek i 
tajných přání, mezi nimiž domi-
nuje láska k rodnému kraji, vlasti, 
svobodě:

„21. prosince 1941“ ….Zase 
mívám strašné sny, nikdy v boji se 
mi nezdálo tak o domově jako teď. 
To je taky důvod, proč nejsem ve 
své kůži. Nevím. Ale myslím, že 
jsem stále stejných zásad a stejného 
cítění (ne-li většího) jako tehdy, 
když jsem si to šlapal do Dubňan 
na auto…”

„4. leden 1942.“ ….Tak mám dne 
27. let… celou cestu jsem si stále 
vzpomínal na slova: „je touha po 
domově strašná věc, já to znám.” 
Ano, teprve teď to znám a rozumím. 
A taková „domácí nemoc” Boženy 
Němcové, které jsem kdysi nerozu-
měl, je úplné nic naproti bezmocné 
mojí touze po domovu. A jsem 
ochoten vytrpět a provést vše mož-
né, ale jen domů a domů a poctivě 
pracovat, pracovat pro něco…. Jak 
může někdo mluvit o kráse, kdo ne-
viděl Rešice a polní cestu z Korduly 
do Rešic, kdo nešlapal v teplém 
prachu cesty v úvozu, kdo neviděl 
mihotání se teplého vzduchu nad 
obilím na “širokém”, kdo neviděl 
naši kapli v mléku bílých třešní, 
Husákovu zahradu, která mi vždy 
připomíná Šolochova, a hlavně 
zmoly pod “vírem”, “Holý kopec” 
a všechno ostatní, všechna místa
u nás, na nichž všude jsem já, kou-
síčky mne jsou asi po celém svě-
tě….V Anglii toho ze mne zůstane 
málo, jedině snad ve Skotsku...27 
let života za mnou. Smrt pro vlast. 
S tím jsem se už dávno vypořádal a 
jsem odhodlán provést vše…”

„20. leden 1942…“Mám na svo-
je poslední slovo akorát 5 minut. 
Teti, Miluško a ostatní naši doma. 
Je to pořád stejné. Mám rád Rešice 
a republiku víc než svůj život….”

Naposledy navštívila Miluška 
Adolfa v Praze v neděli 17. května 
1942. Tento den byla v Rešicích 
tradiční pouť a Adolf v tu dobu 
prožíval nejnapínavější dny svého 
života. Přesto, jako vždy vzpomínal 
na všechny doma a velmi se těšil 
na léto, že se třeba potajmu podívá 
domů, do lesů k řece Rokytné. Až 
to vše skončí, ještě jednou si skočí 
nad rodnými Rešicemi, ožení se
a založí rodinu. Při loučení nad-
hodil, že ho teď čeká něco velmi 
nebezpečného...     /Jiří Grasgruber/

Atentát na Heydricha před 65 lety

Rudolfa Bílá (rozená Hainová), snoubenka A. Opálky v roce 1992

Symbolický seskok výsadku

Adolf OPÁLKA
4.1.1915 - 18.6.1942

Na snímku Adolf 
Opálka vyfotografovaný 
u památné zdi budovy 
Porchester Gate
v Londýně. U této zdi 
byli vyfotografováni 
všichni parašutisté, 
kteří podléhali velení 
Zvláštní skupiny D.
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Auto - moto
•• Čištění osobních a náklad. vozidel, 
koberců a čalouněného nábytku.
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 
30, Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• Jawa CZ 150, 175, 250, 350 a pa-
řeza 550, 555, pojízdnou do 1.500 Kč 
a nepojízdnou do 1.000 Kč, domluva, 
bez TP. Tel.: 721 021 889. 
•• Peugeota 205 bez TP. Tel.: 
721 021 889.
•• Š Felicia 1,3, r. v. do 98, nový tvar,
50 kW, jen super stav. Tel.: 732 863 087.
prodám
•• 4 ks letní pneu 145/80 R12, 450 
Kč/ks. Tel.: 723 048 329.
•• 2 ks sport. stavitelných tlumičů 
HP sporting, vh. na Favorit, Felicia, 
VW, super stav, cena 1.000 Kč. Tel.: 
775 348 953.
•• nové sedadlo na Simsona. Tel.: 
606 392 215.
•• nový stř. nosič a nosič kol na Fabii, 
cena dohodou. Tel.: 603 888 693.
•• přívěsný vozík za auto, SPZ, dře-
věná korba, větší za 6.000 Kč. Tel.: 
608 762 815.
•• skútr Piaggio Skipper 150 ccm, r.v. 
99, 8 kW, vzduchem chlazený dvou-
takt, kufr, technická, 2x zrcátka, jako 
nový, bez investic, cena 29.000 Kč. 
Tel.: 776 788 417.
•• Jawa Mustang 23, r.v. 82, nová 
STK, řetězová sada, dobrý stav, cena 
3.500 Kč. Tel.: 732 839 815.
•• Alfa Romeo 156 2,0 TS, r. v. 99, 
velice dobrý stav. Tel.: 775 056 052.
•• Hyundai Pony glsi, motor 1,5 MPI, 
r. v. 93, nové rozvody, el. okna, cen-
trál, tažné zařízení, 4 ks zimní pneu 
obuté na disku, STK 12/08, cena 
dohodou. Tel.: 602 723 725.
•• Š Favorit, r.v. 90, bez koroze, 
super stav, 14.000 Kč, dohoda. Tel.: 
721 771 009.
•• Š 120, r.v. 86, 5ti kvalt, nová ba-
terie, STK 10/07, dobrý stav, cena 
4.000 Kč. Tel.: 728 739 293.
•• Š Favorit, oficiální LPG, r.v. 91, 
cena 7.500 Kč. Tel.: 606 382 792.
•• Š Forman na ND, cena 1.900 Kč. 
Tel.: 608 509 176.
•• Š Felicie combi 1,6 GLX, r.v. 
97, vínová metal., STK 11/08, cena 
55.000 Kč. Tel.: 776 227 675.
•• Mazda do 1,8, čerevná, STK 09, 
najeto 113 tkm, centrál, garážovaná, 
cena 35.000 Kč. Tel.: 607 849 599.
•• Vaz 21011, r.v. 74, modrý, STK 4/
09, tažné zař., dobrý stav, delší dobu 
garáž., 2 ks pneu, cena 7.000 Kč. Tel.: 
605 874 612.
•• Chevrolet Lacetti 1,4, 100 koní, 
r.v. 12/04, najeto 50 tkm, serv. kniha, 
klima, jako nové. Tel.: 608 509 176.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 nebo domek v Ivančicích 
do 950 tis. Kč. Tel.: 737 981 363.
•• byt 1+1 Oslavany, Ivančice. Tel.: 
775 698 268.

•• vyměním byt 1+1 s lodžií v Ivan-
čicích za větší + doplatek. Tel.: 
737 981 363.
•• vyměním DB 3+1, 76 m2 v MK za 
2+1 nebo větší 1+1. Tel.: 515 224 350.
•• garáž v Oslavanech na ulici 
Starohorské nebo Letkovské, cenu 
respektuji, platba v hotovosti. Tel.: 
605 412 234.
•• malý pozemek na stavbu garáže, 
20-50 m2 v Ivančicích, blíže centra. 
Dobře zaplatím. Tel.: 777 671 996.
prodám
•• dvě zahrady po 800 m2, Ivančice 
- Malovansko, vl. studna, odpad, 
možnost chatky, oploceno, řeka, les. 
Tel.: 602 298 062.
•• garáž vedle Lacrumu v MK, 
dohoda. Tel.: 515 533 200.
•• RK Basta nabízí: Dřevěná chatka 
ve Střelicích u Brna s oplocenou 
zahradou u lesa, podezdívka,  
užitková studna, nová elektrika. 
CP 450 m2. Výborná dostupnost i v 
zimě. Cena 275 tis. Kč (dohoda). DB 
2+1 panel v MK, rekonstruovaný, 
balkon, velmi dobrý stav, 650.tis. 
Kč. Tel.: 777 200 557.
•• RK Prolux nabízí: objekt k 
podnikání v centru Ivančic, uvnitř 3 
byty, 100 m2 obchodních prostor, 
parkoviště, dále RD 2+1+ garáž 
Vémyslice, k rekonstr., 189 tis.,
stavební pozemky 1.700 m2 Ivan-
čice, 1.791 m2 Radostice, info na 
tel.: 608  654 680.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
•• stavební pozemek v MK Křepelčí 
vrch, 239 m2, cena dohodou, tel.:  
605 988 377.
•• byt 2+1, Ivančice, Nové sídliště, ul. 
Mjr. Nováka, OV, panel, 62 m2, nová 
lodžie, dobrý stav bytu i domu, ihned 
k nastěhování, cena 950 000 Kč, 
dohoda možná, tel.: 723 700 187.
•• nadstand. byt 2+1 v Ivančicích 
(podíl na domu), nové sídliště. Tel.: 
546 451 278 volat v poledne a večer 
do 22.10 hod. p. Staňková.
•• krásný RD 4+1 se zahradou 
a garáží v obci Dukovany, po 
rekonstrukci. Tel.: 775 214 919
•• RD 3+1 v Morašicích, veranda, 2 
komory, WC, koupelna, gráž, dvorek, 
sklep, zahrada 14 a, cena dohodou. 
Tel.: 721 620 576.
•• velký dům v Tavíkovicích, 2 byty, 
2 dílny, 2 garáže, 700 m2 obytná plocha, 
cena 1,9 mil. Kč. Tel.: 607 944 974.
•• dům 4+1 po rekonstrukci v Bo-
žicích. Místní vodovod, plyn, studna, 
zahrádka, hospod. budovy, garáž, 
údírna. Cena 950.000 Kč. Tel.:
602 439 920.
•• menší udržovanou chatu pod obcí 
Kuroslepy u řeky Oslavy, klidná 
lesní lokalita, krásný výhled.  Chata 
je na zděné podezdívce 1 místnost s 
verandou 26 m2 Suché WC, bez el., 
vytápění na TP. Velmi dobrý tech. stav. 
Příjezd k chatě. K dispozici okamžitě. 
Cena dohodou. Tel.: 604 108 641.

nabízím pronájem
•• hledám spolubydlící/ho do bytu 
v Brně. Nájem 1.500 Kč/měs. vč.  
inkasa. Studenti, pracující. Tel.: 
602 439 920.
•• Pronajmu část kancelářských 
prostor k podnikání (reality, účetní 
atd.) v Miroslavi - centrum. Tel.: 
602 439 920.
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě, červen, červenec, srpen. 
Teplá voda, sprcha, WC, plynová 
kamna, příjezd k chatě, posezení 
na terase, velké ohniště, blízko 
pláže a restaurace. Cena 150 Kč/
den/osoba v poschodí, 130 Kč/den/
osoba v přízemí. Tel.: 515 322 308, 
732 416 141.

Stavba - zahrada
koupím
•• benzín. rotavátor. Tel.: 732 182 954.
prodám
•• ipu 2 ks, role za 450 Kč. Tel.: 
607 836 217.
•• túje, různé druhy za 15 Kč/ks. Tel.: 
515 322 465 po 19 hod.
•• bobrovku 2 Kč/ks. Tel.: 736 237 991.
•• větší množství voskoviček. Tel.: 
546 423 131, 731 777 704.
•• levé interiérové dveře 60, 2x 
plné, 1x prosklené, 250 Kč/ks. Tel.: 
606 392 215.
daruji
•• za odvoz a rozebrání zídky cca 20 
m, bílé cihly. Tel.: 607 187 893.

Vybavení domácnosti
prodám
•• elektrickou troubu za 500 Kč. Tel.: 
603 343 313.
•• kamna Filex H na pevná paliva, 
používaná jednu zimu, cena dohodou. 
Tel.: 737 043 703.
•• levně z důvodu stěhování vybavení 
bytu: letiště, rozkládací gauč, 2 
křesla, šatní skříň, předsíňovou stěnu 
s věšákem, skříňky. Nutno vidět. Tel.: 
732 276 557.
•• prádelní proutěný koš se sedátkem, 
staré rádio, značkové hodinky Prim. 
Tel.: 605 776 380.
•• bicí stolní hodiny, vysavač Eta, 
žehlička Eta, koupelnová skříňka s 
umyvadlem, autorádio, dětské kolo s 
příd. kolečky. Tel.: 605 776 380.
•• 3 ks šatní skříně s nástavcem, světlé 
dřevo, lesk, 100x220 za 500 Kč. Tel.: 
607 187 893.
•• jednolúžkovou postel s ÚP, zánovní, 
cena 700 Kč. Tel.: 776 770 636.
•• kamna Petra na pevná paliva. Tel.: 
732 182 954.
•• jídelní servis sv. béžový s platinovou 
obroučkou zn. Parken Hamer (2 
kladívka a ČZ) asi z r. 1928, úplný. 
Tmavě hnědou starožitnou skříň, 
vyřezávaná, zachovalá 180x140x65, 
bílou skříň 190x110x65 - levně. Tel.: 
515 322 334 po - pá po 18 hod.
•• sedací soupravu, cena dohodou, 
možno zaslat  foto e - mailem. Tel.:
606 137 362.
•• světlou válendu s ÚP v dobrém 
stavu za 600 Kč, nový botník sv. 
barvy za 500 Kč, černou kancel. 
židli na kolečkách za 300 Kč, 
mikro. troubu bílou za 500 Kč, málo 
použitou, 2 x prosklené dveře na 
sestav. skříň 240x90 za 600 Kč. Tel.: 
515 322 945.

•• vitrínu 120x64x12 kombinace 
dřevo, modřín, sklo vh. pro sběratele 
(autíčka, minerály, atd), cena 500 Kč, 
dohoda. Ivančice. Tel.: 774 855 662.
•• téměř novou sed. soupravu 
3 dílnou pro 6 osob, šedozelená, 
bezvadný stav, 2.500 Kč. Tel.: 
546 451 278 volat v poledne a večer 
do 22.10 hod. p. Staňková.

Elektro a elektronika
prodám
•• elektrickou pilu zn. Narex na ře-
zání dřeva, 220 V za 1.000 Kč. Tel.: 
603 367 503.
•• PC Duron 950 MHz, 128 MB 
RAM, 306B HDD, INT. VGA, orig. 
Windows XP, monitor, tiskárna 
Canon S 200, cena 5.000 Kč. Tel.: 
604 256 160.
•• pračku Romo kombi, 2 roky sta-
rá, málo používaná, cena dohodou. 
Tel.: 724 680 919.
•• automat. pračku s bočním plně-
ním na 5 kg prádla za 1.000 Kč. Tel.: 
723 867 774.

Vše pro děti
prodám
•• saténové peřinky do kočárku na 
zip, skoro nové za 350 Kč, sport. ko-
čárek za 600 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• kočár v perfektním stavu po 1 dítěti 
velmi málo používaný, trojkombinace 
zn. Baby Smile - recenze na internetu. 
Barva červeno - šedo - černá. Cena  
2.500 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel.: 605 412 234.
•• dětský hluboký kočár, červené 
barvy, konstrukce bílá používaný jen 
v bytě, po 1.dítěti, pěkný za 400 Kč. 
Tel.: 606 437 031.
•• nejbezp. autosedačku na trhu, zn. 
Romer, 0 -13 kg. Poloh. rukojeť, na-
stavitelná hlavová opěrka, odnímatel-
ná sluneční stříška, snímatelný prací 
potah vínové barvy. Nepoškozená. 
Cena 2.650 Kč, při rychlém jednání 
možná sleva. Zn. Tel.: 737 975 277.
•• různé oblečení po dvojčatech, 
holčičky, vel.: 0 -1 rok, vše ve velmi 
dobrém stavu, možnost stálého odbě-
ru. Tel.: 737 478 798.
•• dívčí oblečení vel. 38, sukýnky, 
tílka, rifle apod. Tel.: 608 842 730.
•• rychlozavinovačky po dvojčatech 
s potiskem za 100 Kč/ks, autosedačky 
0-13 kg záruka do 4/08 za 800 Kč/ks, 
šedé zimní fusaky za 300 Kč/ks, hrací 
plyšový kolotoč nad postýlku za 200 
Kč, dětskou vaničku za 100 Kč, vše
v dobrém stavu. Tel.: 737 478 798.
•• sportovní kočárek zn. B&B, vel-
mi pěkný stav, modrožlutá kostka, 
přehaz. rukojeť, cena dohodou. Tel.: 
724 857 821.
•• hluboký kočárek šedý po dvou dě-
tech za 800 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• levné oblečení na holčičku do vel.: 
98. Tel.: 724 760 550.

Zvířata
prodám
•• selata, dohoda. Tel.: 732 944 401.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, oč-
kovaná, odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• prase 140 kč, 29 Kč/kg, dodám 
i v půlkách. Tel.: 723 945 153.
•• kozu i s 2 kůzlaty. Tel.: 723 945 153.
daruji
•• andulku hodným lidem. Tel.: 
777 272 628. 

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.
•• Až 50.000 Kč na dobu 7 - 12 mě-
síců, hotovost až do domu, měsíční 
splátky, bez poplatku, dostupné 
taky ID, ženy na MD, důchodci. 
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Nebojte se zeptat na svůj osud, 
partnerské vztahy a jiné! Zeptejte 
se kartářky s 20letou praxí, ráda 
pomohu vyřešit váš problém. Judi-

takar, 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.

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.
koupím
•• kdo opraví 4 staré kuch. čalou-
něné židle za rozumnou cenu? Tel.: 
721 617 463.
•• odbornou liter. k motorkám Jawa 
CZ 125 - 350 ccm. Tel.: 721 567 296.
•• knížku České středověké klenby, 
křeslo ušák, železné i rezavé sošky. 
Tel.: 728 471 056.
prodám
•• větší počet březových košťat a 2 
velká gumová kola na secí stroj. Tel.: 
515 336 554.
•• kovový vál 3 m, brány polní 4 ks, 
březová košťata. Tel.: 515 336 601.
•• svázané časopisy Melodie roč. 
84 - 89, svázané časopisy Kino roč. 
65 - 89 vše dohoda, palmu datlov. 2,70 
m za 2.500 Kč. Tel.: 546 423 426.
•• skleničky na víno, koňak, po-
pelníky, keram. sošku pany, servis 
kávový, starší pračku, pečící troubu 
i se stolkem, starší ob. skříně. Tel.: 
720 135 259.
•• přenosný mandl Passion singer 
7000. Tel.: 608 454 478.
•• zachovalý pletací stroj Dopleta vč. 
návodu na obsluhu a vzorů za 500 Kč. 
Tel.: 604 330 179.
•• vázané časopisy Stadion r. 64 - 82. 
Tel.: 606 392 215.
•• moto boty, černé, kožené, jako 
nové, vel.: 38, cena 800 Kč. Tel.: 
724 677 580.
•• akvárium 40 l., horní kryt s osvět-
lením, filtrovací motorek, cena 1.300 
Kč, dno a rostliny mohu darovat. Tel.: 
724 857 821.
•• stan pro 4 osoby ve výborném sta-
vu, barva šedo - oranžová, průchozí 
chodba z obou stran, velké okno, 
nahoře odvětrání, předsíňka, kovová 
konstrukce, kolíky. Cena 2.700 Kč. 
Tel.: 603 343 313.
•• autopotahy na Š. Rapid, barva 
rezavo - černá kostka z pevného 
materiálu, připevnění na druky za 500 
Kč. Tel.: 603 367 503.
•• obchodní pokladnu, málo pou-
žívanou, jednoduchá, bez možnosti 
připojení do sítě, za 1.000 Kč, mecha-
nickou obchodní váhu cejchovanou + 
závaží, cena 1.000. Tel.:777 331 226.
•• zemědělské stroje, 1000 l. nádr-
že, zeleninové přepravky atd. Tel.:
723 694 602.
•• biolampu levně, 5.000 Kč, a lehátko 
cena 3.000 Kč. Tel.: 721 550 190.
•• části české autodráhy Europa 2 
(asi r. 83), díly rovné, zatáčky + zat. 
klopené, zúžení, křížení + nap. trafo. 
Celkem asi 18 m. Bez aut a ovladačů. 
Tel.: 724 690 907.
•• sušák na prádlo, cena 50 Kč. Zn. 
Tel.: 737 975 277. 
•• oválnou klec na ptáka za 270 Kč, 
pelíšek pro kočku s boudou za 250 
Kč, proutěný pelíšek pro psa za 250 
Kč. Tel.: 605 776 380.
•• těhotenské oblečení, kalhoty vel.: 
38 za 600 Kč, bílou halenku vel.: 38 
za 200 Kč. Tel.: 737 478 798.

•• konzumní brambory 8 Kč/kg. Tel.: 
603 584 931.
•• fotoaparát Flexa IV/a, léčebnou 
lampu Bioptron, švýcarská, vhodná 
na ischias, bércové vředy, kožní 
onemocnění, cena dohodou. Tel.: 
515 322 334, po - pá po 18 hod.
•• kladívkový šrotovník, nepoužitý. 
Tel.: 732 249 234.

 Seznámení
•• vdova 66/164 s RD, autem hledá 
int. muže k vážnému seznámení. Sa-
mota je zlá. Tel.: 739 649 361.
•• hledáme rodiče, dobrodruha (taťka 
nebo mamka, to je fuk), který by vy-
razil se svou ratolestí 3 - 10 let, (my 
máme 3 a 5 let) denně zhruba 6 km 
na čundr pod stan, přelom května, 
června. Tel.: 774 911 869.
•• SŠ 38 let hledá pohodového muže 
nad 185 cm pro společný život. Najdu 
tě? Tel.: 776 698 530.
•• muž 38 let, rozvedený, hledá přítel-
kyni k výletům na kole, později snad 
více. Tel.: 607 546 772.

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

•• hledám spolupracovníka pro 
výkup exot. ptactva, ZN a okolí. Tel.: 
603 841 097.
•• dom. práce, katalog zdarma, adresu 
na SMS. Tel.: 776 115 282.
•• hledám společníka k lakýrnickým 
pracem, není nutné být vyučený 
v oboru, jedná se o práci se stříkací 
pistolí, válečkem a míchání barvy, 
celá ČR. Tel.: 777 070 749.
•• hledám práci, výpomoc, prodej, 
úklid, zásobování. Tel.: 724 770 605.
•• elektroinstalační firma příjme 
elektrikáře. Tel.: 732 842 837.
•• hledám svářeče se st. zk. na argon 
a CO2 a základním kurzem na CO2. 
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.
••přijmu do prodejny květinářství
v Ivančicích vyučenou zahradnici. 
Tel.: 777 272 628.
•• nově otevíraná lékárna v Ivančicích 
přijme magistry farmacie na plný
i částečný úvazek. Kontakt Ing. P. 
Pokorný, tel.: 602 744 598.
•• Příjmeme: technolog/konstruktér. 
Požadavky: SŠ nebo VŠ technického 
směru, min. 5 let zk. v konstrukci 
strojír. výroby nebo vývoje, znalost 
výrobních procesů, kreativita, dobrá 
uživ. znalost MS Office, min. pasivní 
znalost AJ, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch. Hlavní účetní/mzdová 
účetní Požadavky: min. SŠ s maturi-
tou ekonom. směru, min. 5 let zk. ve 
vedení účetnictví pro malou/střední fi., 
analytické myšlení, dobrá uživ. znalost 
MS Office, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch, znalost Visual Financials 
výhodou. Nabízíme motivující fin. 
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 
•• MŠ Oslavany příjme od 1.září 
2007 učitelku do speciální logopedic-
ké třídy. Požadavky: vysokoškolské 
- magisterské vzdělání obor speciální 
pedagogika, zaměření logopedie, 
bližší informace tel.: 546 423 520, 
603 470 905.
•• zahraniční obch. spol. hledá ženy 
všech věkových kategorií. Nenáročná 
práce, skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.

Koupelnové studio Axis M. Krum-
lov příjme vyučeného zedníka - ob-
kladače. Podmínka kvalitní práce, 
spolehlivost, slušné chování, čistý 
trestní rejstřík. Informace na tel.: 
515 324 609.

Výzva
•• V neděli 29.4. se v údolí pod 
Ketkovákem ztratil bílý kocour se
zrzavými skvrnami na hřbetě, Ma-
týsek. Prosím, kdo by ho našel, ozvěte 
se mi. Děkuji. Tel.: 731 183 569.

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. 

Svůj inzerát si můžete
ZDARMA  zadat také

na naše webové stránky:
www.zrcadlo.info
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

NEDĚLE 27. KVĚTNA 2007 V 16.30 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC VESELÍ n. MORAVOU

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

Ze zápisníku Atletického 
klubu Moravský Krumlov
•• Sobota 14. dubna - Jarní běh v Bílovicích, byl současně prvním 

kolem Okresního přeboru družstev. AC je přihlášen do kategorie žáků.  
Mezi nejúspěšnější patřil Roman a Robin Širocí, Jan Štěpanovský
a Lucie Bindzarová, kteří ve svých kategoriích s přehledem zvítězili.

•• Ve čtvrtek 26. dubna se atleti AC zúčastnili Okresního přeboru 
na dráze ve Znojmě. Ve vrhu koulí se na 4. příčce umístil Roman Širo-
ký. Třetí místo v běhu na 60 metrů získal Jakub Khor.

•• V sobotu 28. dubna se v areálu Střelnice konal 18. ročník Krum-
lovského krosu. Závodů se zúčastnili běžci z oddílů z Brna, Oslavan, 
Přísnotic, Bílovic a domácí Atletický klub. Své kategorie vyhráli Jan 
Štěpanovský a Lucie Bindzarová.  

•• Čtvrtek 3. května - Světový atletický den IAAF 2007. Roman 
Široký s výkonem 536 cm zvítězil ve skoku do dálky. Tímto svým 
osobním rekordem se přiblížil k limitu pro nominaci na Letní olympiá-
du dětí a mládeže. Taktéž zvítězil v běhu na 60 metrů. 

•• Středa 9. května - Liga staršího žactva. Roman Široký, Jan Če-
pera a Michal Štěpanovský se za oddíl BYAC Brno zúčastnili závodů
na dráze, kde Roman obsadil ve skoku do dálky 5. místo a získal bronz 
v běhu na 60 metrů. 

•• Čtvrtek 10. května - Liga mladšího žatstva. Těchto brněnských 
závodů se za BYAC představili Lucie Bindzarová a Jan Štěpanovský. 
Při jejich premiéře na dráze se svými výkony neztratili.

•• V sobotu 12. května se většina členů AC zúčastnila Atletického 
čtyřboje (60 metrů, dálka, 200 metrů a 800 metrů) v Přísnoticích. Cel-
kovým vítězem s největším počtem bodů se stal Roman Široký. Čtyř-
boj byl zároveň třetím kolem Okresního přeboru družstev, po kterém 
krumlovští atleti vedou s vysokým náskokem.

•• Neděle 13. května - Velká cena Brna. Na těchto mezinárodních 
závodech reprezentovala AC Radka Marková a Roman Široký. Radka 
mezi juniorkami získala čtvrtou příčku.  

Mokrá neměla šanci
FC Moravský Krumlov - FC CVM Mokrá - Horákov 5:1 (2:0)

Branka: Vybíral 2, Kocáb 2, Havlíček - Markus
Rozhodčí: Zemánek

 Moravský Krumlov: Černý - Hlučil, Horák, Vošmera, Caha, Laml, 
Zelníček, Procházka J. (72. Fiala), Havlíček (46. Anders), Vybíral,
Kocáb (80. Sobotka) Mokrá: Said - Machek, Holý, Pokorný, Horáček, 
Kříž, Trávníček, Bébar, Markus, Peniak, Rotrekl

Do Moravského Krumlova přijela k předehrávanému utkání Mokrá. 
Hostující trenér Rostislav Václavíček v minulosti působil i na lavičce 
Moravského Krumlova a domácí na něho nezapomněli. Před utkáním 
mu věnovali krumlovský dres, který byl opožděným dárkem k jeho 
šedesátým narozeninám a památkou na jeho zdejší trenérskou štaci. 
Rostislav Václavíček se musel v utkání obejít hned bez několika hráčů, 
chyběli Vojtíšek, Valihrach, Drnovský. Domácí trenér Karel Pelikán 
byl na tom s absencemi podobně. Nemohl nasadit Závišku, Šeinera, 
Petra Procházku ani brankáře Novotného

Domácí vstoupili do utkání raketově. Už v první minutě se dostal
k obávané střele Lukáš Zelníček, ale jeho přízemní střela skončila těsně 
vedle Saidovy branky. Na tuto střelu ještě dokázal kontrovat hostující 
kapitán Rotrekl - odražený míč napálil vysoko nad domácí branku. Od 
tohoto okamžiku byli na hřišti jasnými pány domácí hráči. Ve 3. minu-
tě zahrával Vybíral rohový kop a hostující obránci si málem vstřelili 
vlastní branku. V 5. minutě dostal dlouhý míč za obranu Kocáb, ale 
jeho sólo zastavil praporek pomezního rozhodčího. Nutno dodat, že se 
o ofsajdovou situaci nejednalo.

Domácí překonávali hostující obranu dlouhými míči. Jeden z nich 
našel v 11. minutě Libora Havlíčka, který chytře obhodil vybíhajícího 
Saida a poslal domácí do vedení. Za dvě minuty centroval z pravé strany 
Caha, odražený míč si našel Vybíral a nádhernou střelou - v pádu - zpoza 
vápna zvýšil na 2:0.  Za tohoto stavu se také odcházelo do kabin.

Do druhého poločasu nasadil Karel Pelikán Josefa Anderse místo 
Libora Havlíčka. Vstup do poločasu se domácím povedl náramně.
Ve 47. minutě uklidil do branky přízemní centr Stanislav Vybíral - 3:0.
V 54. minutě přistrčil Vybíral míč Cahovi a jeho nádherná střela orazít-
kovala břevno hostující branky. V 65. minutě přišel další dlouhý balón 
za hostující obranu a Kocábovu střelu musel z brankové čáry vykopá-
vat jeden z hostujících obránců.

V 70. minutě se hosté vrátili do zápasu. Z levé strany odcentroval 
Pokorný a Markus hlavičkoval z malého vápna do branky - 3:1. Za dvě 
minuty domácí kontrovali. Další dlouhá přihrávka našla Kocába, který 
se štěstím skóroval - 4:1. V 75. minutě vysunul Zelníček Anderse a ten 
se řítil na Saida opět sám, ale opět neuspěl, Said míč vyrazil. V 77. mi-
nutě do třetice nájezd Anderse, tentokráte ovšem minul branku. 

V 79. minutě přišel dlouhý míč do běhu Vybíralovi, který jej fa-
mózně zpracoval a poslal doprava na Kocába a ten střelou podél 
brankáře vstřelil poslední branku utkání - 5:1. V 87. minutě útočil na 
hattrick Vybíral, ale pěkné vniknutí do pokutového území zakončil 
slabou střelou. Domácí zvítězili před zcela zaplněnými a spokoje-
nými ochozy zaslouženě vysoko 5:1.       Jan Pešek (red. zkráceno)

První závod ME v motokrosu 
třídy 65 a 85 ccm se jel na úze-
mí dvou kontrastních přírodních 
celků - Jižních Karpat a Valašské 
nížiny v rumunském Zarnesti. 

Bratři Dominik a Erik Schnei-
derové z neslovického AMK Mo-
tosport teamu se důkladně připra-
vovali na závody ME a startovali 
v barvách Slovenské republiky. 
Trať závodu byla 1.650 metrů 
dlouhá a jelo se systémem dvou 
jízd na 12 minut + dvě kola.Ve 
velmi tvrdé konkurenci čtyřiceti 
nejlepších neudělali naši kluci 
ostudu a dokonce Dominik získal 
10 mistrovských bodů evropské-
ho šampionátu. Erik jako jeden 
z nejmladších jezdců (nar. 18. 9. 
1997) dojel na 24. místě bohužel 
mimo body do seriálu.

Druhá jízda byla zkropena 
silnou průtrží mračen a tak vý-
jezd do sedmdesáti metrového 
převýšení zakončený skokem byl 
„vražděním neviňátek“ a tady se 
dostal do potíží i Erik, který přes 
pád pak dále pokračoval v závo-
dě se ztrátou, která se již nedala 
dohnat. Řada vedoucích výprav 
byla přesvědčena, že závod bude 
zastaven, ale opak byl pravdou
a tak jezdce rozlišovaly jen počí-
tačové transpondéry připevněné 
na motocyklech a zádová čísla na 
dresech jezdců, ale i ta byla těž-
ko čitelná zejména u těch, kteří
v prudkém výjezdu upadli.

Překrásně vybudovaný areál 
motokrosového sportu se rozlou-
čil s jezdci slavnostním ceremo-

niálem a celkové sedmnácté mís-
to není ostudou, ba právě naopak. 
Po nedělním blátivém závodě 
bylo pondělní ráno ve znamení 
„velkého prádla“ a  přípravy na 
přejezd celého startovního pole 
na druhý závod mistrovství Evro-
py do Bulharska.

Sevlievo je tratí mistrovství 
světa „dospěláků“ a podle toho 
vypadal i profil tratě s perfekt-
ně vybudovaným zázemím pro 
jezdce a jejich doprovody, mycí 
boxy pro motocykly, dostatečný 
počet sprch a toalet pro jezdce, 
budovy a místnosti pro veškeré 
motoristické hemžení kolem 
velkých závodů, jakými jsou i 
závody ME mládeže. I přesto, že 
trať byla pro tréninky uzavřena, 
dalo se připravovat fyzicky a řád-
ně prostudovat dvoj a trojskoky, 
které byly umístěny ve výjezdech 
do strání sevlievské Grand Prix 
Bulharska.

Na páteční technické přejímky 
museli být motocykly v na-
prostém pořádku a čistotě, 
včetně výstroje jezdců. Sobotní 
kvalifikace dne 5. května začala 
trochu rozpačitě a to proto, že 
se zde jezdci setkávali s prvky 
na trati, které jsou pouze pro 
dospělé a mladí motokrosaři je 
mají zakázány. I přes intervence 
jury pořadatel neupravil trať ze-
jména pro třídu do 65 ccm a tak 
se museli smířit s pomalejšími 
průjezdy „dlouhé rolety“ a přesto 
průměrná rychlost nejrychlejších 
mladých jezdců byla naměřena v 

hodnotách 42 km/hod.
Za pomoci trenérů a mechaniků 

byly motocykly naladěny pro tuto 
náročnou trať a byly probrány po-
drobné pokyny na nedělní závod. 
I přes veškerá opatření došlo k 
několika zraněním a sanita zdra-
votní služby rychlé pomoci byla 
v permanenci celkem 6x. Zranění 
českého jezdce Jiřího Dobeše si 
vyžádalo i složitou operaci ste-
henní kosti a letecký převoz do 
České republiky.

Naši kluci měli také smůlu a to, 
že při první jízdě byl zadřen mo-
tor na motocyklu Dominika a Erik 
si natáhl tříslo při skoku 25 met-
rové lavice a následném doskoku 
každým kolem do jiné koleje. 
Síla, která vymrštila pravou nohu 
Erika vychýlila stroj do nezvyklé 
polohy tak prudce, že diváci na 

tribuně jen hlasitě vzdychli, pro-
tože neupadl a pokračoval v jízdě 
dál. Bohužel přijel zase na nebo-
dovaném místě a tak na druhou 
jízdu zapůjčil motor Dominikovi 
a ten dokončil závod na pěkném 
13. místě. Doufejme, že se podaří 
motor opravit do prvního závodu 
Mistrovství České republiky
v Horažďovicích. 

Dovezené body z Evropy jsou 
dobrým předpokladem na umístě-
ní Dominika Schneidera v první 
polovině startovního pole a dob-
rou výchozí pozicí pro závod
v dánském Herningu ve dnech 9.
a 10. června 2007. Děkujeme 
AMK Motosportu a hlavně jejich 
sponzorům za vynikající výsledek.
Je vidět, že s motokrosem mláde-
že to myslí všichni opravdově.

Martin Schneider

AMK Neslovice má body z Rumunska a Bulharska

/Moravský Krumlov/ V úterý 
8. května - na Den vítězství - byly 
na fotbalovém hřišti na Střelnici
otevřeny nové šatny. V roce 2004 
byl Ing. Čelenou vypracován 
projekt na celkovou rekonstrukci 
starých šaten, které v Krumlově 
stály od roku 1957. Celkové ná-
klady na přestavbu se vyšplhaly 
až na částku 9 mil. korun, z nichž 
7,5 se podařilo sehnat  poslanci 
Parlamentu ČR Ladislavu Šustro-
vi a nemalou částkou se podílelo 
také město Moravský Krumlov. 

Krumlovský Den s fotbalem 
začal turnajem mladých nadě-
jí narozených v roce 1996 a 
mladších. Turnaje se zúčastnilo 
10 týmů z celého kraje. Hlavní 
krumlovské hřiště bylo rozděleno 

na dvě hrací plochy, kde před-
váděli mladí fotbalisté kvalitní 
výkony plné enthusiasmu, zaní-
cení pro hru a nesvázaného takt-
ního boje. Skupinu A vyhrál  OFS 
Blansko a skupinu B Drnovice, 
které se staly také celkovými 
vítězi turnaje.

Těsně před 14 hodinou přišel 
okamžik, na který všichni če-
kali. Slovo si vzal místostarosta 
Moravského Krumlova Tomáš 
Třetina. Ve svém projevu vzpo-
menul na bývalé hráče místního 
klubu, představil možné budoucí 
naděje a v neposlední řadě po-
děkoval panu poslanci Ladislavu 
Šustrovi a starostovi Moravského 
Krumlova Ing. Jaroslavu Mokré-
mu.  „Plní se sen i náš - o vlastním 

zázemí, vlastní klubovně, vlastní 
fotbalové hospůdce,“ nadále řekl 
Tomáš Třetina.

Poté se ke slovu dostal i Jaro-
slav Mokrý, jenž poděkoval panu 
Šustrovi a zamyslel se nad světlo 
ubudoucností mladých fotbalistů, 
kteří zápolili v úterním dopoled-
ni. Panu Šustrovi a Mokrému 
poděkoval i předseda místního 
klubu Pavel Brabec a trenér Ka-
rel Pelikán. Asi ve 14:15 byly 
nové šatny slavnostně otevřeny 
přestříhnutím pásky Ladislavem 
Šustrem a Jaroslavem Mokrým.

Dalším bodem programu byl 
slavnostní zápas mezi starou 
gardou Moravského Krumlova a 
Bolkovou jedenáctkou, se kterou 
ale nepřicestoval duchovní otec 
Bolek Polívka. Nicméně složení 
týmu bylo hvězdné. Trenér Ka-

rel Kroupa do Krumlova přivezl 
např. bývalé basketbalisty Kamila 
Brabence s Jiřím Pospíšilem, fot-
balistu Luďka Grmelu, hokejistu 
Michala Konečného, amerického 
fotbalistu Richarda Hoška, syna 
Vladimíra Menšíka Petra, nebo 
zpěváky Boba Friedla a Jiřího 
Helána, kteří podpořili dobrou 
náladu svým zpěvem.

Na tribuně vše pečlivě sledova-
la trojskokanská  mistryně světa 
z Atén 1997 - Šárka Kašpárková 
s Michalem Pogánym a Karlem 
Jarůškem. Samotný zápas skončil 
smírně 4:4.

Den s fotbalem v Moravském 
Krumlově zakončilo povedené 
vystoupení domácích fotbalistů 
v mistrovském utkání proti FC 
Mokrá - Horákov.

Jan Pešek (redakčně zkráceno)

Prožili svátek s fotbalem

/Oslavany/ Počátkem května se na osla-
vanském zámku uskutečnilo již tradiční 
Odemykání Templářské cyklostezky. Slu-
nečné počasí, i když se studeným severním 
větrem, přilákalo na společný start více 
než 140 zapsaných cyklistů a cyklistek. Na 
trasu však vyrazili ještě další, kteří se ne-
zaregistrovali a tak skutečnost byla možná
o stovku vyšší. Pole se ve stoupání lesem 
do Ketkovic natáhlo a tak na most přes 
řeku Oslavu pod zříceninou Levnova do-
jížděly postupně již malé skupinky.

V „osvěžovnách“ na trase měli napilno a 
tak netrpěl nikdo žízní ani hladem. Cestou 
se mohli cyklisté kochat krásnými výhledy 
do údolí řek Oslavy a Jihlavy i na zales-
něné okolní kopce. Když účastníci překo-
nali dlouhé stoupání na přírodní rezervaci 
Biskoupský kopec, čekal je ještě náročný 
sjezd k řece Jihlavě pod Templštýn. V tá-
boře pod zříceninou Templštýna si účast-
níci pochutnávali na nezdravé, leč dobré, 
přeuzované cigáře, nebo dršťkovce, aby 

pak v pohodě zvládli zbývající kilometry. 
Vedly údolím řeky Jihlavy okolo hrub-
šického zámku, řeznovského románského 
kostela svatého Petra a Pavla a přírodní 
památky slepencová skála Pekárka.

Přes Letkovice se účastníci vrátili zpět 
na oslavanský zámek, aby si odpočinuli po 
náročném 39 km dlouhém výletě. Při za-
slouženém občerstvení a zámeckém pivu,  
za doprovodu hudební skupiny Hobbit, 
mohli pak znovu probírat zážitky z trasy 
a prohlížet záběry z fotoaparátů. Akce se 
vydařila a věříme, že se účastníci budou na 
oslavanské cyklostezky vracet.

Příští akce se uskuteční 25. srpna 
v rámci Pivních slavností na oslavanském 
zámku. Bude se slavnostně otevírat nová 
Pivovarská cyklostezka - od oslavanské-
ho zámeckého pivovaru k Dalešickému 
pivovaru filmových Postřižin. I tato cyk-
lostezka vznikla za podpory skupiny ČEZ, 
generálního partnera cyklostezek na Jiho-
západním Brněnsku.                Miloš Musil 

Templářská cyklostezka otevřena
MANAŽER MARKETINGU

Požadujeme: SŠ vzdělání, znalost práce s animačními programy, 
praxi v tomto oboru, samostatnost, kreativita, prezentační a komu-
nikační schopnosti, výhodou: znalost německého jazyka.

OBCHODNÍK PRO OBLAST VELKÉ BRITÁNIE
Požadujeme: SŠ vzdělání (nejlépe technického nebo ekonomického 
směru), výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem, výborná 
znalost práce na PC, komunikační a organizační schopnosti.

SAMOSTATNÝ TECHNIK - KVALITÁŘ
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru, orientaci v technické 
dokumentaci, znalost práce na PC, komunikační schopnosti, 
samostatnost a flexibilita, manuální zručnost, výhodou: znalost práce 
v AUTOCADU a znalost německého jazyka.

MISTR VÝROBY
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru, zkušenosti s plá-
nováním výroby a vedením pracovního týmu, znalost práce na PC, 
organizační schopnosti, odpovědnost a samostatnost.

VÝROBNÍ DĚLNÍK
Požadujeme: zodpovědnost a spolehlivost, manuální zručnost, pra-
covní nasazení a ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dlouhodobé a perspektivní 
zaměstnání, možnost okamžitého nástupu, možnost odborného 
růstu a osobního rozvoje, odpovídající platové ohodnocení.

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o., Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:


