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Babské hody poprvé v Miroslavi

Nezávislý regionální čtrnáctideník AUTOBUSEM
do celé Evropy
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Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Padochov bez kanalizace?
/Padochov/ Město Oslavany třetím rokem připravuje žádost na do-

tační titul ministerstva zemědělství ČR na rekonstrukci a zkapacitnění 
kanalizační sítě v části Padochov. Padochov jako samostatná aglome-
race nemohla být zahrnuta do celkového projektu, který připravoval 
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko. Do současné doby se městu 
podařilo úspěšně připravit projektovou dokumentaci a vybrat dodava-
tele. Žádost byla ministerstvem posouzena jako bezchybná.

K čerpání prostředků musí dát souhlas Jihomoravský kraj, což se ale 
nestalo. Osoba, která má tuto záležitost na kraji na starosti, musí žádos-
tem v rámci kraje udělit prioritu. Ty jsou odstupňovány jako 1, 2, nebo 
3. Akce s prioritou číslo jedna jsou určeny jako pro kraj zásadní. Osla-
vanští byli bez problémů přesvědčeni, že je padochovská záležitost 
pro město i kraj prioritní, protože zapadá do strategie kraje z hlediska 
čistoty řeky Dyje nad nádrží Nové mlýny. Padochov je odkanalizován 
směrem po řece Oslavě a Jihlavě přímo do nádrže Nové mlýny.

Velké překvapení nastalo, když kraj tomuto projektu prioritu nedal. 
Vlastně dal, prioritu 1-2, což je pojem, který nikdo nezná a osoba, 
která tento lišácký pojem vymyslela tak Padochov o dotaci připravila. 
Nejen občany Padochova zajímá, komu vlastně byla priorita přidělena, 
protože podle našich informací ji nedostalo více obcí, které například 
bezprostředně leží na novomlýnské nádrži. Například Drnholec tuto 
prioritu nedostal také. Nikomu nejsou známy podmínky, za kterých 
kraj tyto priority rozděluje, zda jsou to podmínky objektivní nebo sub-
jektivní. Problém nastává i v další následné oblasti a to, že pro obce ve-
likosti Oslavan Evropská unie jasně stanovila podmínky, do kdy a jak 
by obce měly mít vyřešeno napojení na kanalizaci a čistírny odpadních 
vod. Proto přístup kraje je v této oblasti dosti zarážející.                /jak/

Radar hlídá řidiče

/Miroslav/ Vedení radnice nebylo spokojeno s dopravní situací a 
rozhodlo se ji řešit radikálně. Prvním krokem je instalace preventivní-
ho měřícího zařízení, které je součástí bezpečnostních opatření. Setkat 
se s ním můžete na ulici Malinovského. „Radar je mobilní, proto bude 
místo měření postupně měněno na všechny příjezdové komunikace do 
Miroslavi. Jsou to ulice Husova, Brněnská a Nádražní. V současné době 
se ještě vyřizují nutné záležitosti na ulici Nádražní. Istalace radaru byla 
provedena v pátek 8. června. Napájení radaru je zajištěno ze sloupu ve-
řejného osvětlení. Aby nedocházelo k testování „kolik  vozidlo vytáh-
ne“, radar od určité rychlosti neukazuje. Pokud jedete rychlostí vyšší 
než 50 km/hod., číslice bliká a upozorňuje řidiče, aby rychlost snížil na 
předepsanou mez. Dalším bezpečnostním opatřením bude kamerový 
systém, na který probíhá výběrové řízení,“ uvedl místostarosta Roman 
Volf. Dalším zpomalovacím prvkem je instalace podélného prahu ved-
le budovy DPS. Míst, kde by dopravu podélné prahy zpomalily, je ve 
městě vytipováno více, ale problémem je, že mohou být nainstalovány 
jen na místních komunikacích.                                                    /mask/

/Miroslav/ O minulém víkendu
byly v Miroslavi k vidění histo-
ricky první Babské hody. Téměř 
padesátka žen v krojích v čele se 
svou stárkovou zvalo na hodovou 
i večerní zábavu.

„Na normální hody v září si 
půjčuje chasa kroje z Hodějic, 
kam naše děvčata jezdí pomáhat 
s přípravou Babských hodů. Na 
Vyškovsku je to tradice, která 
se pomalu přesouvá sem, loni se 
tyto hody konaly v Loděnicích. 
Protože je to úspěšná akce, tak 
jsme se rozhodly, že to zkusíme 
také. Vyhlásily jsme to rozhlasem
a současně s tím i rozvěsily plakát-
ky, abychom oslovily zájemkyně.
Měly jsme padesát krojů, což byl 
limit pro počet účastnic. Začaly 
jsme se scházet a nacvičovat pro-
gram. Dohodly jsme se, že každá 
upeče nějakou domácí buchtu, 
které se pak budou rozdávat mezi 
návštěvníky,“ uvedla hlavní orga-
nizátorka Helena Kondlerová. 

Od starosty Augustina Forma-
na ženy převzaly hodové právo, 
což představovala velká vařečka 
ozdobená rozmarýnou. Jak při 
předávání poznamenal starosta 
Augustin Forman, nebudou to mít 
místní ženy se založením nové 
tradice lehké a o dalším konání 
rozhodne zájem a návštěvnost ve-
řejnosti. Obavy byly ale plané. 

„Myslím si, že patřím mezi asi 
pět nejstarších účastnic, které se 
domluvily, že budou dělat Bab-
ské hody a že do toho půjdeme 
i s omladinou. Dopředu jsme si 
vyzvedly kroje a vyzkoušely je
a byly jsme překvapené, jaké 

máme široké sukně. Už v sobotu 
ráno jsem byla trochu nervózní, 
jak to všechno dopadne. Oblékly 
jsme se v hasičárně a už tam byla 
ta správná nálada. Měly jsme 
dvě sukně jako spodničky, na 
to velkou sukni a na to haleny. 
To bylo v tom velkém teple pro 
nás nezvyklé, abychom na sobě 
měly tolik oblečení. V jednu 
jsme se seřadily před hasičárnou 
a šly na radnici. Pan starosta 
nás hezky uvítal a já jsem ho 
požádala o právo, protože si mě 

ostatní „baby“ zvolily za stárko-
vou. Starosta mi právo předal a 
slíbila jsem za všechny, že bu-
deme dělat čest našemu městu. 
Pak jsme šly přes náměstí do 
Ramoše, protože tam bydlí hod-
ně děvčat, co zavádějí, podívaly 
jsme se za panem Kubíčkem a 
tam jsme zatancovaly, zahrály
a pokračovaly dál. Jsem spor-
tovkyně od mládí a hrála jsem 
házenou a v současné době roz-
vážím s paní Filipovou letáky, 
tak jsme obě zvyklé chodit po 

městě a víme, že Miroslav má 
28 kilometrů, pokud se projdou 
všechny uličky. Kolikrát si vyje-
deme i jen tak. Přesto jsem byla 
trochu unavená, sluníčko nám 
přálo až moc. Měly jsme poho-
dlné boty a sklepníci nám vozili 
pití. Sama jsem si říkala, jsou to 
první Babské hody, tak se ne-
můžeme zahanbit a snažily jsme 
se. Chodily jsme po Miroslavi, 
měly jsme zajištěné občerstvení 
a snažily jsme se projít co nejvíc 
města. Bylo to náročné, ale byla 
jsem v takovém rozpoložení, už 
abychom byly na place a ukázaly, 
co jsme natrénovaly za tanečky a 
písničky. Hodně lidí nám fandilo 
a povzbuzovalo nás. Pokud bych 
byla zdravá, tak bych asi šla 
znovu i příští rok. Jako stárková 
bych chtěla poděkovat všem, co 
se zapojili,“ podělila se se svými 
pocity stárková Božena Kubová, 
které je 69 let.

Dámy a slečny dokázaly rozpa-
rádit město, na odpolední program 
a večerní zábavu přišlo na 400 lidí. 
Zlatým hřebem večera byl krojo-
vaný kankán v podání účastnic 
akce. Hody ukončilo nedělní Boží 
tělo a následná mše svatá, kterou 
„baby“ krášlily.                  /mask/

/Moravský Krumlov/ Není 
žádným tajemstvím, že Krumlov 
je z minulých let zadlužen přes 
50 mil. Kč a neoplývá disponibil-
ními penězi. To i proto, že první 
etapa rekonstrukce kanalizace 
nebyla minulým vedením města 
dobře fi nančně zabezpečena. 
Přesto bylo nezbytné se do ka-
nalizace pustit. To si vyžádalo 
stažení fi nanční rezervy odpisů ze 
Správy majetku města, aby bylo 
čím splácet investorovi. Tyto pro-
středky, které mají zpětně sloužit 
na údržbu domovního fondu, 
musí být nahrazeny.

„Jedinou možností této náhra-
dy je prodej nebytového nemo-
vitého majetku, a to takového, 
který město bezprostředně ani 
výhledově nepotřebuje k plnění 
svých samosprávných úkolů, 
vyplývajících z programového 
prohlášení Rady. Tento majetek 
byl dosud pronajímán nebo nebyl 
žádným způsobem ošetřen. Jedná 
se především o dům na rozcestí 
k Vedrovicím, bývalou ubytovnu 
(mlýn) u mostu naproti Vertexu, 
bývalou prodejnu v Rakšicích a 
konečně „myslivnu“ v Rakšicích. 
Budova bývalé školy v Rakšicích 

v tomto výběru není, město s ní 
má jiné záměry,“ objasnil starosta 
Jaroslav Mokrý.

K prodeji jsou nabízeny také 
pozemky v tzv. „průmyslové 
zóně“ nad bývalým Dřevotvarem. 
V úvahu by následně připadaly 
ještě další nemovitosti. Na někte-
rých z nich však vázne zástavní 
právo bank za minulé úvěry. 
V dalším kole pak půjde o sta-
vební parcely pro rodinné domky 
na Slunečné. Výtěžek z jejich 
prodeje vytvoří základ pro ná-
kup dalších stavebních pozemků 
v Polánce.                          /mask/

Nemají peníze, prodají nemovitosti

foto: mask

foto: mask
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Dia a bezlepkové výrobky

Radniční 2
671 72 Miroslav

Otevíráme 18.7.07

NOVÉ VERTIKÁLNÍ
TURBO SOLÁRIUM

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

Moravský Krumlov
po - pá  11.00 - 17.00 hodin

rezervace na tel.: 728 212 229 

Tulešice 4 • tel.: 515 338 381
mobil: 603 249 594 • e-mail: valdalub@volny.cz

nabízí provedení zemních prací strojem 
rypadlo-nakladač LB95 a UNC

»  hloubení základů domů, bazénů, jímek
»  výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod)
»  nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
»  rovnání a svahování terénu

Město Moravský Krumlov vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní místo

INVESTIČNÍ REFERENT
MĚÚ MORAVSKÝ KRUMLOV

 

Předpoklady: • občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt 
v ČR • věk nad 18 let • způsobilost k právním úkonům • bezúhonnost 
• znalost správního řízení a právních předpisů v dané oblasti tj. z.č. 
500/2004 Sb., správní řád, znalost z.č. 183/2006 Sb., stavební řád 
• praxe v investiční činnosti 5 let • minimálně úplné středoškolské 
vzdělání s maturitou (vzdělání stavebního směru výhodou) • znalost 
PC programů - Microsoft Word, Excel
Charakteristika vykonávané práce: Zabezpečuje práce spojené 
s investiční činností města, provádí stavební dozor investora na stav-
bách, kde je město investorem, provádí výběrová řízení na výběr 
dodavatele staveb a služeb, 9. platová třída. 

Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce, další 
požadavky na tuto funkci a informace k  výběrovému řízení 

jsou uvedeny na webové stránce www.mkrumlov.cz
- volná pracovní místa. Uzávěrka přihlášek je 22. 6. 2007

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář tajemníka, 

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov

Společnost TC MACH s.r.o.
v posledních měsících zazname-
nala výrazný vzestup. Ačkoliv 
tato fi rma v současné době za-
městnává kolem 25 lidí, má svý-
mi záměry našlápnuto mezi velké 
zaměstnavatele v Moravském 
Krumlově. Na záměry fi rmy jsme 
se zeptali majitele společnosti 
Stanislava Macha.

Jednáte s Radou města MK
o pozemku na stavbu nové vý-
robní haly?

Vidím, že máte velmi dobré 
zdroje informací. Ano, je prav-
da, že v současné době jednáme 
s představiteli města Moravský 
Krumlov ohledně koupě pozem-
ku na naši novou výrobní halu, 
protože do našich současných 
prostor se v průběhu 2-3 let 
nevejdeme. Předpokládaný růst 
společnosti během 5 let je na cca 
80 zaměstnanců. Stejná jednání 
jako v Moravském Krumlově 
vedeme i s představiteli měst Po-
hořelice, Miroslav, ale i okolními 
vesnicemi. Pečlivě zvažujeme 
investiční pobídky jednotlivých 
měst a obcí. Pro stavbu haly 
v katastru měst Pohořelice a Mi-
roslav hovoří i jejich velmi dobrá 
dopravní dostupnost.  

Mám tomu rozumět, že Mo-
ravský Krumlov není jediná lo-

kalita, kde předpokládáte stavět?
Ano, pane redaktore, je to tak. 

Já jsem velký patriot. Jsem pyšný 
na město, kde jsem se narodil
a kde žiji. Snažím se přes značku 
MACH město Moravský Krum-
lov propagovat nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. 
Tepelná čerpadla MACH jsou 
prodávaná velmi bohatým lidem 
z celého světa. Na všech propa-
gačních materiálech, na všech 
návodech k obsluze zákazníci 
najdou napsáno, že tepelné čer-
padlo MACH bylo vyrobeno 
v Moravském Krumlově v České 
republice. Věřte mi, že je zají-
má, kde ten Moravský Krumlov 
vlastně je. Když k nám přijedou 
na jednání, hned se zajímají o náš 
dnes bohužel zchátralý zámek či 
o kapli svatého Floriána.    

Proč tedy o nové hale jednáte
i s jinými městy?

Jsem podnikatel, musím uva-
žovat nad investicí a zvažovat její 
vhodnost a návratnost. Jednání 
jsou zatím na začátku a nechtěl 
bych je více komentovat. 

Mám ještě jednu nepříjemnou 
otázku. Jak je to s fl uktuací 
lidí ve společnosti TC MACH? 
Musím přiznat, že v minulých 
letech jsme tuto skutečnost velmi 
podcenili. Jen loni jsme vyměnili 

11 zaměstnanců. Je to nepříjemná 
vizitka. Jsme si toho plně vědomi 
a proto bylo nutné vše řešit, aby 
se tato skutečnost nepodepsala na 
kvalitě práce a výrobků. Pozitivní 
je, že se celá situace s příchodem 
nového výkonného ředitele začát-
kem roku stabilizovala.

Co se tedy ve společnosti TC 
MACH změnilo?

Ujasnili jsme si společné cíle, 
jaké lidi potřebujeme do týmu, že 
momentální znalost není nejdů-
ležitější, že kvalitní zaměstnance 
budeme muset hledat i jinde než 
pouze v Moravském Krumlově,
nebo kam soustředíme své síly. 
Máme hodně vývojových nápadů,
které postupně spatřují světlo 
světa. Velmi dynamicky se rozví-
jí naše zahraniční trhy. A hlavně 
jsme všichni plni elánu a nadšení.

Jaké jsou plány na příští roky?

Moc ze strategických cílů pro-
zrazovat nebudu, ale určitě se 
ještě více zaměříme na zahra-
niční trhy, kde značka MACH je 
zařazena jako prémiový produkt 
před tradiční světové výrobce. 
S rozvojem těchto trhů souvisí 
i růst fi rmy. Bude nutné zvýšit 
počet lidí do výroby, ale hlavně 
do technického oddělení, služeb 
a podpory zahraničního prodeje.
Těmto lidem můžeme slíbit po-
znání jiných kultur přes naše ex-
terní partnery, zdokonalení v ja-
zycích, práci v dynamickém me-
zinárodním týmu a poznání pro 
Českou republiku odlišné fi remní 
kultury založené na týmové práci. 
Kvalitní lidé v současné době do 
naší společnosti dojíždí z větších 
měst jako je Brno, Praha, Olo-
mouc nebo Třebíč.

Děkuji za rozhovor.   /abé/

TC MACH chce postavit novou výrobní halu
komerční inzerce

náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro

Moravský Krumlov

pojišťovna, a.s.
V rámci expanze Uniqa pojišťovny

hledáme zájemce na pozici
POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE.

Smlouva možná na HPP i na VPP.
Bližší informace získáte na tel.: 603 282 510,

p. Ivana Šálková, oblastní vedoucí

Další „zlepšení“ Selfservisu!
Koncem května nám připravil náš dodavatel kabelových služeb další 

překvapení. Nejen že na obvyklých kanálech jsme mohli sledovat jen 
zrnění, ale vytratily se nenápadně a bez ohlášení oba rakouské programy. 
Pokud byla změna kanálu nějak avizována, tak nedostatečně, poněvadž 
velká většina byla touto změnou zaskočena.

Pan Novák, Tesco, Plus, Jednota a jiné organizace, které o svoje zákaz-
níky stojí, posílají pravidelně informace o změnách svých programů a cen. 
Selfservisu za to zřejmě nestojíme. Domnívám se, že jsme se Selfservisem 
uzavřeli ujednání, že nám bude dodávat určité programy. Tuto smlouvu 
nedodržel, když vyjmul oba rakouské pořady. Již koncem srpna 2005 
také změnil program tak, že se ztratily jak anglické zprávy (CNN), tak 
obě rakouské televizní stanice. Reagoval jsem na tuto změnu článkem
v Ivančickém zpravodaji až po tom, kdy jsem na petici skupiny občanů
a dopis nedostal v zákonné lhůtě odpověď. Pak teprve na další urgenci jsem 
se dozvěděl, že změny byly učiněny „na základě podrobného sledování 
spokojenosti a zejména preferencí podstatné části našich zákazníků“,  dále, 
že se připomínkou „budou nadále zabývat a jakmile to bude možné (digi-
talizace kabelové televize) zváží na základě podnětů od diváků případný 
návrat a přidání některých TV programů všech okolních států.“ 

Nevím jak, ale Rakušané se vrátili, ale jen na chvilku. Domnívám se, že 
sousedíme s německy mluvícími státy daleko větší délkou, než je tomu se 
Slovenskem, to má 4 sólo programy a tak se jistě můžeme těšit, že po digi-
talizaci budeme moci sledovat jak německé, tak i polské stanice. Bude jen 
asi záležet na štěstí, zda se dostaneme, mezi „sledovanou část zákazníků
a jejich preference“. O tom, že určité části občanů bude chybět jiný pohled 
na události i kulturní programy rakouských stanic, nemám pochyb. Takže 
teď jsme na tom hůře než za totality, kdy nám zbytek republiky záviděl, 
že se můžeme dívat na Vídeň! Nebo je to blokáda hranic kvůli Temelínu 
v ivančickém podání? Je-li pravda, že: „je sledována spokojenost a pre-
ference podstatné části našich zákazníků“, pak máme šanci něco změnit
a nechovat se jako stádo ovcí. Umět řeč sousedů a v této znalosti se 
udržovat, je příkaz dne, jehož důležitost časem poroste nejen pro rozví-
jející se přátelské vztahy mezi obcemi přes hranice. Zda poroste i důvěra
k Selfservisu, si nejsem jistý, zvláště když vidím, jak se množí satelitní talíře
na balkonech domů.                                          Dr. Richard Kania, Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Jak to vidí „na kraji“...
Určité obavy panují okolo situace se zajištěním fi nančních prostřed-

ků na opravu kanalizace v Padochově. Proto jsme se obrátili na Krajský 
úřad a požádali jej o odpověď na otázky. 

Proč JM kraj udělil dobře připravenému projektu kanalizace 
v Padochově nestandardní prioritu a tím Oslavany nedostaly dotaci 
z Ministerstva zemědělství? Když díky JM kraji Padochov nebude mít 
kanalizaci, poskytne tak JM kraj alespoň dotaci ze svých vlastních 
prostředků? 

V letošním roce se Jihomoravský kraj vyjadřoval k 31 žádostem 
obcí o dotace z Ministerstva zemědělství ČR (MZe), z toho bylo 9 
žádostí na stavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Dle metodiky 
MZe zařazuje kraj jednotlivé stavby do kategorií 1, 2 a 3 a to podle 
množství odváděných vod a důležitosti. Stavba města Oslavany „Do-
stavba a zkapacitnění stokové sítě v Padochově“  řeší odvedení vod 
od cca 600 ekvivalentních obyvatel a byla hodnocena jako kritérium 
1-2. Kritérium 1 obdržely 3 stavby s řešením odkanalizování  28 
000, 2 600 a 1 120 obyvatel. V žádném případě Jihomoravský kraj 
nepoškodil město Oslavany a neudělil žádnou nestandardní prioritu. 
Fond životního prostředí Jihomoravského kraje má dotační program, 
který umožňuje podpořit stavby čistíren odpadních vod a kanalizací. 
Výše zmíněná stavba je však fi nančně velmi náročná (cca 36 mil. Kč) 
a podle podmínek fondu, kdy je maximální výška dotace 10 mil. Kč, 
by pravděpodobně ani tato částka městu bez zapojení i jiných fondů 
nepomohla stavbu zrealizovat. 

PhDr. Jiří Klement, oddělení informací a styku s veřejností JMK 

Zdravotní středisko obec
rozhodně neprodá

/Miroslav/ V Miroslavi se poslední dobou šíří informace o údajném
prodeji zdravotního střediska. Jak se celá záležitost má, jsme zjišťovali 
na radnici. „Jedním z bodů našeho volebního programu je neprodávat 
nemovitosti na náměstí Svobody a okolí, protože jde o jistý příjem i 
pro příští generace. Budova zdravotního střediska je jedním z nich, 
protože je centrem zdravotnických služeb pro Miroslav a okolí. Dále  
zde najdeme provozovnu oční optiky a kancelář zajišťující pojišťovací 
služby, v horní části je 6 bytových jednotek,“ vysvětlil místostarosta 
Roman Volf. Tato fáma možná vznikla z toho, že k 30. červnu opouští 
jeden z bytů nájemník. „Bylo vypsáno výběrové řízení na nového ná-
jemce a zde je opravdu přihlášeno několik zájemců. Příští týden bude 
zasedat bytová komise, která doporučí radě města, komu byt přidělit. 
Rada na své schůzi, která bude 25. června, rozhodne o přidělení bytu. 
Nikdy jsme o prodeji budovy zdravotního střediska neuvažovali,“
doplnil Roman Volf.                                                                     /mask/

www.zrcadlo.info
nový mediální 

partner pro Vaše 
podnikání
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»  PRVKY ZAHRAD. ARCHITEKTURY KB BLOK 
»  BEDNÍCÍ DÍLCE 15 až 50 cm
»  ZÁMKOVÉ DLAŽBY, OBRUBNÍKY
»  MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ BUDOV
»  ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
»  SÁDROKARTONY VČETNĚ PROFILŮ
»  střešní okna
    VELUX, PRIMA FENESTRA
»  komínové systémy SCHIEDEL, EKO
»  PVC potrubí pro kanalizaci
»  KOVÁŘSKÉ UHLÍ (Ostrava)

IN
DI

VI
DU

ÁL
N
Í 

SL
EV

Y

LETNÍ SLEVA: dřevěné brikety, hnědé a černé uhlí, koks
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/Olbramovice/ S tímto konstato-
váním jsme odcházeli z kanceláře 
fi rmy TBG Znojmo s.r.o., respek-
tive z její nové betonárny v Olbra-
movicích - lomu. Najdete ji hned 
vedle provozů lomu Českomorav-
ských štěrkoven souběžně se silnicí 
Olbramovice-Moravský Krumlov. 

Vedoucí betonárny pan Lubomír 
Fojtík si našel chvilku, aby nám od-
pověděl na několik dotazů týkající 
se fi rmy a její začínající činnosti
na moravskokrumlovsku.

Pane vedoucí, dnes Vaše fi rma 
patří k dobře fungujícím beto-
nářským fi rmám. Ale jaké byly 
začátky?

„Firma TBG Znojmo s.r.o. patří
do společnosti TBG Betonmix a.s.
Brno, která vlastní dalších 10 beto-
náren na jižní Moravě a na Vy-
sočině. V rámci okresu Znojmo 
působíme od roku 1996. V té době 
se jednalo o jakousi prehistorii be-
tonářství, kdy v začátcích byl pouze 
velice úzký sortiment betonů, které 
si prakticky vyráběla každá staveb-
ní fi rma na své betonárce a jejich 
úroveň, stejně jako produkty, odpo-
vídaly podmínkám a době.“

Jaká je tedy současnost fi rmy? 

„TBG Znojmo s.r.o. přejímala 
zkušenosti v rámci TBG Betonmix 
a.s. a postupně přecházela na nové 
dokonalejší výrobky pro konkrétní 
využití. Samozřejmě se zdoko-
naluje i technologie. Jen pro zají-
mavost: betonárna Olbramovice 
disponuje absolutně nejmodernější-
mi technologiemi, které jsou v ob-
lasti betonařiny k dispozici. Je plně 
automatická a kompletní výroba 
probíhá bez zásahu člověka. Dnešní 
sortiment tvoří na 200 druhů beto-
nů, v celém rozsahu plně shodných 
s normami EU, od nejjednodušších 
podkladních až po betony zadržují-
cí pronikavé záření, které vyrábíme 
například pro potřeby zdravotnictví 
k odstínění pronikavého záření
z rentgenových přístrojů. Pro laické
porovnání bych rád uvedl, že 
nejjednodušší klasický beton má 
hmotnost jednoho kubíku zhruba 
2,2 tuny a speciální beton proti pro-
nikavému záření váží při stejném 
objemu přes čtyři tuny. Základní 
surovina - barytové kamenivo
a písek se dováží ze Slovenska.“

Dvě stovky druhů betonů! Není 
to příliš?

„Zdálo by se, že ano, ale každá 

stavba a její následné využití žádá 
svůj specifi cký beton. Betony mo-
hou být vodostavební, samozhut-
ňující, které vyplňují beze zbytku 
bednění, samonivelační beton pak 
zvládá dokonalou rovinu. Drenážní 
beton má zase vysokou poréznost. 
Silniční betony jsou pak betony 
pro dopravní stavby. Specifi ckým 
betonem je drátkobeton, popřípadě 
vláknobeton, ve kterém je rozptý-
lená výztuž z ocelových nebo po-
lypropylenových vláken. Umíme i 
betony lehčené, jako jsou styrenbe-
tony, liaporbetony nebo pěnobeto-
ny. Vyrábíme také cementopopílko-
vé zálivkové betony pro vyplňování 
starých kanalizací, zalévání propad-
lých podzemních prostor, do kte-
rých nelze z bezpečnostních důvo-
dů vstoupit. Díky právě speciálním 
druhům betonů lze řešit případy, 
kdy navazující práce mohou po-
kračovat již následující den. Každý 
beton má rovněž jiné požadavky na 
vstupní materiály a příměsi. Písky 
odebíráme z Tasovic, kamenivo do 
speciálních betonů z lomu Olbra-
movice, pro provzdušněné betony 
pak až Tovačova. Popílky navá-
žíme z Ostravy. Přísady a příměsi 
nám zabezpečuje fi rma SIKA.

Jak je to s kvalitou?
„Firma je držitelem certifi kátu 

ISO 9001:2001. Pochopitelně je 
kladen důraz na kvalitu výrobků 
a proto je prováděna systémová 
kontrola kvality. U běžných betonů 
odebírá vzorky obsluha betonárny, 
zpracovává je do zkušebních těles 
a tato jsou pravidelně odvážena 
k rozborům do nezávislé akredito-
vané laboratoře v Brně. Při výrobě 
speciálních betonů jsou odebírány 
vzorky z každého mixu v betonárně 
a další odběr je proveden na stavbě. 
U dopravních staveb, jako jsou na-
příklad mosty, odebírá vzorky ne-
závislá laboratoř, souběžně s beto-
nárnou si provádí stavba své vlastní 
zkušebnictví. Kvalita výroby není 

pro naši fi rmu jediným ukazatelem, 
dbáme rovněž na ekologické limity 
a podřizujeme jim svůj provoz. 
Máme bezpečné sklady pro přísady 
do betonu, jako jsou plastifi kátory, 
urychlovače tuhnutí, či naopak zpo-
malovače, nebo přísady provzduš-
ňující. Dále je tu sklad na vyjeté a 
znečištěné oleje a zavedený systém 
třídění odpadů. Výplachy z mixů 
a míchačky, stejně tak i vrácené 
zbytky betonů ze staveb jsou re-
cyklovány na speciálním zařízení 
a vše, včetně vody znečištěné ce-
mentovým kalem, je vráceno zpět 
do výroby. Jedná se tedy o zcela 
bezodpadovou technologii.“

Poskytujete i jiné služby, než 
výrobu a dodávky betonů?

Ano, poskytujeme služby 
poradenské, zabezpečíme podle 
požadavků stavebníka i zkoušky 
hotových konstrukcí přímo na 
stavbách akreditovanou labora-
toří. Pomůžeme při organizování 
postupu betonáží, zabezpečíme 
čerpání betonů - k dispozici máme 
11 čerpadel s dosahy ramen od 24 
do 40 metrů, ovšem z přídavným 
potrubím umíme betony čerpat i na 
vzdálenosti větší jak 100 metrů.

Má fi rma své místo u odběratelů?
Jistě, naše fi rma vítá spolupráci 
s kteroukoliv fi rmou na okrese! 
Příkladem toho mohou být velmi 
dobře fungující vztahy s fi rmami 
jako je Atlanta a.s. Nový Šaldorf, 
Inženýrské stavby Znojmo, Po-
zemní stavby Znojmo, VHS, Colas,
Stavební huť Roman Arbeiter Ho-
donice, JVS, Strabag a řada dalších, 
nelze všechny vyjmenovat. A pak, 
nerad bych na někoho zapomněl…

Věřím, že naši betonárnu v Olbra-
movicích brzy naleznou i stavební-
ci a stavební fi rmy moravskokrum-
lovska. Jsme připraveni všem vyjít 
vstříc! Navštivte nás, nebo zavo-
lejte na telefonní čísla 515 220 961, 
popřípadě 602 146 502.

Děkujeme za rozhovor.        /abé/

200 druhů betonů! To snad není možné...
komerční inzerce

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

 V pondělí 4. června zahájila v Dukovanech svoji činnost mise
odborníků z Wano a proto si řekneme několik slov o systému kontrol 
na jaderných elektrárnách.

Wano - „Wordl Association of Nuclear Operators“, tedy asociace 
provozovatelů jaderných zařízení, vysílá do svých členských elektrá-
ren misi odborníků (v našem případě 18 z 11 zemí), kteří za 14 dní 
„prošmejdí“ elektrárnu a naleznou nejen nedostatky, ale i přednosti 
elektrárny, tzv. „dobrou praxi“, kterou doporučí k následování v jiných 
elektrárnách. Tato mise se jmenuje Wano Peer Rewiev, v překladu 
přátelská prověrka Wano. Světová asociace Wano vychází z toho,
že „lepší je věnovat se prevenci, než onemocnět“. A skutečnost jí dává 
za pravdu - od zavedení těchto misí nedošlo na zařízeních Wano k žád-
né vážné havárii.

Kromě již zmíněných misí Wano, provádí kontroly na elektrárnách i 
MAAE, tedy mezinárodní organizace pro využívání jaderné energie pro 
mírové účely. Tyto velice přísné kontroly pod názvem OSART, byly na 
JE Dukovany již několikrát. Vždy rok po provedené kontrole přijíždí 
komisaři znovu a kontrolují realizaci uložených nápravných opatření. 
V roce 2001 se při kontrole OSART dostalo Občanské bezpečnostní 
komisi té cti, že její existence a působení na elektrárně bylo oceněno 
jako „dobrá praxe“.          10.6.2007 Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

 Halda bude odstraněna 
/Oslavany/ Diamo státní podnik Geam Dolní Rožínka požádal 

stavební úřad v Oslavanech o vydání územního rozhodnutí na využití 
prostoru odvalu dolu Kukla. Jinak řečeno haldy hlušiny, která se nachá-
zí nahoře na kopci nad městem. Materiál, který se na odvalu nachází, 
je dobrým podsypovým materiálem například pro výstavbu pozemních 
komunikací. O tom se nakonec oslavanští mohli přesvědčit při opravě 
místních cest. Bylo rozhodnuto o tom, že po dobu dvaceti let se tento 
odval využije ke stavebním účelům. V současné době bylo vydáno sta-
vební rozhodnutí a stavební úřad tento záměr povolil.

Halda by byla v mocnosti tří metrů postupně po vrstvách odebírána.
Za těchto 20 let by mělo být odtěženo 100 tisíc metrů kubických mate-
riálu. V tom případě by se celkový profi l haldy snížil o zhruba 10 metrů 
s následnou biologickou rekultivací, což není nic jiného, než zalesnění 
prostoru. Z hlediska možné prašnosti je v rozhodnutí uvedeno, jakým 
způsobem musí být odebrání zabezpečeno vzhledem k blízkosti neda-
leké soukromé fi rmy. K tomuto záměru si své řekl i Báňský úřad, který 
pouze upozornil na skutečnost, že se jedná o haldovinu z dolu, která 
mimo jiné obsahuje také zbytkové uhlí a síru a v extrémním případě by 
mohlo dojít i k jejímu zahoření. Podle dosavadních zkušeností je tato 
připomínka spíše nedůvodná, protože je všeobecně známo, že tento ma-
teriál je již vyhořelý a zbytkové uhlí se již v hlušině nenachází. Město 
samo je s touto záležitostí srozuměno a nemá námitek vůči odebírání 
materiálu z haldy s tím, že tento bude i samo využívat.                  /jak/
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nám. TGM 41
Moravský Krumlov

tel.: 515 266 441

Brněnská 120
Pohořelice

tel.: 519 369 191

Velká Michalská 3
Znojmo

tel.: 515 200 471

spol. s  r. o., Padochovská 1, 664 12  Oslavany
přijme do pracovního poměru

Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifi kace společnosti
Jsme držitelem certifi kátu kvality ISO/TS 16949:2002 
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program
Tváření za studena je v posledních letech rozšířeno o strojní obrábění.

Lidské zdroje
Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného 

personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o
uchazeče s kvalifi kací ve strojních oborech, 

a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti
nabídnout  jistotu práce a mzdy,

vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.

• technologa - kalkulanta
• konstruktéra

automat. zařízení

• provozního zámečníka
• elektrikáře • nástrojáře

• uklízečky 

Nabízíme:
zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy

dovolenou navíc • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce a zpět do místa bydliště

společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.

Bližší profi l pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz, www.job.cz, nebo 
www.prace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů. 

Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Před několika měsíci jsem sledoval vývoj kolem jednání o stavbě vě-

trných elektráren v katastru obcí Vémyslice a Džbánice. S uspokojením 
jsem přijal skutečnost, že se lidé vyslovili v referendu proti stavbě těchto 
monster. V nedávné době jsem navštívil Višnové, odkud pocházím a zjistil 
jsem, že se uvažuje o výstavbě těchto větrných elektráren v Trstěnicích, 
Horních Dunajovicích, Višnovém a kdo ví, kde ještě.

Neustále hledám odpověď na otázku, co vede obyvatele těchto hezkých 
vesnic, které se prezentují vinařskými stezkami a prozatím nepoškozenou 
přírodou k takto razantnímu a dle mého názoru nevratnému kroku.

Stavba těchto věží bude nepředstavitelným zásahem do rázu krajiny
a to, co dělá tuto oblast zajímavou, bude nenávratně zničeno. Mnozí zastánci 
stavby těchto elektráren argumentují ekologicky získanou energií. S touto 
fi lozofi í bych se ztotožnil i já, nebýt jedné maličkosti. Ještě jsem neslyšel, 
že by se díky výstavbě elektráren využívajících obnovitelných zdrojů za-
vřela jedna jediná tepelná elektrárna či dokonce jaderná elektrárna. Česká 
republika disponuje v současné době přebytkem elektrické energie, který 
prodává do zahraničí. Jedná se o miliardové zisky elektrárenských spo-
lečností, které se stavbou těchto věží pouze porostou. Nevím, proč za růst 
těchto zisků mají platit české a moravské vesnice ztrátou svého koloritu. 

Chápu, že nám demokratický systém přináší způsob řízení, kdy většina 
rozhoduje o osudu věcí budoucích. Udivuje mě odvaha lidí, především za-
stupitelů, kteří rozhodnou o podobách vesnic a jejich okolí i pro generace 
svých dětí. Nevěřím, že společnosti, které zde zakotví, odsud v budoucnu 
někdo dostane, i kdyby chtěl, už jenom proto, že míst, kde by je vítali 
s otevřenou náručí, je velmi málo. Toto rozhodnutí není jako pronajmout 
špatně obchod či něco podobného. Tyto stavby se dotknou naprosto kaž-
dého v okruhu několika kilometrů, možná i desítek kilometrů. Je velmi 
zajímavé, že i obce, které se vyslovily pro toto „dobro“ se snaží umístit 
tyto věže co nejdále ze svého dosahu, nejlépe na hranice katastrů. Tak i 
v případě, že některá obec nesouhlasí se stavbou, má smůlu, protože její 
„moudřejší soused“ ví, kam věže umístit. Ptám se proč, když jsou tak bez-
pečné a neškodné?

Je mi jasné, že pro mnohé především menší vesnice je vidina přínosu pro 
obecní rozpočty velmi lákavá. Ale opravdu se dá za peníze koupit úplně 
všechno? Nechci být špatným prorokem a možná se hluboce mýlím, ale 
aby se jednou takto vybrané peníze nepoužívaly na „náborové“ příspěvky 
na vysídlované vesnice. Neznám moc lidí, kteří v případě volby zvolí život 
pod těmito výdobytky moderní doby.

V případě, že jsou tato rozhodnutí motivována čistě ekonomicky, možná 
by se více vyplatilo kontaktovat fi rmy provozující spalovny nebezpečných 
odpadů či úložiště toxických kalů, ty možná platí víc.

Nikdy by mě nenapadlo, že budu psát takový článek. Nejsem ekologický 
fanatik a chápu, že se pokrok zastavit nedá a lidé budou v určitém časovém 
horizontu otázku energií řešit a pak bude možná otázka větrných elektráren 
tím pravým tématem.

Nevím v jakém stupni projednávání se stavby nachází a chci věřit, že 
zvítězí zdravý rozum a až za rok pojedu od Džbánic k Trstěnicím, uvidím 
zelené lesy a pole, a ne „lesy“ točících se vrtulí.

PS: Nechci na nikoho útočit nebo mu brát jeho názor. Bohužel se to vý-
razně dotkne i nás, kterým se stavby nelíbí. Rád se seznámím s polemikou 
na mé názory, e-mail: kosicekjan@seznam.cz.               /Mgr. Jan Košíček/

/Moravský Krumlov/ V tom-
to týdnu byla Městská policie 
Moravský Krumlov vybavena 
novým vozidlem Škoda Room-
ster Style. Bylo tak po létech na-
hrazeno vozidlo Š Felicia, které 
má najeto cca 210 tisíc km a jeho 
opravy stály město zhruba 40 ti-
síc korun ročně. Záměrem města 
je toto vysloužilé vozidlo věnovat 
bezúplatným převodem Sboru 
dobrovolných hasičů Rakšice, 
kteří jsou zařazeni v integrova-
ném záchranném systému ČR 
a sami si nadšeně zajišťují údržbu 
a opravy techniky.

Obsah motoru nového vozu 
zaručuje větší životnost, vyba-
vení je standardní. Komfort pro 
výkon služby zajistí klimatizace, 
jako kompenzace extrémních 
teplot v letních měsících. Větší 
celkový prostor kabiny pro pře-
pravované osoby vyšších postav, 
větší zavazadlový prostor. Ten 
bude využíván především pro 
umístnění klece pro přepravu 
agresivních psů, uložení vyba-
vení pro výkon služby, přepravu 
technických prostředků MěP. 
Rychlá demontáž zadních seda-

del umožní přepravu dopravních 
značek, nalezených jízdních kol
a podobně. Bezpečnost pro osád-
ku zajistí čtyři airbagy a větší 
rozvor náprav vozidla.

„Je třeba si uvědomit, že se jed-
ná o výbavu na příštích cca 8 let 
nebo cca 200 tisíc km. Náročnost 
a požadavky na výkon povolání 
strážníků Městské policie jsou 
již dnes srovnatelné s výkonem 
povolání ostatních složek Inte-
grovaného záchranného systému, 
a stále porostou. Viz poslední 
záměr vlády snížit podstatně stav 
Policie ČR. Státní policie přiroze-
nou nebo nařízenou dělbou práce 
dostala venkov a v budoucnu 
bude vývoj směřovat k pověření 
městských policií veškerou služ-
bou v katastrech obcí. Snížení 
stavu policie před třemi léty a tr-
valé snižování a napadání její role 
v Moravském Krumlově je již 
dnes kontraproduktivní. Sousední 
město Ivančice se hodlá vrátit na 
původní vyšší stavy. Miroslav 
rozpuštěnou polici opět založila 
a instalovala kamerový systém. 
Moravské Budějovice se rovněž 
vracejí k MěP, protože vanda-

lizmus a trestná činnost začínají 
přesahovat únosnou míru,“ uvedl 
starosta Jaroslav Mokrý.

V Moravském Krumlově 
zaznamenala MěP významné 
úspěchy v ochraně občanů před 
vandalizmem a hodlá v tom po-
kračovat. Kamerový systém bude 
rovněž nutností, již se provádějí  
srovnávací a zdrojové studie. 

„Vozidlo tohoto typu je na 
základě smlouvy výrobce Škoda 
Mladá Boleslav a Svazu měst a 
obcí České republiky, který exis-
tuje již 100 let a jehož X. sněm 
probíhal nedávno v Hradci Králo-
vé, doporučeno jako nejvhodnější 
vozidlo pro Městskou polici. 

Výrobce právě na toto použití po-
skytuje výraznou slevu a není to 
proto, že by tento model nemohl 
prodat - jsou na něj pořadníky! 
Obě smluvní strany mají zájem, 
aby zastupitelé měst mohli svým 
policiím dopřát vyšší kvalitu za 
srovnatelnou cenu a nemuseli o 
tom pochybovat. V ČR je proto 
již tímto modelem vybavena 
městská policie několika desítek 
měst, jak postupně dosluhují staré 
modely. Na sněmu byla Škoda 
Roomster prezentována v policej-
ní výbavě, přítomní zástupci obcí 
si ji hned objednávali. Jsem rád, 
že máme malý předstih,“ podotkl 
Jaroslav Mokrý.                 /mask/

Městská policie v novém voze Škoda Roomster

Mikroregion v ohrožení?
/Moravský Krumlov/ Reakce na možný záměr Moravského Krum-

lova odejít z Mirkoregionu Moravskokrumlovsko byla u ostatních 
členů značná a celkem odpovídala době a situaci. Delegovaný zástupce 
města Moravský Krumlov Tomáš Třetina spolu se starostou města 
Jaroslavem Mokrým se proto zúčastnili jednání předsednictva i valné 
hromady Mikroregionu Moravskokrumlovsko v pondělí 11. června, 
aby si obě strany vyjasnily svá stanoviska.

„Z jednání vyplynulo, že všeobecnou „bolestí“ členů mikroregionu, 
převážně malých obcí, je absolutní nedostatek vlastních prostředků 
na tvorbu obecních projektů, které by následně mohl mikroregion 
silou své existence a svého významu snáze „protlačovat“ řízením pro 
přidělení evropských dotací. Jinými slovy, téměř nikde neexistuje „zá-
sobník projektů“, schopných okamžitého nasazení do klání o dotace. 
Tyto projekty je třeba ze strany obcí začít okamžitě vytvářet! Vyjasnil 
se také „omyl“ v chápání role mikroregionu a jeho manažerky, od níž 
mnohé obce pravděpodobně očekávaly, že jim za členské a sponzorské 
příspěvky zdarma zpracuje požadované projekty,“ uvedl starosta Mo-
ravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

Více zastupitelstev obcí se také začíná ptát svých zástupců v mikro-
regionu „Proč tam vlastně jsme, co nám to přináší?“. Úkolem těchto 
zástupců je jim na tyto otázky odpovědět a členství obhájit. Napřed si 
to však musí mikroregion souhlasně ujasnit. „Pokud jde o Moravský 
Krumlov, zástupci města nadále nemluvili o možnosti z mikroregionu 
vystoupit. Hodlají pokračovat v roli města jako správního centra mik-
roregionu a podporují nově deklarované aktivity manažerky směrem 
k zastupování projektů členů. Z úst přítomných zástupců obcí včetně 
předsedkyně Mgr. Gigimovové zazněly hlasy usilující o urovnání sporu
vyvolaného rozdílnými představami fungování mikroregionu, které 
lze bez nadsázky označit za střet dvou základních fi lozofi í a rozměrů 
- hmota versus duch,“ doplnil Jaroslav Mokrý.                           /mask/

foto: mask



5nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

Poznámka redakce: V rámci 
této rubriky se snažíme přiblížit 
život v obcích našeho regionu. 
Proto jsme oslovili také starostu 
Šumic Stanislava Řezáče. Položili 
jsme mu několik otázek týkající se 
běžného života v obci. Pan staros-
ta i s velkým časovým předstihem 
na otázky odmítnul odpovědět. 
Z toho důvodu jsme oslovili míst-
ního občana Jiřího Kratochvíla, 
který byl ochoten nám na otázky
o dění v obci odpovědět. 

Co očekáváte od nového voleb-
ního období, co by mělo pro obec 
být prioritní? 

Kanalizace. I s místní školou
by se dalo naložit lépe. Je prázd-
ná a zbytečně chátrá. Dala by se
využít například jako dům chrá-
něného bydlení pro seniory, 
mohlo by se tam podnikat a za-
vést služby pro obyvatele. Ale na 
všechno se řekne, nejsou peníze, 
takže nic. 

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

Dle mého názoru je to komu-
nikace mezi lidmi. Pokud se toto 
nezlepší, bude to těžké. Mohla by 
se vyasfaltovat hlavní silnice, kde 
se nejvíce chodí i jezdí. 

Jaká je u vás situace s mož-
nostmi malého a středního pod-
nikání? Jsou v obci dobré pod-
mínky pro podnikání? Je pro vás 
problém s nezaměstnaností? 

S možností malého a středního 
podnikání je to stejné jako všude 
jinde. Kdo chce, a má chuť, pod-
niká a kdo nechce, nepodniká. Je-
nom mě zaráží, že se vedení obce 
nechová ke všem podnikatelům
v obci stejně. Obec nedokázala 
ani využít možnost zbudování 

průmyslové zóny, protože po-
zemky Šumic sahají ke státní 
silnici. Pracovní podmínky by 
byly. Pohořelice hlásí volná pra-
covní místa. 

Rozvíjí se obec? Co se pro to 
dělá, nebo připravuje? Podporu-
je se bytová výstavba pro mladé? 

Rozvoj obce ve větší míře 
skončil koncem 2. světové války. 
Pokud se podíváte na fotografi e
z této doby, zjistíte, že rozloha 
obce se změnila jen nepatrně. Je 
nutné udržet v obci mladé a pro 
obec perspektivní lidi, jen tak se 
obec bude rozvíjet, popřípadě 
pro ně zbudovat patřičné záze-
mí, které by sem přilákalo lidi i 
odjinud. Od konce války tu bylo 
postaveno zhruba 9 domků a z to-
ho to jsou dvě bytovky. Parcely 
na výstavbu by byly, ale nevím, 
kde to vázne. 

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

O připojení do mikroregionu 
jsem slyšel pouze z „druhé ruky“, 
takže vám k tomu neřeknu nic 
bližšího. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
Škola i školka je v Loděnicích, 

takže tak, jak na ostatních men-
ších obcích. Děti musí dojíždět. 
Podle pamětníků to byla největší 
chyba vyhnat školství z vesnice, 
kde učitelé dělali kulturu i sport, 
dnes tu zbyla zdevastovaná 
zánovní škola. Kdyby naši před-
kové viděli jak to dopadlo a co 
jim to dalo práce postavit českou 
školu, to byly boje! 

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

Dopravní obslužnost se za po-
sledních pět let zlepšila. Je dobrá. 
Do Brna jezdí autobusy každou 
hodinu, tedy častěji než do Mo-

ravského Krumlova. 
Na co se můžeme těšit v oblas-

ti kultury a sportu? Zapojují se 
lidé do veřejného života? Na co 
nás pozvete? 

Co chystá obec - nevím. Ale za 
spolek přátel dobrého jídla a pití 
mohu říct, že jsme letos udělali 
dětský den, plánujeme fotbalový 
turnaj. Jsou to tedy akce organi-
zované hrstkou nadšených lidí, 
kterým není jedno, jak to tu s kul-
turou vypadá. Myslivecké sdru-
žení pořádá každoročně ples.Co 
se týče hodů, tak tato tradice se 
vytratila nezájmem a neochotou 
místních spoluobčanů. Obec jako 
taková neorganizuje nic. Je potře-
ba, aby to někdo probudil, aby tu 
bylo aspoň to, co dřív. 

Jak obec podporuje využití 
volného času mládeže?

Pokud vím, obec dostala nabíd-
ku od ČEZu na zbudování dětské-
ho hřiště. Nebyla ale využita. To 
nemohu pochopit, vždyť peníze 
určené pro děti, je to nejlepší, co 
obec pro ně může udělat. Asi je 
to tím, že pan starosta žádné děti 
nemá, proto se ho tato problema-
tika až tak netýká. Pokud by se 
jednalo o dotaci pro myslivce, 
tak to by se nabídka určitě přijala. 
Děti tu nemají sportovní vyžití, 
jen to, co si sami mezi sebou 

vytvoří. Proto mají některé čas na 
vandalismus. 

Myslíte, že je nutné, aby obec 
s 200 obyvateli měla uvolněného 
starostu a k tomu účetní? 

Nemyslím. Tato funkce by 
neměla být uvolněná. Na takový 
počet obyvatel by stačil „večerní 
starosta“.Vždyť pan starosta ne-
byl schopen ani odpovědět na 12 
Vámi položených otázek. Pravdě-
podobně je tak „zaneprázdněn“. 
V tomto případě by se peníze na 
jeho plat daly využít účelněji. To 
je přebujelá administrativa. 

Od letošního roku obec patří 
pod okres Brno-venkov, co se 
tímto pro občany změnilo a jaké 
výhody nebo nevýhody z toho pro 
občany plynou? 

Jsou tam plusy i mínusy. To 
ukáže až čas. Lidé nejčastěji jezdí 
k lékaři do Moravského Krumlo-
va a za prací do Pohořelic. Určitě 
se zlepšila dostupnost spojů. 
Například, když jsme patřili pod 
Krumlov, tak úřady byly pohro-
madě. Naopak v Pohořelicích 
jsou rozházené po celém městě a 
pro starší občany je to namáhavé 
a zdlouhavé. Pro nás by měly být 
všechny úřady v Pohořelicích, ale 
například Finanční a Katastrální 
úřad máme nově v Brně. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Jiřího Kratochvíla ze Šumic

Parkování v zámeckém parku
/Moravský Krumlov/ To, že Moravský Krumlov tíží situace s par-

kováním ve středu města, je známá věc. Ovšem díky rekonstrukci 
kanalizace se celá záležitost ještě zhoršila. Řešení se ale našlo. „Město 
Moravský Krumlov zřizuje po dobu rekonstrukce kanalizace provizor-
ní parkoviště umístěné u vjezdu do zámeckého parku. Toto parkoviště 
je určeno pouze pro osobní vozidla a je v provozu od pondělí do pátku. 
Proto žádáme řidiče, aby důsledně dbali pokynů Městské policie, která 
situaci monitoruje a usměrňuje,“ sdělil místostarosta Tomáš Třetina. O 
konečném řešení parkování se bude rozhodovat později, po dokončení re-
konstrukce kanalizace a v souvislosti s novou podobou náměstí.  /mask/

Vlakem po kraji levněji 
/Region/ České dráhy přicházejí s novým konceptem síťových jíz-

denek pro výhodné cestování po ČR a krajích. Od 10. června 2007 za-
čínají platit nové krajské síťové jízdenky REGIONet a síťová jízdenka 
pro Českou republiku ČD Net. Jihomoravský RegionNet je nová kon-
cepce síťových jízdenek Českých drah, která nabízí výhodné cestování 
jak v kraji, tak po celé republice.

Je to další kapitola projektu Vlakem vaším krajem, kde se snaží spo-
lečně s kraji propagovat domácí cestovní ruch v kraji. REGIONet je 
zcela nová nabídka pro cestující, kterou je možné použít ve druhé třídě 
všech osobních a spěšných vlaků Českých drah. Cena jízdenky pro jed-
nu osobu je 130 Kč, pro skupinu od dvou do pěti osob 260 Kč.

„Brno není jen druhým největším městem v České republice. Nabízí, 
stejně jako celý Jihomoravský kraj, řadu památek a zajímavostí, které 
rozhodně stojí za to vidět,“ říká Jiří Kolář, náměstek generálního ředi-
tele ČD pro osobní dopravu. 

Jaké jsou tipy na výlet s REGIONetem Jihomoravským? „Brno je 
významným veletržním centrem střední Evropy i centrem české justice
i univerzitním městem. Celý jihomoravský region je bohatý na kulturně 
historické památky. Brněnská vila Tugendhat a Lednicko-Valtický areál
jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Kromě rozsáhlých vinařských oblastí by si milovníci přírodních 
zajímavostí neměli nechat ujít návštěvu národního parku Podyjí, 
Pálavy, Bílých Karpat ani chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
s krápníkovými jeskyněmi a Macochou. Na jižní Moravě by neměli 
návštěvníci vynechat Znojmo. Kromě městské památkové rezervace 
je tu také románská rotunda sv. Kateřiny, která je považována za jednu 
z nejvýznamnějších památek v České republice, především díky ná-
stěnným malbám, které přibližují počátky české státnosti. Zajímavé je i 
ivančicko a moravskokrumlovsko. Do Ivančic, Moravského Krumlova 
a Znojma je pohodlné spojení vlakem. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout například Muchovu Slovanskou Epopej v Moravském Krumlo-
vě, která stojí za shlédnutí,“ doplnil Aleš Ondrůj, ředitel marketingu 
v osobní dopravě ČD.

České dráhy prostřednictvím jízdenky ČD Net nabízejí cestujícím 
další produkt postavený na tom, že jako jediný dopravce zajišťují 
celosíťovou obslužnost. ČD Net je jednoduchý a dostupný produkt, 
který reaguje právě na poptávku po těchto službách. Kromě toho sa-
mozřejmě dál zůstávají v platnosti současné síťové jízdenky Klasik 
ve dvoudenní, týdenní, měsíční a čtvrtletní variantě, stále také platí 
jízdenka IN-GOLD. Spolu s novými síťovými jízdenkami také vzniká 
nový síťový doklad pro jízdní kola, který doplňuje stávající nabídku 
kombinovaných dokladů. Za 50 Kč je možné přepravovat jízdní kolo 
jako spoluzavazadlo během jednoho dne libovolným počtem vlaků 
Českých drah. Tato nabídka doplňuje stávající kombinované doklady 
pro jízdní kolo za 60 Kč dvoudenní, 80 Kč třídenní, 120 Kč pětidenní
a 150 Kč sedmidenní. Kombinovaný doklad umožňuje cestovat s ko-
lem libovolným množstvím vlaků ve zvolených dnech a zdarma je 
uschovat v nádražních úschovnách. V Jihomoravském kraji nabízejí 
České dráhy také vlastní půjčovny kol.                                           /jak/

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

Alfa Romeo 156 1,6 16V
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
tach.: 165 tis. km, klima

Aprilia Pegaso 650 ie
r.v. 2003, cena 112.000 Kč
tach.: 4 tis. km, bez DPH

Aprilia Scarabeo 150
r.v. 2000, cena 36.000 Kč
tach.: 24 tis. km

Audi A4 120 kW, 6 rychl.
r.v. 2004, cena 759.000 Kč
tach.: 82 tis. km

Audi A4 1,9 TDI
r.v. 1995, cena 107.000 Kč
tach.: 235 tis. km, klima

Audi A3 1,6i
r.v. 2004, cena 375.000 Kč
tach.: 84 tis. km, aut. klima

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

Citroen Xsara 2,0 HDI
r.v. 2002, cena 180.000 Kč
tach.: 48 tis. km, klima

Citroen Xsara Picasso 2,0
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 134 tis. km, klima

Citroen Xantia 1,8i 16V
r.v. 1996, cena 63.000 Kč
tach.: 82 tis. km

Fiat Bravo 1,6 16V
r.v. 1996, cena 55.000 Kč
tach.: 120 tis. km

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

Fiat Seicento 1,1 Sporting
r.v. 2001, cena 70.000 Kč
tach.: 53 tis. km

Fiat Stilo 1,9 JTD 85 kW
r.v. 2003, cena 169.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Ford Tranzit 2.0 TDI, 74 kW
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 168 tis. km, bez DPH

Honda 150
r.v. 2000, cena 36.000 Kč
tach.: 27 tis. km

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

Mazda 323 1,5 SDN, 65 kW
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Mercedes-Benz 1,7 CDI
r.v. 2000, cena 210.000 Kč
tach.: 116 tis. km, aut. klima

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

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 329.000 Kč
tach.: 207 tis. km, max. výbava

Peugeot 206 1,4 HDI
r.v. 2006, cena 215.000 Kč
tach.: 27 tis. km, klima

Peugeot 405 2,0 MI16, 118 kW 
r.v. 1989, cena 26.000 Kč
tach.: 215 tis. km

Piaggio Gilera 125
r.v. 2003, cena 35.000 Kč
tach.: 21 tis. km

Renault Laguna 1,9 DCI
r.v. 2003, cena 229.000 Kč
tach.: 133 tis. km, klima

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

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

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 550.000 Kč
tach.: 36 tis. km, aut. klima

Toyota RAV4 2.0 DTI
r.v. 2004, cena 405.000 Kč
tach.: 73 tis. km

Toyota Avensys 2.0 D-4D
r.v. 2004, cena 419.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

VW LT 46 2,8 TDI
r.v. 2001, cena 250.000 Kč
tach.: 298 tis. km, bez DPH

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

VW Golf 1,9 D
r.v. 1994, cena 39.000 Kč
tach.: 223 tis. km

VW Bora 1,9 TDI PD
r.v. 2001, cena 215.000 Kč
tach.: 205 tis. km, aut. klima

VW Passat Tiptronic 96
r.v. 2004, cena 360.000 Kč
tach.: 175 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,6
r.v. 1989, cena 20.000 Kč
tach.: 171 tis. km

VW Passat 1,8 CL kombi
r.v. 1989, cena 38.000 Kč
tach.: 222 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 339.000 Kč
tach.: 179 tis. km, max. výbava

VW Transporter 2,4D
r.v. 1995, cena 99.000 Kč
tach.: 336 tis. km, bez DPH

ALU kola Škoda, VW
cena 15.000 Kč
dobrý stav

Raft s motorem 50 ccm
cena 34.000 Kč
dobrý stav, motor Tohatsu

Milenium 485 - 75 PS
cena 289.000 Kč vč. vozíku
dobrý stav, motor po GO

ANissan X-trail 2,0i
r.v. 2003, cena 320.000 Kč
tach.: 44 tis. km, klima

Opel Vectra 2,0i + LPG
r.v. 1996, cena 77.000 Kč
tach.: 188 tis. km, aut. klima

Peugeot 106 1,1i
r.v. 1998, cena 65.000 Kč
tach.: 35 tis. km

Škoda Octavia 1,9 SDI
r.v. 1999, cena 149.000 Kč
tach.: 187 tis. km, klima

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

Škoda Felicia 1,3
r.v. 1999, cena 69.000 Kč
tach.: 128 tis. km

VW Vento 1,9 TD
r.v. 1994, cena 49.000 Kč
tach.: 119 tis. km

VW Golf 1,9 TD
r.v. 1995, cena 89.000 Kč
tach.: 140 tis. km

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

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 272.000 Kč
tach.: 145 tis. km, aut. klima

Yamaha Skyliner 150
r.v. 2000, cena 39.000 Kč
tach.: 26 tis. km

ALU kola VW, Audi
cena 15.000 Kč
velmi dobrý stav

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
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Po Dalešické přehradě se 
svezete lodí Vysočina

Loď Vysočina pro 150 cestujících začne brázdit vodu Dalešické 
přehrady od neděle 1. července. Právě na tento den se chystá slavnostní 
zahájení lodní dopravy. Provozovatelem se stane fi rma Quarter, jejíž 
lodě vozí cestující po přehradách Orlík a Slapy. Ojedinělou a historic-
ky první akci tohoto druhu pořádá Mikroregion Horácko za podpory 
generálního partnera Skupiny ČEZ, mediálního partnera HIT Radio 
Vysočina a kraje Vysočina. Zahájení lodní dopravy na Dalešické pře-
hradě nabídne návštěvníkům také bohatý doprovodný program. Blízký 
Dalešický pivovar se postará o občerstvení.

Od Obecního úřadu v Koněšíně mohou návštěvníci od 13. hodiny  
dojít ke koněšínské pláži, kde se slavnost koná, po dvou trasách.
Rodiny s dětmi zřejmě zvolí cestu pohádkovým lesem, ostatní půjdou 
po značkách, které je dovedou až k cíli. Na pláž dorazí ještě beze-
jmenná loď v 15 hodin. Farář P. Petr Holý jí požehná a režisér Jiří 
Menzel pak pokřtí jménem Vysočina. Po krátkých zdravicích hejtmana 
kraje Vysočina Miloše Vystrčila, ředitele Jaderné elektrárny Dukovany 
Zdeňka Linharta a senátora Vítězslava Jonáše vystoupí se svým pořa-
dem zpěvák a skvělý vypravěč Pavel Novák. Koncert začíná v 15.30 
hodin a potrvá až do 17. hodiny. 

Vyhlídkové okružní plavby zahájí od 16. hodiny a poslední jízda 
skončí ve 21 hodin. Trasa povede z koněšínské zastávky směrem k do-
minantě Dalešické přehrady Wilsonově skále a zpět na koněšínskou 
pláž. Pouze v den zahájení lodní dopravy zaplatí dospělí cestující 70 
korun a dětí 30 korun. Ceny jízdenek pro další dny a pevný jízdní řád 
se čtyřmi zastávkami v Kramolíně, Dalešicích, Hartvíkovicích a Ko-
něšíně najdou zájemci na adrese www.dalesickaprehrada.cz. Jízdní řád 
počítá i s prostorem pro jízdy na objednávku.

V upomínku na jedinečnou akci v dějinách Dalešické přehrady, kterou si
rozhodně nenechte ujít, připravují pořadatelé také drobné suvenýry.  (mč)

Řada koupališť nevyhovuje
/Znojemsko/ Nesplněné technické požadavky, které udává platná 

vyhláška, to jsou důvody, proč v letošním roce neotevřou některá 
koupaliště na Znojemsku. Už v loňském roce byla zavřena koupališ-
tě v Prosiměřicích a Těšeticích. Nejčastějšími závadami je absence 
přelivných žlábků, bezpečnostní záchytné plochy, závadou také je, že 
voda se nemůže přelévat z jednoho bazénu do druhého, někde chybí 
sprchy u brodítek. Problémem provozovatelů je, že nemají dostatek 
fi nančních prostředků na to, aby mohli koupaliště zrekonstruovat
a následně zpřístupnit veřejnosti.

Například v Těšeticích by bylo potřeba kolem šesti milionů korun 
na to, aby bazén vyhovoval všem technickým a hygienickým poža-
davkům. Naopak v Tavíkovicích se snaží znovu oživit zdejší přírodní 
koupaliště. Vedení obce si od tohoto kroku slibuje zlepšení služeb pro 
občany a zlepšení turistického ruchu a to i za prvotní nemalé náklady. 

Dohady o tom, zda bude fungovat koupaliště v Miroslavi, které bylo 
postaveno již v roce 1929, ukončilo rozhodnutí radních. Rekonstrukce 
plovárny by dle zpracované studie stála 25-30 milionů korun. Reálné 
fi nanční možnosti města nedovolují tuto investici uskutečnit a proto 
bylo vydáno rozhodnutí, že koupaliště nebude ofi ciálně provozováno. 
Přesto bylo ve prospěch místních rozhodnuto bazén na sezónu připra-
vit, napustit a koupání zájemcům na vlastní nebezpečí umožnit.

Obyvatelé obcí bez vlastních koupališť budou muset cestovat ke 
vzdálenějším bazénovým centrům nebo využít rybníků a přehrad, jako 
například v Horních Dunajovicích nebo Výrovicích, .                /mask/

/Oslavany/  Koncem května se 
delegace města Oslavany vydala 
na základě pozvání na třídenní 
návštěvu do partnerského města 
Schkeuditz ve SRN. Schkeuditz 
leží mezi městy Lipsko a Halle.

Oslavany v loňském roce 
podepsaly s městem Schkeuditz 
smlouvu o spolupráci. Letošní 
návštěva v Německu měla za cíl 
konkretizovat přípravu jednotli-
vých projektů a oblastí, kterých 
se bude další spolupráce týkat. 

Dle sdělení účastníků byla 
jednání konstruktivní. Projedná-
vala se především oblast mládeže
a tělovýchovy, kde již dlouhou 
dobu probíhají mezi městy spor-
tovní utkání v lehké atletice. 
V současné době se projednává i 
spolupráce mezi školní mládeží, 
kdy oslavanské děti budou od 
příštího roku navštěvovat jazy-
kové letní pobyty a to v dalších 
partnerských městech města 
Schkeuditz, ať už je to bavorské 
město Bühl nebo města ve Fran-
cii. Jedná se jazykové pobyty 
zaměřené na angličtinu.

V průběhu návštěvy se oslavan-
ští zúčastnili slavnostního odha-
lení desky na kraji města Schkeu-
ditz, kde jsou zobrazeny znaky 
všech partnerských měst, pro-
běhla prohlídka hasičského zá-

chranného sboru, který je v tomto 
městě velmi aktivní vzhledem 
k blízkosti letiště a husté dálniční 
síti, kde dobrovolní hasiči zasa-
hují při dopravních nehodách. 

Následovala prohlídka místní 
základní školy se systémem výu-
ky typickým pro Německo, zá-
zemím žáků a prostředím školy. 
To se líbilo především dvěma 
oslavanským zastupitelům, kteří 
ve školství působí.

Samozřejmostí byla prohlídka 
města, investice města a jejich 
fi nancování s využíváním Evrop-
ských fondů. Zajímavá byla také 
prohlídka letiště. To je jedním 
z největších v Německu. Probíhá 
zde intenzivní výstavba za úče-
lem zefektivnění dopravy. Tak se 
brzy zařadí mezi nejvýznamnější 
středoevropská letiště.

Oslavanští pozvali své partnery 
na návštěvu do Oslavan v příštím 
roce. Návštěva by měla proběh-
nout v jarních měsících, aby
se obě strany detailně dohodly
na podmínkách letního jazyko-
vého pobytu o prázdninách 2008
a sportovního klání. 

Výrazným přínosem partner-
ství byl pro Oslavany nedávný 
dar v podobě kompletně vybave-
né chemické učebny pro oslavan-
skou základní školu.             /jak/

Partnerství přináší
pozitivní výsledky

Ve Vémyslicích zuřila bitva

/Vémyslice/ Druhý červnový den byl ve Vémyslicích ve znamení 
středověké bitvy. V místním kempu na řece Rokytné vyrostla dřevěná 
maketa středověkého hradu Rokyten, který bránili stateční obránci 
před náporem tatarských bojovníků. Ti měli navíc k dispozici dřevěný 
katapult, kterým hrad ostřelovali. Oplátkou jim byla sprška střel od 
lučištníků. Návštěvníci si také mohli prohlédnout středověké vojenské 
ležení. O zábavu se postarala skupina historického šermu Sigurd, která 
do zápolení zapojila i děti. Organizátoři akce mysleli též na občerstvení 
a kulturní doprovodný program. Malým neštěstím byl jen déšť, který 
dobře rozjetou zábavu přerušil.                                                    /mask/

foto: mask



7nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

lé
to

 2
00

7

Díky nám si to 
opravdu užijete

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

KOMPLEXNÍ 
SERVIS 

AUTOKLIMATIZACÍ

Měření počítačovou geometrií
zn. BEISSBART ML 4601. 

Diagnostika elektronických 
systémů počítačem LAUNCH.

AUTO-PNEUSERVIS ČERNÝ
Medlice 20 

 tel.: 515 339 345 • mob.: 736 624 955 

TPZ NÁBYTEK

TPZ - NÁBYTEK ZA ROZUMNOU CENU

Akce platí pro provozovny TPZ Přímětice 343 a TPZ Vídeňská 25
TPZ Přímětice 343, 669 04 Znojmo  •  tel./fax: 515 265 236  •  Pracovní doba: Po - Pá: 8.00-18.00, So: 8.00-12.00
TPZ Vídeňská, 25, 669 02 Znojmo  •  tel./fax: 515 227 044  •  Pracovní doba: Po - Pá: 9.00-18.00, So: 9.00-12.00

slavíme 14. narozeniny a máme pro Vás neodolatelný dárek

pouze týden od 18.6. do 25.6.
10% slevy na veškerý čalouněný nábytek !

KUPUJTE, OBJEDNÁVEJTE VE VÝJIMEČNÝCH CENÁCH
(sedací soupravy, gauče, pohovky, křesla)z naší nabídky

vybíráme: 

Sedací souprava
„JULIE“ 3+1+1

rozkládací
s úložným prostorem
stará cena: 14.020,-
ušetříte: 1.402,-

Sedací souprava
„NEBRASCA“ 3+1+1

rozkládací s úložným prostorem
stará cena: 12.110,-
ušetříte: 1.211,-

12.618,- 10.899,-



Letní prázdniny se rychle blíží 
a spolu s nimi se na silnicích a 
cestách objeví více těch, kteří se 
rozhodli strávit svůj volný čas na 
kole. Jízda na kole nabízí spoustu 
předností. Stále více lidí si chce 
díky tomuto sportu a zdravému 
životnímu stylu udržet kondici 
a přitom poznávat krásy naší 
přírody a památek. Cyklistika 
v tomto směru zažívá rozmach a 
to také díky stále se zlepšující síti 
cyklotras.

Cyklotrasy vedou přírodně i 
kulturně pozoruhodnými místy, 
odhalují skrytá zákoutí a ve vět-
šině případů se vyhýbají rušným 
silnicím a jsou také rozmanité 
svou náročností. Kolo by mělo 
být do terénu připraveno a vyba-
veno bezpečnostními prvky. 

A jaké kolo si vlastně pořídit? 
Vše začíná již při nákupu kola. Je 
třeba si uvědomit, zda bude kolo 
určeno pro výlet s rodinou nebo  
spíše pro sportovní jízdu. Rozdíl 
je i mezi dámským a pánským 

kolem. Důležité je, pro jaký terén 
má být jízdní kolo určeno. Pouze 
na  silnici je vhodné kolo silniční, 
do lehkého terénu krosové, do 
města a na zpevněné cesty „tre-
kové“. Bláto a kamení vyžadují 
horské kolo. Důležité také je, jak 
často se bude jezdit, zda denně do 
práce nebo jednou za rok s rodi-
nou na dovolenou. 

Povinná výbava kol dle platné 
legislativy v sobě zahrnuje: dvě 
na sobě nezávislé brzdy, jízdní 
kola pro předškolní děti vybavená 
tzv. torpédem, což je volnoběžný 
náboj s protišlapací brzdou (a 
nemusí být vybavena přední brz-
dou). Zadní červenou odrazkou, 
odrazka může být kombinována 
se zadní červenou svítilnou a lze 
ji nahradit odrazovými materiály 
na oděvu nebo obuvi cyklisty. 
Přední bílou odrazkou; u tu lze  
nahradit například odrazovou 
páskou na rukávech cyklisty. 
Oranžovými odrazkami na obou 
stranách pedálů, oranžovými od-

razkami na paprscích obou kol.
Pro jízdu za snížené viditel-

nosti musí být jízdní kola dále 
vybavena předním světlometem 
svítícím dopředu bílým světlem, 
jestliže je vozovka dostatečně 
osvětlena, může být nahrazen 
svítilnou s přerušovaným bílým 
světlem. Zadní červenou svítil-
nou; může být nahrazena svítil-
nou s přerušovaným červeným 
světlem. Zdrojem proudu, dyna-
mo nebo baterie schopné zajistit 
svítivost předepsaného osvětlení 
po dobu minimálně 1,5 hodiny. 
Je-li kolo vybaveno sedátkem pro 
dopravu dítěte, musí sedátko být 
pevně připevněno a kolo musí být 
vybaveno podpěrami pro nohy 
dítěte.

Pak je dobré mít nepovinné 
dovybavení. Tím mohou být 
například držák na láhev, nářadí, 
kapsy a brašny, blatníky, nosič, 
stojan nebo držák na mapy či 

GPS. Vhodné je také například 
nosit ochrannou přilbu při jízdách 
na kole po silnicích i v terénu. 
Ochranné přilby pro cyklisty jsou 
v ČR povinné zatím jen pro děti 
do 15 let. Úrazy hlavy jsou však 
nebezpečné i pro dospělé cyklis-
ty. Bez ochranné přilby by neměli 
cyklisté vyjíždět ani na pozemní 
komunikace ani do terénu.

Je také vhodné na kole jez-
dit vždy ve světlém a pestrém 
oblečení, což je pro bezpečnost 
cyklistů velmi důležité, a to i za 
nesnížené viditelnosti. Cyklista v 
tmavém oblečení jedoucí za ml-
havé noci na neosvětleném kole 
se znečištěnými nebo chybějícími 
odrazkami je sebevrah. 

Posledním krokem je příprava 
kola na první vyjetí. Je nutná  
kontrola stavu a funkčnosti po-
hyblivých součástí jako řazení, 
brzd a řetězu a v neposlední řadě 
také pneumatik.                 /mask/
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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. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Polévky trochu jinak ...
Staré přísloví tvrdí, že polévka je grunt. Nechci o tom polemizovat, 

ale spíše se podívat, jak se vlastně dělaly a dělají. Polévky jsou pro 
nás součástí oběda, ale mnohdy i dobrou večeří. Polévka doplněná 
chlebem nebo vařenými brambory může tvořit i hlavní pokrm. Polév-
ky mohou být velmi různorodé, záleží na tom, z čeho a jak jsou při-
praveny. Především vývary z masa a zeleniny mají chuťový význam, 
neboť se do nich varem částečně vyluhují chuťové látky. Polévky 
zapražené, luštěninové a mléčné jsou vlastně zředěný pokrm. Méně 
známé, ale chutné jsou polévky ovocné, vhodné jak pro děti tak i 
dospělé, zvláště pak v horkých letních měsících.

Nejdříve vám přinášíme recept z roku 1645. „Jak se vinná polívka 
dělati má. Má se vzíti sladké domácí sic dobrý víno, mezi to dvě lžíce 
růžoví vody aneb štyry žultky od vejcete a sladkej smetany, všechno 
dobře zamíchati, potom v pánvě šmalc rozpustiti a tu polívku do něj 
vlíti, cukru, muškátového květu a šafránu, do ně vsipati a dobře štvr-
tý díl nechati vyvřeti, neb kdy vinná polívka nedobře bývá zevřena, 
bývá nezdravá.“ Jiný, dá se říci i praktičtější recept pochází z roku 
1661. „Polívka tlučená ze slepice. Vezmi vod slepice vařený brky 
vod křídel, jatřičky, stluč to dobře v moždíři. Potom vlej na to hovězí 
polívky, jak chceš hustou nebo řídkou míti, pak to prdceď skrze drš-
lák. Stluč mezi ně některý mandl. Potom, když to procedíš, vlej to do 
hrníčku, dej mezi to květu, kousek nového másla, zvař to čistě spolu. 
Pak to dávej teplý píti, tato polívka jest obzvláště dobrá pro nemocný 
lidi, nebo posilňuje.“ Dost už ale bylo historie. Podívejme se nyní
na novodobější recepty.                                                             /mask/

Moravská rybí polévka z Pohořelic 
Co budeme potřebovat: Jikry a mlíčí ze dvou kaprů, nudle, 4 lží-

ce hladké mouky, 50g másla, petrželku,1 větší mrkev, petržel, půl ce-
leru, 1 cibuli, 5 kuliček celého pepře, 5 kuliček nového koření, sůl. 

Postup: Do 1,5 l osolené vody dáme vařit mrkev, petržel, celer, 
koření. V jiném malém hrnečku uvaříme doměkka jikry a mlíčí. 
Mezitím osmahneme na rozehřátém másle nadrobno nakrájenou 
cibuli, zaprášíme moukou a osmažíme ji na světlou cibulovou jíšku.
V osolené vodě uvaříme nudle podle návodu na obalu. Když je zele-
nina v polévce měkká, zahustíme polévku připravenou jíškou, nechá-
me přejít varem, přidáme rozkrájené mlíčí a jikry, vložíme uvařené
a scezené nudle a posypeme zelenou petrželkou. 

Znojemská okurková polévka vařená 
Co budeme potřebovat: 500 g kvašáků, 500 g uzeného masa nebo 

žeber, 300 g brambor, sůl, pepř, černý celý, nové koření, bobkový 
list, smetanu. 

Postup: Maso dáme vařit společně s kořením, ke konci přidáme
na kostičky nakrájené brambory a na hrubo nasekané okurky, dle 
chuti dosolíme. Před dokončením, když jsou uvařené brambory, zali-
jeme smetanou a krátce povaříme. 

Studená okurková polévka 
Co budeme potřebovat: 1 větší salátovou okurku, 500 ml bílého 

jogurtu, sůl, pepř, lžičku cukru, citrónovou šťávu, lžíci nasekaného 
kopru, 2 stroužky česneku, čtvrt litru vody.

Postup: Na kostičky nakrájenou okurku dáme do mísy, přidáme 
třený česnek, přidáme jogurt a vodu, nasekaný kopr, cukr, dle chuti 
osolíme, opepříme, zakapeme šťávou z citrónu a dobře promícháme. 
Polévka se podává vychlazená. 

Dopručení: Pro lepší chuť můžeme přidat 30 g jader vlašských 
ořechů. 

Cyklistická sezóna brzy vypukne naplno

Čtvrt století od otevření
ZŠ Ivančická

V měsíci červnu 2007 si Základní škola na ulici Ivančická v Morav-
ském Krumlově připomene již 25 roků, které uplynuly od roku 1982, 
kdy byla předána žákům a pedagogům.

Při této příležitosti žáci a pedagogický sbor připravili pro širokou ve-
řejnost, bývalé zaměstnance, představitele města, Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje a Konta Bariéry slavnostní Školní akademii, která 
se uskuteční v pátek dne 15. června  v příjemném prostředí atria školy. 

Součástí slavnosti bude otevření nového bezbariérového přístupu 
do prostorů venkovního školního atria s parkovou úpravou. Umož-
nění tohoto přístupu přivítají zejména handicapované děti s těžkým 
zdravotním postižením, které školu od září 2006 ve speciálně zřízené
a vybavené třídě navštěvují. Realizaci bezbariérového přístupu bu-
dovaného z prostředků města rovněž fi nančně podpořila Rada Konta 
Bariéry příspěvkem ve výši 100.000 korun.

V bohatém kulturním programu vystoupí handicapované děti a žáci 
školy s pěveckými, tanečními, hudebními a sportovními ukázkami. 
Škola rovněž přivítá zástupce z rakouské školy Hauptschule v St. Le-
onhardu, se kterou udržuje a rozvíjí již 14 roků partnerskou spolupráci. 
V rámci slavnosti bude zájemcům umožněna prohlídka školy.      /abé/

Lyra patřila talentům
Devátý ročník regionální soutěže pěveckých talentů proběhl letos 

v netradičním jarním termínu. Ze studeného chladného podzimu se pře-
stěhoval do prosluněných květnových dnů. Soutěže, pořádané Základní 
školou Vémyslice, se letos zúčastnilo deset okolních základních škol a 
nižší ročníky Gymnázia Moravský Krumlov. Nad její regulérností bděla 
porota složená z hudebních profesionálů, pedagogů Janáčkovy akade-
mie muzických umění v Brně. Mgr. Beatu Blaškovou a Mgr. Janu Ma-
tyášovou doplnil ředitel miroslavského DDM Mgr. Miroslav Růžička.

Soutěž probíhala opět ve třech kategoriích. Mezi nejmladšími, 1.-
3. třída, si vavříny vítězů odnesla Kristýna Juřenová ze ZŠ Višňové, 
ve druhé kategorii, 4.-6. třída, Jana Švédová ze ZŠ Klášterní Morav-
ský Krumlov a v nejstarší kategorii, 7.-9. třída, Tereza Veselá ze ZŠ 
Miroslav. O náročné a poctivé přípravě soutěžících svědčí nebývalá 
vyrovnanost výkonů, což výrazně ztěžovalo porotě rozhodování. Ně-
kolikrát tak bylo uděleno více druhých či třetích míst a navíc i několik 
pochvalných listů. Mladí zpěváci z předních míst každé kategorie 
dostali i letos možnost pochlubit se svým uměním na veřejnosti. Po 
koncertech ve Vémyslicích a krumlovském kinosále poprvé i pod širým 
nebem na náměstí Moravského Krumlova. Jejich vystoupení přilákala 
řadu diváků, kteří odměňovali jejich výkony potleskem, který svědčil
o vysoké kvalitě předváděných písní a vléval jim do žil nový elán
do další práce. Tak snad opět za rok.               R. Staněk, ZŠ Vémyslice

Pohádkový les
  

V neděli 10. června se konala v zámeckém parku v Dukovanech 
akce určená především dětem pod názvem Pohádkový les. Děti spolu 
s rodiči vstupovaly do pohádkové říše krále Hyacinta II. hlavní bra-
nou, kde obdržely od zbrojnošů Pohádkový pas. Jeho Veličenstvo král 
Hyacint II. s chotí přivítal návštěvníky a popřál pěknou procházku jeho 
královstvím. V pohádkové říši na děti ještě čekala Arabela s Petrem
a jejich děti Karel a Hyacint, Xenie, Rumburak, pan Majer a vlk, 
Blekota a Pekota, strýček Pompo, ježibaba od Perníkové chaloupky, 
Roxana se služtičkami, paní Müllerová s Honzíkem, vodník, víly
a Sněhurka s trpaslíky, kteří pro ně měli připravené úkoly, soutěže, 
hry a pěkné odměny. Prostory zámeckého parku společně s kostýmy 
pohádkových bytostí vytvořily pěknou nedělní atmosféru a všichni 
odcházeli spokojeni.                           Blanka Stiborová Věra Tesařová

Naso, fl op,
BNA, Ira, 
TKA, York

Bláznivé Špinit
vodu

Talisman • Opuchlina Mák
(slov.)

Jsoucí
poblíž • Antický

bájkář
Část
vozu

Model
spotřebič.

Bosch

Zn. prací-
ho prášku

Patřící
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Typ
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paměti

Takto
Hl. město
Švýcarska

Jitřenka
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dupání

Ruská
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vané • Doupě Jako

(něm.)
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Autor
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Připra-
vovat

na ohni
•
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Výčep
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(ang.)
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Část
těla
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Prodejní 
stůl
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2. díl
tajenky
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Předložka
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Slovenské
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povstání
Drakula

Silné
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Český
rytec

• Cikánky
Seknutí

Kolem

Výrobce
alkoholu
Pečivo
s náplní

Zabiják

Neobuti
Cizí ženské

jméno
Pastýřská

píšťala

Dětská
hračka

Useknout

Itálie – Palmová riviéra
Palmová riviéra představuje krásnou oblast Itálie, od jihu 
chráněná ostruhou Garganského pohoří vybíhající (1. díl 
tajenky). V oblasti asi 100 km jižně od Ancony vyrostla 
podél širokých pláží s jemným zlatavě bílým pískem síť 
(2. díl tajenky), táhnoucí se v délce třiceti kilometrů. 
Poetické jméno pobřeží je odvozeno od více než pěti tisíc 
záměrně vysazených palem, které mu dodávají exotický 
vzhled mnohem vzdálenějších zemí a které v každém
z prázdninových středisek lemují plážové promenády
a poskytují vítaný stín. Hřeben Apenin o výšce až 2000 
metrů tvoří atraktivní kulisu pobřeží. Milovníci přírod-
ních krás mohou navštívit národní park Gran Sasso. 

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: archiv redakce
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PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 

KRUMLOVSKO – ROKYTENSKÉ 
SLEPENCE

v neděli 17. června 2007
Sraz účastníků ve 13.00 hod. v obci Rokytná u kostela, délka trasy 

asi 4 km, předpokládané ukončení kolem 18.00 hod. v Rokytné. 
Účastníkům doporučujeme terénní obuv, trasa povede svažitým terénem. 

Odborní vedoucí:
Mgr. Bronislav Gruna (botanika), Mgr. Petr Janšta (entomologie)

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

výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“.
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovsko, Ekoporadna, Palackého 57,

672  01 Moravský Krumlov. Tel.: 515 220 406,
e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz , ICQ: e-poradna.zivepomezi, 

skype: ekoporadna.zivepomezi. 
Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• ne17.6. v 18.00 VRATNÉ  LAHVE
  Komedie ČR
• st 20.6. ve 20.00 HORY MAJÍ OČI II
  Horor USA
• so 23.6. ve 20.00 GHOST RIDER
• ne 24.6. v 18.00 Akční thriller USA
• st 27.6. ve 20.00 SPIDER MAN 3
  Akční dobrodružný film USA
• so 30.6. ve 20.00 TAXI 4
  Akční komedie Francie

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 17.6. ve 20.00 VLAJKY NAŠICH OTCŮ
  Film USA
• st 20.6. ve 20.00 HORY MAJÍ OČI II
  Horor USA
• ne 24.6. v 17.00 SPIDER MAN 3
• ne ve 20.00 Akční dobrodružný film USA
• st 27.6. v 17.00 BESTIÁŘ
  Film ČR
• ne 1.7. ve 20.30 DIVOČÁCI
  Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 17.6. v 19.00 PAST NA ŽRALOKA
  Film USA/Korea
• so 23.6. v 19.00 VLAJKY NAŠICH OTCŮ
  Film USA
• ne 24.6. v 19.00 EXTRÉMNÍ SVAHY
  Film USA
• so 30.6. v 19.00 VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ  
  Film USA/Španelsko/Itálie/VB

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• ne 17.6. ve 14.00 MIROSLAVSKÝ KLÍČ
  festival dechovek
• pá 22.6. v 18.00 LETNÍ SLAVNOST
  Bohatý kult. program, ohňová show
• so 23.6. v 18.00 ROCKOVÝ FESTIVAL
  Hrají rockové kapely z Miroslavi
• pá 29.6. ve 21.30 HAPPY FEET
  Animovaný film USA
• so 30.6. ve 21.30 HORY MAJÍ OČI II
  Horor USA
• ne 1.7. ve 21.30 SPIDER MAN 3
  Akční dobrodružný film USA

Změna programů vyhrazena.

Kulturní programy
18. 6. - 1. 7. 2007

Město Miroslav a Základní umělecká škola Miroslav pořádají
pod záštitou starosty města Ing. Augustina Formana

MIROSLAVSKÝ KLÍČ 2007
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
neděle 17. června v Letním kině Miroslav ve 14.00 hodin 

Vystoupí: Polanka, Dubňanka, Pálavanka, Vysočinka, Túfaranka. 
Pořadem provází Pavel Jech.

Při nepřízni počasí se akce uskuteční v kulturním domě.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 30. 6. 2007

9. ROČNÍK HUMANITÁRNÍ AKCE
BĚH TERRYHO FOXE

Závod je nesoutěžní a může se jej zúčastnit každý bez rozdílu věku 
a pohlaví. Za příspěvek, který je použit na výzkum léků proti rakovině, 

dostanete upomínkový předmět dle výše příspěvku.
• 13.00 hod.sraz účastníků • 13.30 hod.házená „starých pánů“ 

Padochov - Zbýšov • 14.30 hod. prezentace BTF • 15.00 hod. start 
BTF • 15.30 hod.aerobic - vystoupení DDM Oslavany • 16.00 hod. 

ukázka vystoupení vojenského hist. klubu Kentaur a motorkářů Šum 
pístu • 14.00 hod. je pro děti přichystán koňský povoz a skákací 

nafukovací hrad. V sále Sokolovny bude výstavka kreseb žáků ZŠ
na téma BTF. Po celou dobu akce bohaté občerstvení
• 18.00 hod. vystoupení trampské skupiny Pumpaři.

 Odpoledne je vyhrazeno nejen sportu, ale i zábavě a proto naše 
pozvání patří všem občanům z celého okolí. Přijďte nás podpořit

v boji proti rakovině. Nikdo z nás nevíme, kdy tuto pomoc budeme 
potřebovat sami. Výbor TJ Sokol Padochov.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 24.6. výstava Já - člověk, my - lidé. Galerie Památníku A. Muchy.
• 23.6.v 7.00 hod.- Zájezd zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Velehrad, 
skanzen Modrá, od Besedního domu.
• 1.7. v 8.00 hod. - Zájezd ZOO, Dinopark a Aquapark Vyškov, od 
Besedního domu, Atrakce“ Dvoreček naší babičky“ zvířátka se dají pohladit 
i krmit zakoupenými granulemi. Dinopark - 30 ještěrů, někteří jsou pohybliví 
a ozvučení. Pro děti prolézací dřevěné plastiky zvířat, dětské paleontologické 
hřiště, naučná stezka. Letní areál - bázen 50 m, vodní atrakce. Doprava 150 Kč.

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

• červen - výstava „Moravskokrumlovské školy se představují“. Galerie 
Knížecí dům M. Krumlov, nám. TGM 40, výstava potrvá do 27. června.
• červen - výstava výtvarné práce žáků SOŠO a SOUŘ, Městský úřad 
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava potrvá do 25. června.
• 17.6. v 17.00 hod. - IV. hudební podvečer. Vystoupí Ansambl H. Halířové 
- Supové, zámek M. Krumlov, Slovanská epopej. 
• 18.6. v 18.00 hod. - Koncert. Vystoupí pěvecký sbor Kantiléna Jakub Klecker 
- sbormistr, XII. MFH 13 měst CONCENTUS MORAVIAE, vstupné: 120 a 80 
Kč, zámek M. Krumlov, Slovanská epopej, předprodej v IC, tel.: 515 321 064.
• 22.6. v 15.30 hod. - Akademie ZŠ Klášterní, pro školy dopoledne, kinosál
M. Krumlov, pro veřejnost v 15.30 hod.
• 30.6. ve 20.00 - Noční prohlídka - „Oživlá Epopej“, zámek Slovanská 
epopej M. Krumlov, začátek: 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod., účinkují herci 
divadelního spolku Bezgest M. Krumlov, občerstvení zajištěno, závazné 
přihlášky přijímá Informační centrum, tel.: 515 321 064.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 17.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč. Přehlídka dechových hudeb v letním 
kině. Přehlídku bude uvádět Pavel Jech. V případě nepříznivého počasí se 
festival uskuteční v kulturním domě. 
• 18. - 20.6. - Závěrečný koncert ZUŠ Miroslav, v kulturním domě.
• 22.6. - v 18.00 hod. - Letní slavnost v zámeckém parku a Letním kině 
Miroslav. Na akci vystoupí kapela Navzdory a kromě jiných atrakcí můžete 
navštívit řemeslnické dílny a divadelní představení. O půlnoci proběhne v 
letním kině Ohňová show, občerstvení zajištěno. Pořádají Dům dětí a mládeže, 
MKIC, SHŠ Miroslavští z Miroslavi, OPS Marek a Město Miroslav.
• 23.6. v 18.00 hod. - Rockový festival v Letním kině Miroslav. Na festivalu 
vystoupí kapely: Dragons, Kapuce, Natural 95, Pár teček, No Problem, Shark
 a Random. Pořádají Dům dětí a mládeže, MKIC, Motoklub Draci Brno,
OPS Marek a město Miroslav.
• 23.6. v 8.00 hod. - Memoriál Milana Irovského - fotbalový turnaj žáků
na hřišti FC. Pořádá Fotbalový klub Miroslav, ukončení cca v 17.00 hodin.
• 24.6. v 8.00 hod. - Sváteční bohoslužba v katolickém kostele.
• 28.6. - Rockový koncert pro základní školu v kulturním domě v Miroslavi.
• 29.6. - Slavnostní rozloučení s žáky devátých roč. ZŠ Miroslav na radnici. 

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
• 17.6. v 15.00 hod. - Den hudby na zámku. Vernisáž výstavy prací žáků 
VO ZUŠ  Oslavany ve výstavních prostorách sýpky oslav. zámku. Zahájí žáci 
pěveckého oddělení ZUŠ Oslavany. V 16.00 hod. koncert žáků HO, dětského 
pěveckého sboru, komorního orchestru a pěveckého seskupení Siren v zám. kapli.
• 23.6. ve 13.00 hod. - Pohádkový zámek. Od pohádky k pohádce v podání 
herců Divadla „Na mýtině“. Na zámku Oslavany. Pořádá TJ Oslavany.
• 30.6. od 13.00 hod. - Běh Terryho Foxe s kulturním programem na Sokolovně 
Padochov. V prostorách sálu sokolovny je možno shlédnout výstavu prací 
žáků ZŠ na téma: “Co víme o běhu Terryhho Foxe?“ Od 18.00 hod. bude hrát 
trampská skupina Pumpaři. Pořádá Sokol Padochov.
• 4.7. ve 20.00 hod - Taneční zábava se skupinou Darken v zámeckém parku. 
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Oslavany.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
•22.7.- 28.7. - Fit týden 2007. Sportovně relax. týden pro ženy a dívky. 
Ubytování v hotelu Fomanka Hustopeče v prostorných dvojlůžkových pokojích 
s možností přist. s vlastním soc. zařízením. V blízkosti moderní koupaliště, hřiště 
na beachvolejbal, tenisové a volejbalové kurty s večerním osvětlením. V  ceně 
pobytu je snídaně, možnost stravování v přilehlé restauraci. Cena 4.000 Kč za 
lůžko, 3. 300 Kč za přistýlku, v ceně je zahrnuto 6x ubytování, 6x snídaně, cvičení 
v tělocvičně, služby lektorek a delegáta, uvítací večer ve vinném sklípku.
• 24.6. od 13.00 - 17.00 hod. - Pohádkový les aneb zaparkujte děti v parku, 
v  prostorách zámeckého parku. Čekají na vás pohádková soutěžní stanoviště 
za báječné odměny, posezení u táboráku s opékáním, rodinný běh zámeckým 
parkem a skákací hrad! Občerstvení zajištěno. Ve spolupráci s krumlovským 
divadelním spolkem Bezgest, Výchovným ústavem, Skauty a TJ Sokol.

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
• 26.6. v 17.00 hod. - Originální trička, malování, savování, ubrousková 
technika, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč + materiál. Nutné 
se předem přihlásit, s sebou bavlněná trička.
• 30.6. od 13.00 hod. prezentace, 14.00 hod. začátek - Turnaj Magic the 
Gathering, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, startovné 55 Kč, ceny: max.  
1/2 boosteru na hráče, maximum 20 DCI turnajů.

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
• 21.6. v 8.06 hod - Lodí po Brněnské přehradě na hrad Veveří, odtud pěšky 
přes Ríšovu a Helenčinu studánku k MHD, což bude upřesněno dle počasí. 
Odjezd vlakem z Ivančic v 8.06 hod. Vede J. Flíček.
• 23.6. v 11.00 - Scuk na Réně. Přijďte do cíle v čase mezi 11.00 - 17.00 hod. 
do parku pod Rénou “odkudkoliv”. Přátelé turisté, udělejte si vycházku alespoň 
na rozhlednu A.Muchy. Vede Ing. Moravec a H. Šťastná.
• 30.6. v 7.06 - Vycházka po Chvojnici z Kralic do Senorad. Chůze asi 12 km, 
odjezd vlakem z Ivančic v 7.06 hod. do stanice Kralice nad Oslavou. Vede J. Flíček.

Pohostinství Řeznovice Vás srdečně zve na 4. ročník prestižního 

TURNAJE V MARIÁŠI VE ČTYŘECH
30. června v 16.00 hodin

Startovné 50 Kč, v ceně klobása a malé pivo. 
Informace na tel.: 608 509 176.

Římskokatolická farnost Rouchovany a Obecní úřad Rouchovany
vás srdečně zvou na 

DUO VARIANT
koncert Jozef Bělík - housle a Jiřina Kolmanová - klavír

sobota 23. června v 19.00 hodin v kostele v Rouchovanech
Srdečně zveme. Vstupné dobrovolné. 

Spolek pro obnovu tradic vás srdečně zve na

VÍTÁNÍ LÉTA
v pátek 22. června ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově.
Program: velká módní show - retro v letní módě, plavky v rytmu 

Caribicu, poradna, proměna, líčení zdarma, péče o tělo, tombola, 
taneční zábava se skupinou Wendy´s Five - Hurikán.

Začátek v 19.00 hodin, vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno.
Akce se koná za každého počasí, výtěžek je určen na dovybavení

2. třídy ZŠ pro ZTP při ZŠ Ivančická M. Krumlov.

Hledám  partnery a partnerky k založení kulturně - dramatického spolku
s pracovním názvem „SKLÍPEK“, který by odrážel regionální dění 

minulosti a současnosti, amatérské literáty i ochotnické herce. 
Stejně tak i sympatizanty ze strany nejen podnikatelů. jaksam@email.cz

Slavnosti města Pohořelice a okolí - III.ročník 

„POHOŘELICE ZA VLÁDY 
LUCEMBURKŮ“ 

15. - 17. června 2007
 Pátek: • 18.00 hod. - Hradišťan - umělecký vedoucí Jiří Pavlica 
• 20.00 hod. Jan Nedvěd • 22.00 hod. Levitace, Ohňová show.

Sobota: Bohatý program zahájí slavnostní průvod Jana 
Lucemburského, program na dvou podiích, vystoupí např. 
Moravěnka, Svatý pluk, slovenská sk. Margot, divadelní 

představení, ohňostroj. Neděle: začátek ve 14.00 hod., vystoupí 
kroužky z družebního města Brezová  pod Bradlom, cimbálová 

muzika Zádruha a Mužácký sbor z Pohořelic.
Bohatý doprovodný program.

Podrobnější informace na www.pohorelice.cz 

Zveme Vás na 1. ročník cyklistického závodu 

REŠICE TOUR 2007
23.června 2007 v okolí obce Rešice

Prezentace závodníků v 9.00 - 11.00 hod. v Rešicích, start závodů 
v 11.00 hod. Kategorie: rekreační - délka okruhu 12 km,
hobby - délka okruhu 30 km, elite - délka okruhu 60 km.

Lokalita: jihozápadně od Brna - směr Ivančice, Mor. Krumlov, 
Dukovany, 15 km od Ivančic, 10km od Hrotovic, 8 km od Dukovan.

Přihlášky a informace: www.resicetour.cz
Prodloužená registrace až do konání závodů, přihlášení je možno i 

před závodem. Odpolední program: v 16.00 hod. vyhlášení výsledků, 
podvečerní koncert kapely Stíny,

ve 21.00 hod. večerní zábava se skupinou Dreams.
Děkujeme sponzorům: Hostan, Johnny  Servis, Phoenix Contact, Shocart, Voltage.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov vás zve na 

NOČNÍ PROHLÍDKU 

„OŽIVLÁ EPOPEJ“
30. červen 2007

ve 20.00 hod. na zámku v M. Krumlově - Slovanská epopej.
Začátky ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hodin.

Účinkují herci divadelního spolku Bezgest, scény v historických 
kostýmech, doprovodný program, občerstvení zajištěno.

Závazné přihlášky přijímá Informační centrum, tel.: 515 321 064.

33. ročník jezdeckých závodů v Moravském Krumlově

MEMORIÁL JANA BRANČE
29. 6. - 1. 7. 2007

v areálu krumlovské Střelnice
pátek 29. června - Drezurní zkouška ve 13.00 hodin

sobota 30. června - Maraton v 9.00 hodin
neděle 1. července - Překážková jízda ve 13.00 hodin

Klub sběratelů pivních suvenýrů Oslavany pořádá v areálu firmy 
Metaltrans v Padochově 231 (areál bývalých kasáren)

VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL „OPEN AIR“
30. června 2007 od 13.00 do 21.30 hodin

Prodej více jak 50 druhů piv točených, lahvových, v plechovkách
od nealko piva až po 24% piva. Cena 17 Kč/0,5 l., 12 Kč/0,3 l.

za všechny druhy. Limo a bohaté občerstvení po celou dobu akce. 
Vstupné zdarma, po dobu akce hraje DJ Steen - videodisco.

Za nepříznivého počasí akce zrušena.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
BAREVNÝ CIRKUS

2.7. - 4. 7. 2007
Vždy od 9.00 - 16.30 hodin, každé dopoledne tvořivé dílny, 

odpoledne spousta soutěží a her. Cena 50 Kč/1 den.

TJ Jamolice pořádá IX. ročník velkého nohejbalového turnaje 
neregistrovaných družstev

JAMOLICE CUP 2007
23. - 24. června 2007

o putovní pohár starosty obce.
V areálu letního tábora Pod Templštýnem v údolí řeky Jihlavy.

V sobotu večer v areálu diskotéka, po celou dobu turnaje zajištěno 
bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá

ŠKOLNÍ AKADEMII
v neděli 24. června v 17.00 hodin

u místního pohostinství. 
Vystoupí žáci ZŠ, prezentace práce zájmových kroužků, 

rozloučení s páťáky, přivítání prvňáčků, 
vystoupení žáků hudební školy Yamaha, diskotéka.

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

Provoz cihelen býval sezónní.
Zpravidla začínal kolem 15. dub-
na, končil podle počasí na pod-
zim. Všeobecně platilo rčení: 
když kadlátky modrají, cihláři 
blednou... Takové období bylo 
předzvěstí ukončení práce v ci-
helně. V provozu zůstala pec, 
pokud se vytvořily dostatečné 
zásoby suchých cihel. Ty se vypa-
lovaly, zatímco ostatní práce již 
byly zastaveny. Cihlářům pak ne-
zbylo než pokusit se najít jakou-
koliv práci přes zimní období od 
výroby košťat, práce v lese apod. 

Cihly se vyráběly ručně a bez 
mechanizace. Nakopaná hlína, 
nejraději jíl, se rozmočila vodou 
a bosýma nohama se rozšlápávala 
na stejnorodé a vláčné těsto. Dob-
ře uhnětená hlína pak byla nave-
zena na dřevěnou plochu. Cihlář 
pak jíl ještě trochu poválel ručně, 
pak hmotu vtlačil do dřevěné 
formy, dřevěnou latí seřízl vršek 
jílu a plnou formu obráceně hodil 
na rovnou plochu. Opatrně formu 
vytáhl a pokračoval v práci.

Cihly na zemi přibývaly a ne-
chaly se sušit na vzduchu a slunci.
Vysušené cihly navezl cihlář do 
komory pece, naskládal do štosů 
na stojato a křížově tak, aby po 
zapálení ohně mezerami prochá-
zel oheň vzhůru. Když byla ko-
mora plná, otvor se zazdil a pod 
cihlami se zapálilo dřevo. Pak se 
oheň udržoval několik dní podle
zkušenosti, až se cihly vypálily.
Po vychladnutí se otvor do komo-
ry vyboural, a cihly se vyvezly.
Uvedený způsob práce se prová-
děl v malých, vesnických cihel-
nách ještě před 2. svět. válkou. 

 Snad v každé vesnici se našla 
hlína vhodná pro výrobu nepále-
ných cihel. V Alexovicích se při 
cestě k Budkovicím dodnes říká 
„V cihelně“. V  Budkovicích ne-
byla cihelna, ale hlína se kopala 
Na Slatině (při asfaltové silnici 
směrem k řece). Další propraco-
vání hlíny a výroba cihel mohla 
být až v těsné blízkosti staveniště. 
Obdobný postup lze předpokládat 
i v Hrubšicích. Cihlářská hlína 
- jíl se kopala na „Vévozku“ (za 
ulicí V Barácích). Dodnes lze na-
jít místa, kde se hlína kopala.

 
•• Cihelna v Letkovicích ••

Název Hlinek, uvedený na 
mapě „Stabilního katastru“ z roku 
1825, dává tušit, že zde byla hlína 
vhodná pro výrobu cihel, ze které 
se vyráběly „vepřovice“. Ještě 
dnes se najdou v Letkovicích 
domky a stodoly, postavené z ne-
vypálených cihel. Také prostor po 
vytěžené hlíně, dnes již částečně 
zastavěný rodinnými domky a 

zahrádkami naznačuje, že zde 
bývala cihelna. O její historii 
se dovídáme z několika zápisů 
Pamětní knihy obce Letkovice, 
uložené ve Státním okresním 
archivu v Rajhradě. Jsou to však 
informace až od roku 1891. Kolik 
století před tím se zde vyráběly 
„vepřovice“, to se už nezjistí. 

Dne 20. června 1891 projed-
nala obec s Janem Růžičkou, 
majitelem cihelny v Ivančicích, 
nájemní smlouvu na 20 let jíž
p. Růžičkovi pronajímá parcelu
č. 1620/1 ve výměře cca 18 ha, 
aby na ni svým nákladem po-
stavil cihlářskou pec, kolnu 14 
metrů dlouhou a 7 metrů širokou
a vykopal studnu. Vše po 20 
letech připadne obci. Jiné stavby 
potřebné pro provoz cihelny může 
stavět bez zvláštního povolení.

„Hlínu cihlářskou bude na zmí-
něné parcele kopati zdarma a obci
za to odvede ročně 1 000 ks pá-
leného materiálu bez náhrady, 
usedlým občanům v Letkovicích 
jest povinen dodávati stavivo a 

krytinu za obvyklou cenu. Bude-li 
zrušena vedlejší stromková škol-
ka připadne její plocha bezplatně 
k cihelně. Nájemce bude bráti 
říční písek, bude však zapravo-
vati daně, poplatky za povolení, 
za kolky a za vyhotovení smlouvy 
ze svého“.

Nájemce dal vykopati v cihel-
ně studnu 12 metrů hlubokou, ale 
nedokonale ji ohradil. Když obec-
ní pastýř hnal na pastvu na blízký 
Hlinek, spadla do studny kráva a 
bylo ji nutné ji ve studni zaříznout 
a majiteli zaplatit. V době sucha 
zřejmě studna nestačila, bylo 
potřeba vodu dovážet. V roce 
1892 byla postavena komorová 
pec, která byla po menších úpra-
vách v provozu až do roku 1933. 
Byla jednokomorová se třemi 
rošty s celkovou kapacitou 15000 
– 20000 naskládaných cihel. Vy-
palovalo se uhlím, jedno pálení 
trvalo 4-5 dní. Počet pracovníků 
v cihelně se měnil, při sčítání lidu 
v roce 1900 bylo zapsáno v cihel-
ně 19 lidí. 

V roce 1896 postavil Jan Rů-
žička v Letkovicích „Na Příčkách 
za dědinou“ domy č. 68, 69 a 70. 
Další akcí p. Růžičky byla v roce 
1901 přestavba stodoly u čísla 20 
na dva domky, které dostaly čísla 
73 a 74. Následuje zápis až ze 14. 
prosince 1909, kdy došlo k vy-
účtování nájmu s p. Růžičkou
za nájem obecní cihelny tak, že 
Růžička zaplatil obci 42,92 korun 
a odevzdal 3 000 cihel.

V dalších obdobích se nájemci 
měnili. Ve schůzi zastupitelstva 
12. března 1911 byla cihelna 

pronajata Janu Fiegrovi z Ivan-
čic. Nejsou informace o provozu 
během 1. sv. války. Až 7. dubna 
1920 pronajalo obecní zastupi-
telstvo na 1 rok cihelnu Josefu 
Krontorádovi za nájemné 2 000 
cihel. Dne 11. prosince 1920 
pronajalo zastupitelstvo cihelnu 
na 10 let Františku a Josefu Ne-
špůrkovým. 

Potřebná voda byla zajištěna 
z potoka tekoucího od studánky 
„Pod stráněmi“. Asi po 300 me-
trech od studánky byla zadržena 
voda do dvou nádrží. Odtud se 
ručně přečerpávala a potrubím 
vedla do dvou kádí v cihelně. 

V roce 1928 postavil Fr. Ne-
špůrek u cihelny pro ubytování 
cihlářů provizorní domek, o rok 
později byla přestavěna kolna 
v cihelně zřejmě pro ubytování 
sezónních dělníků.

Po Františku Nešpůrkovi pře-
vzal cihelnu smluvně dne 22. 
března 1930 do podnájmu Gab-
riel Tichý. Na schůzi 10. února 
1933 rozhodlo obecní zastupitel-
stvo, aby provoz v obecní cihelně 
byl zastaven, a kolna aby byla 
prodána. Kolna zřejmě nebyla 
zbourána, protože zápis z roku 
1943 uvádí přestavění kolny na 
rodinný domek s číslem 139.

 
•• Cihelna v Němčicích ••

V Pamětní knize obce Němčice 
je na straně 36 uvedeno: „Šnédar 
Josef a Zdražil (č. 84) postavili u 
řeky Rokytné cihelnu s tehdejším 
číslem 211 o výkonnosti 150 000 
cihel za rok. Od syna Zdražila 
- Antonína, koupila v roce 1878 
cihelnu obec Němčice, od níž si ji 
pronajal František Bezunk“.

Od roku 1892 měl po dobu 
deseti let cihelnu v nájmu J. Rů-
žička a v roce 1902 byla nájemní 
smlouva s Růžičkou prodloužena 
až do posledního února 1912. 
Roční nájem byl stanoven na 100 
K a jedna z podmínek smlouvy 
byla: „najímatel bude dávati ob-
čanům němčickým o 1 K na 1 000 
ks laciněji než jiným“. 

V březnu 1912 projevil o cihel-
nu zájem Rudolf Kondej, byla mu 
pronajata studna, předpecí a pec, 
ostatní náležitosti si musel nájem-
ce zaopatřiti sám. Dne 10. května 
1914 byla cihelna pronajata až 
do konce roku 1926 Antonínu 
Zdražilovi. Jak A. Zdražil cihlařil 
opět nevíme, po skončení války 
je zápis ze dne 2. srpna 1919: 
„Obecní rada ukládá fi nanční 
komisi by vypracovala písemný 
plán na opravu obecní cihelny“. 
Již druhý den sděluje Jakub Je-
línek, že cihelna je ve špatném 
stavu, že je třeba cihelnu znovu 
postaviti, což činí náklad 3 000 
Kč. Další tři měsíce byla jednání 
s p. Zdražilem, který má cihelnu 
podle smlouvy z roku 1914 stále 
v nájmu. Obec požaduje, aby 
Zdražil opravil cihelnu (hlavně 
pec) ve vlastní režii s tím, že se 
mu prodlouží smlouva o dalších 
10 let. P. Zdražil na návrh nepři-
stupuje, přesto dál cihly vyrábí. 

V „Protokolech z jednání obec-
ního zastupitelství“ z 3. prosince 
1920 se uvádí v návrhu smlouvy: 
„pec k produkci schopná, kolna 
na sušení výroby 20 m dlouhá, 8 
- 10 metrů široká na zděných pilí-
řích (l0 m2 se musí ponechati na 
sušení křidlic) s hotovým štelářem 
a prkny. Smí se vyrobit 8 brautů 
ročně. Občanům ponechati ve 
stálé zásobě 2 000 ks cihel, 2 000 

ks křidlic, 1 000 ks dlaždic, 100 ks 
sedel a veškeré dodání výhradně 
pro obyvatele obce o 20% laciněji 
od běžných cen. Byt v cihelně se 
smí zříditi s příslušenstvím pouze 
pro jednu rodinu“.

Dne 21. dubna 1921 byla vysta-
vena smlouva s Františkem Be-
zunkem z Višňové. Pan Bezunk 
postaví na svůj náklad novou 
pec na 50 000 cihel. Cihelna se 
pronajímá do 15. dubna 1933. 
Jednou s podmínek smlouvy je: 
„Na postavení školy němčické, 
bude-li na tuto od Bezunka ku-
pován materál, daruje jmenovaný 
10 tisíc kusů cihel“.

V příštím roce se připravu-
je  přestavba pece dle plánu, kte-
rý vypracoval ivančický stavitel 
Jan Fieger, zatím se povoluje p. 
Bezunkovi páliti cihly „v kozla“ 
(v otevřené peci). Pec byla schvá-
lena stavební komisí 15. července 
1923, ale to již byl nájemce ci-
helny obchodník z Ivančic Jakub 
Hansl, u kterého se zřejmě p. Be-
zunk zadlužil a byl nucen cihelnu 
uvolnit. Obec si moc nepomohla, 
protože koncem roku 1926 je 
cihelna pronajata Františku Da-
nielovi, hostinskému z Ivančic. 
Ani ten nebyl přínosem pro obec 
a v roce 1930 došlo k soudnímu 
sporu, protože p. Daniel dlužil 
obci za nájem. Nakonec si obec 
ponechala 10 tisíc vysušených 
cihel, jako náhradu za dluh ve 
výši 650 Kč. Na vypálení těchto
cihel byla sjednána smlouva 
s Vincencem Svobodou za vy-
pálení a vyvezení z pece. „Cihly 
se budou prodávati za 260 Kč za 
1 000 Kč, což se nechá vyhlásiti 
bubnem a též sousední obce se o 
tom uvědomí“. O tři měsíce poz-
ději byla stanovena cena na 220 
Kč/1 000 ks.

Dne 5. dubna 1932 navrhu-
je radní Zimmermann, aby se 
zúčtovala samospráva cihelny 
z roku 1931, poněvadž nikdo 
z členů obecního zastupitelstva 
neví, jaký zisk nebo ztrátu ci-
helna přináší. Od 1. června 1932 
byla cihelna pronajata na tři roky 
Vincenci Svobodovi, dalším 
společníkem byl zřejmě Antonín 
Svoboda. Oba byli předvolání 
dne 6. února 1935 k jednání za-

stupitelstva, protože dlužili 780 
Kč za nájemné. Jmenovaní se 
zavazují, že dluh zaplatí na jaře 
v tomto roce. Přesto se nájemní 
smlouva s Vincencem Svobodou 
prodloužila o další tři roky až do 
31. května 1938 a znovu až do 31. 
května 1941. V únoru 1939 byl 
Vincenc Svoboda opět předvolán 
na obecní úřad, protože nezaplatil 
nájemné za rok 1938.

 Dne 26. května 1939 jednáno 
v obecním zastupitelstvu o obec-
ní cihelně. „Poněvadž nájemce 
cihelny Vincenc Svoboda nemůže 
dále pro nedostatek hlíny a pro 
nedostatek pracovní síly výrobu 
cihel provozovati, usneslo se 
obecní zastupitelstvo cihelnu 
zrušit. Nájemní smlouva zůstala 
v platnosti pouze do 31. května 
1939. V důsledku toho usneseno 
veškerý inventář rozprodati zá-
jemcům za dohodnuté ceny. Pec 
odprodá se za přiměřený poplatek 
Karlu Dubšíkovi s podmínkou, že 
cihly z pece použije pro stavbu 
domku u chudobince na Šancích. 
Kolna se zboří a dřevo se odprodá 
„Místní školní radě“. Pozemek u 
cihelny se pronajme, ponechá se 
v prvním roce zdarma a za druhý 
rok bude stanoven menší popla-
tek“. To byla poslední informace 
o němčické cihelně.

Dnes je plocha bývalé cihelny 
upravena na zahrádky s chatami. 
Snad jen strmé svahy v akátovém 
hájku připomínají stěny, kde se 
kopala cihlářská hlína. Byla to 
hlína výborné kvality umožňující 
i výrobu krytiny.

•• Cihelna v Řeznovicích ••
Informací o řeznovické cihelně 

je málo. Nejvíce poznatků je ve 
složce „Užitkový vodovod – ci-
helna J. Růžička 1923-24“, ulo-
žené v SOkA Rajhrad. Jednalo se 
o žádost Jana Růžičky, o zajištění 
vody pro cihelnu. Zde je uveden 
údaj o zřízení cihelny v roce 
1880, ale neuvádí se, kdo cihelnu 
zřídil a vlastnil. Je možné, že to 
byl Jan Růžička, který v  té době 
vlastnil bývalou obecní cihelnu 
v Ivančicích, později měl také 
v nájmu cihelny v Letkovicích,
Němčicích a Tečicích. 

Před 1. sv. válkou postavil 
cihlář Růžička v Řeznovicích tři 
domy, dnešní čísla 67 - 69, které 

prodal zájemcům. 
V letech 1922-23 jednal Jan 

Růžička s obcí Řeznovice o od-
prodej pozemků, po kterých teče 
potok ve Zmole, nebo alespoň
o povolení přivádět vodu po-
trubím z cementových rour pod 
těmito pozemky do cihelny Bylo 
to proto, že voda pro cihelnu 
přitékala potůčkem, který v létě 
vysýchal a cihelna musela vodu 

přivážet. Protože se nemohl s 
obcí domluvit požádal Okresní 
politickou zprávu v Brně o po-
moc. Spor byl komplikován ještě 
tím, že byl zmatek v evidenci 
parcel ve Zmole. Proto byla první 
žádost z okresu vrácena. 

V srpnu 1923 vypracoval sta-
vitel Bohumil Sova z Oslavan 
výkres, na kterém je uvedeno: za-
chycení pramene do nádrže a sve-
dení vody, vystavení příčné hráze 
16 metrů dlouhé a dvou bočních 
hrází 6 a 4 metrů dlouhých. Před-
poklad byl, že by vzniklo jezírko 
do vzdálenosti 20 metrů od hráze 
o hloubce 1 metr. Zachycenou 
vodu svést litinovým potrubím 
do nádrží v cihelně Nepotřebné 
množství vody poteče dále dnem 
Zmoly do Řeznovic.

Okresní politická správa vy-
zvala obecní radu v Řeznovicích 
o vyjádření. Starosta obce Josef 
Nakoukal odpovídá dopisem ze 
dne 26. března 1924:

„Obecní zastupitelstvo se 
usneslo, že nemůže panu Růžič-
kovi zřízení vodovodu povoliti 
z důvodů následujících:

Poněvadž obec má po obou 
stranách v celé délce potoka 
vysázené olše, které by odejmu-
tím vody uschly, čímž by vznikla 
obci značná škoda. Níže míní se 
zaříditi cihelna obecní, která též 
tu vodu bude potřebovati. V níži-
ně této se staví dělnické domky, 
jejichž majitelé tu samou vodu 
potřebují“.

Úpravy potoka ve Zmole ne-
byly tedy povoleny. V roce 1927 
prodal cihlář Jan Růžička cihelnu 
za 200 tisíc Kč Josefu Sobotkovi, 
mlynáři v Hrubšicích. Později 
byla majitelkou cihelny jeho 
dcera Milada. Pec v té době byla 
tříkomorová na 20 - 25 000 cihel. 
Kdy se přestalo pálit se mi nepo-
dařilo ani u několika pamětníků 
zjistit. V dubnu - květnu 1945 
byly ve stěnách hlíňáku vykopá-
ny kryty pro obyvatele Řeznovic 
a také pec byla využita ke stejné-
mu účelu. Po válce bylo v cihelně 
ještě množství vysušených cihel, 
které byly zlikvidovány. Nikdo 
už nespočítá, kolik bylo v cihelně 
vyrobeno „vepřovic“ a později 
pálených cihel. Při demolicích lze 
pálené cihly poznat podle značek 
JR (písmeno J je otočeno háčkem 
doprava), což značí Jan Růžička 
nebo značkou HS (Hrubšice, So-
botka). Nepodařilo se mi zjistit, 
zda byly v cihelně vyráběny také 
křidlice, hřebenáče a dlaždice. 
Snad se ještě ozve některý z pa-
mětníků.

V období 1933 – 1939 byla 
zastavena výroba v cihelnách 
v Letkovicích, Němčicích a Řez-
novicích. Žádná z nich nemohla 
s ruční výrobou konkurovat mo-
dernímu způsobu výroby v ivan-
čických cihelnách.       Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Pamětní knihy uvedených obcí 
- SOkA Rajhrad 
Protokoly z jednání obecních za-
stupitelstev obcí – SOkA Rajhrad
Ivančický zpravodaj 7/2003 
– 4/2004

Když kadlátky modrají, cihláři blednou 

Cihelna v Letkovicích (kolem roku 1935)

Růžičkova cihelna v Řeznovicích (kolem roku 1927)

Cihelna v Němčicích (v roce 1915)
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
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Auto - moto
••• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného 
nábytku. Autolux Jozef Horka, 
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.: 
737 713 696.
koupím
•• Š Favorit nebo Forman, vstřikování,
zánovní nebo v dobrém tech. stavu, 
cena dohodou. Tel.: 732 255 276.
•• Š 100, 120, 125 L nebo jiné. Mož-
no i s TP a STK do 1.000 Kč. Tel.: 
602 650 249.
•• bržděnou nápravu na vlek, nosnost 
1 t., MK a okolí. Tel.: 515 322 293,
po-pá 6,30 - 14,30 hod.
•• vlek za OA stav nerozhoduje, stačí 
jen doklady s SPZ, nákladní nebo spe-
ciál. Nabídněte. Tel.: 515 338 303.
•• Zetor pásák, dále na Zetor 7745 
přední masku na hranatá světla, mož-
no i světla. Tel.: 606 605 738.
prodám
•• vozík za os. automobil, skoro 
nové letní pneu obuté na Š 120. 
Tel.: 737 785 830.
•• půdní frézu, málo použitou, tov. 
výroby s veškerým příslušenstvím 
(žací lišta, pluh, brány, rotavátor, vyo-
ravač brambor). Tel.: 607 589 698.
•• ND na motocykl Cagiva Freccia, vel-
mi levně, Ivančicko. Tel.: 732 602 066. 
•• 2 ks plastových prahů v super stavu 
na Mitsubitchi colt 96 - 00, jednoduchá 
montáž, pěkný vzhled, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 775 348 953.
•• 3 ks letní pneu 165/70 R13 + disky 
na Felicia za 2.600 Kč, 3 ks disk 
plech na Peugeot 106 za 500 Kč. 
Tel.: 724 400 427.
•• Jawa 350 + bunda, 2x helma, pěk-
ný stav, cena 18.000 Kč, možná sleva. 
Tel.: 739 617 601.
•• Š 120 LS, garážovaná, zachovalá. 
Tel.: 732 447 594.
•• Š 120 L, červené barvy, r.v. 84, cena 
dohodou. Tel.: 723 754 152.
•• Š Favorit pojízdný, r.v. 93, TP 
skončila 4/07, střešní okno, dob-
ré vybavení, cena dohodou. Tel.: 
739 018 348.
•• Š 105 S, motor 120, tažné, pneu 90%, 
bez koroze, STK 2/08, cena 4.000 Kč, 
Oslavany, Tel.: 723 236 849.
•• Š Favorit comfort line r.v. 94, barva 
jasně modrá metal., 2. majitel, najeto 
105 tkm, střešní okno, taž. zařízení, 
přední mlhovky, zamykání zpátečky, 
autorádio, handsfree, centrál. zamy-
kání, STK 7/08, sada zimních pneu 
+ disky /přípl.+ 4.000 Kč/. Motor 
jednobodové vstřikování Bosch, levé 
přední dveře lehce zkorodované, 
páté dveře lehce zkorodované, cena 
25.000 Kč, při rychlém jednání sleva, 
tel.: 607 566 424, Ivančice.
•• Mazda 323, 1,8, STK 09, centrál, 
najeto 140 tkm, garážovaná, cena 
35.000 Kč. Tel.: 607 849 599. 
•• Mitsubischi colt 1.3 12V, r.v. 92, 
zelená metal., STK 5/09, alu kola, pří-
davné spojlery a prahy, křídlo, cena 
45.000 Kč. Tel.: 605 900 949.

•• Chevrolet lacetti 1,4, 100 koní, r.v. 
12/04, najeto 50 tkm, servis, klima, 
modrá perleť, auto jako nové, cena 
170.000 Kč. Tel.: 608 509 176. 
•• Honda Accord 2,0i + LPG, sedan, 
r.v. 95, černá metal., najeto 222 tkm, 
okna + zrcátka v el., výkonné repro, 
cena 50.000 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• Ford Mondeo 1,8 TD, r.v. 96, bílý, 
najeto 160 tkm, 2 roky po GO motoru 
a n. laku, servo, ABS, airbag, rádio, 
hagusy, vyhřívané př. i zad. sklo, STK 
6/09, nebourané, koupeno v ČR. Cena 
95.000 Kč. Tel.: 774 558 263.
•• WV golf II 1,8 GTI na ND, pojizd-
ný, ve výbor. stavu. Tel.: 602 575 018.
•• Opel Zafira comfort, 5 - 7 míst,
4 roky v provozu, najeto 72 tkm, šedá 
metal., plná výbava, el., klima ABS, 
rádio, taž. zař., zachovalá, garážova-
ná, cena dohodou. Tel.: 777 566 703.
•• Avii, motor po GO, korba je dřevě-
ná, nová. Tel.: 515 334 557.

Byty - nemovitosti
koupím
•• chatu na Dalešické přehradě. Cena 
kolem 300 000 Kč. Nabídněte prosím 
na tel.: 774 812 125. Volat po 15 hod.
•• malý pozemek na stavbu garáže, 
20-50 m2 v Ivančicích, blíže centra. 
Dobře zaplatím. Tel.: 777 671 996.
prodám

•• RK Basta nabízí: DB 3+1 v Ivan-
čicích 1,3 mil. Kč, RD 7+1 novo-
stavba v Ivančicích 2,5 mil. Kč, DB 
3+kk v D. Kounicích 1,4 mil. Kč, 
chata dřev. ve Střelicích u Brna 275 
tis. Kč. RD 5+1 Pohořelice 2,25 mil. 
Kč, byt v OV 2+1 v Ivančicích za 1,2 
mil. Kč. Tel.: 777 200 557.

•• RD 2+1 v Ivančicích se zahradou
 a garáží. Tel.: 736 714 119.
•• vila v Tavíkovicích, 2 byty, 2 ga-
ráže, 2 dílny, 700 m2 obyt. plocha, 
před rekonstrukcí, 1.9 mil. Kč. Tel.: 
721 073 326
•• DB 3+1 v MK, volat večer tel.: 
515 322 945.
•• DB 2+1 na Sídlišti v MK. Tel.: 
605 339 809.
•• dvě zahrady po 800 m2, Ivančice 
- Malovansko, vl. studna, elektřina, 
odpad, možnost chatky, oploceno, 
řeka, les. Tel.: 602 298 061.
•• pole v Padochově, část. oplocené 
jako zahrada s unimo buňkou. Na 
samotě u lesa s pěkným výhledem. 
Vh. pro klidnou zahradní rekreaci 
rodiny z bytu. Tel.: 604 108 641.
•• 7.200 m2 orné půdy v k.ú. Padochov  
v pěkné lokalitě u lesa. Výhodná 
investice. Tel.: 603 372 966.
 nabízím pronájem
•• přenechám do pronájmu pohostin-
ství Jezeřany, majetek obce, inventář 
k odkupu. Tel.: 607 615 931.
•• přenechám pronájem zahrady 
cca 300 m2 v MK, zahrad. domek
s nářadím, zavedený rozvod  vody se 
zásobníkem. Tel.: 732 276 557.
•• garáž v Ivančicích /Malovansko/
s elektřinou. Tel.: 606 585 715.

•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě. Teplá voda, sprcha, 
WC, plyn. kamna, příjezd k chatě, 
posezení na terase, ohniště, blízko 
pláže a restaurace. Cena 150 Kč/ 
den a 130 Kč/den. Volné termíny: 
8.7.-15.7., 15.7.-22.7., 29.7.-5.8., 5.8.-
12.8., 12.8.-19.8. Tel.: 515 322 308, 
732 416 141.

Stavba - zahrada
prodám
•• 800 ks křidlic, dvoufalcové, 
nepoužité. Tel.: 605 569 981.
•• stavební vysouvací kozu v dobrém 
stavu. Tel.: 737 884 165, 721 954 317.
•• za odvoz koňský hnůj. Tel.: 
731 486 635.
•• střešní tašku dvojfalcovou 
stendličku, starší 5 Kč/ks. Tel.: 
607 252 531.
•• plastová okna 236x134, 4 ks, 
dělená, barva imitace dřevo, uvnitř 
bílá. Nová, levně. Tel.: 602 719 156.
•• kovový černý sud 200 l na vodu za 
200 Kč, el. rozvod. skříň na zabudování 
za 500 Kč. Tel.: 606 553 795.
•• stavební rozvaděč za 2.000 Kč. Tel.: 
604 711 730.
•• drátěné pletivo, použité, výška
2 m, oka 5x5, pozinkované, celkem
cca 100 m, cena 2.000 Kč. Tel.:
721 381 261 po 17. hod.
•• dveře vnitřní bílé, plné P80, krátce 
použité. Tel.: 604 710 758.
•• nádrž na vodu 1000 l. i s kohoutkem 
na vypouštění, oplechovaná. Cena 
dohodou. Tel.: 602 575 018.
•• chodníkovou betonovou dlažbu 
30x30, použitá, 90 ks, levně. Tel.: 
605 776 380.
daruji
•• za odvoz větší množství izolace 
z papírových lepenkových kazet 
mořené térem, vh. především k izolaci 
hospod. budov. Tel.: 777 219 854.
•• betonové roury pr. 30 a kámen. 
Tel.: 720 455 722.

Vybavení domácnosti
prodám
•• 2 ks válend, světlé dřevo na 
nožkách, matrace dělené, cena 200 Kč/
ks, vh. na chalupu. Tel.: 721 381 261.
•• světlou válendu s ÚP v dobrém 
stavu za 500 Kč, nový botník sv. 
barvy za 300 Kč, mikro. troubu bílou 
za 500 Kč, málo použitou, garnyže 
do 3 pokoj. bytu na Sídlišti. Tel.: 
515 322 945.
•• psací stůl se zásuvkovými 
kontejnery, 2x4 kontejnery, cena 
dohodou. Tel.: 736 768 631.
•• ložnici, 3 dílnou skříň, 2 dvoudílné, 
postele, dřevo leštěný ořech, cena 
6.000 Kč. Tel.: 515 334 557.
•• velice zachovalý kombinovaný 
sporák plyn, trouba elektrika, velmi 
levně. Tel.: 515 323 732 večer.
•• PC rohový stolek, světlé dřevo, 
spodní díl + vrchní díl s policemi.
Ve velmi dobrém stavu. Cena 1.200 
Kč. Tel.: 728 664 295.
•• 4 roky starou kuchyň 2x160 cm, 
vč. skloker. desky, vestav. trouby, 
digestoře a prac. desky, barva vanilka, 
cena 15.000 Kč. Tel.: 774 558 263.
•• šicí stroj skříňkový, obývací stě-
nu 4 m. + konferenční stůl, 2x skříň 
univerzal, 2x lustr - lampa. Tel.: 
723 069 560.

•• sv. leštěnou ložnici ořech z 50. 
let, 1x 3dílná skříň, 1x dvoudveřová 
skříň, psycha se zrcadlem, 2 stolečky, 
manželská postel bez matrací, nutná 
renovace. Cena komplet 4.000 Kč. 
Tel.: 721 381 261 po 17 hod.
•• letiště s ÚP a noční stolky
v dekor. tkanině, věšáková stěna
s botníkem. Levně, nutné vidět. 
Tel.: 732 276 557.
•• kuch. rohovou lavici, bílá a čer-
vené čalounění, koženka, nepoško-
zená. Tel.: 604 710 758.
•• koberec, nízká smyčka, mramoro-
vaný vzor sv. šedomodrý do růžova, 
2 roky použitý, 3x3,50 m za 500 Kč. 
Tel.: 731 069 270, 720 222 401.
•• kuchyňskou rohovou lavici, dvě 
židle a stůl - barva bílá s vínovým 
čalouněním  za 500 Kč a skříňový šicí 
stroj za 500 Kč. Tel : 605 968 630.
•• plynová deska, 4 vařiče, zabudova-
ná v bílé skřínce + 2 PB láhve, cena 
1.600 Kč, dobrý stav. vh. na chalupu. 
Tel.: 721 381 261 po 17 hod.
•• kulatý stůl 96x200, rozkládací sed. 
soupravu Harffa, hnědá -  dvoulúžko 
+ 2 křesla, za 8.000 Kč, pěkná, málo 
používaná. Tel.: 724 400 427
•• plyn. sporák, el. trouba, rotač. se-
kačka na Vari, rychloupínací sklíčidlo 
4 - 16. Tel.: 720 455 722.
daruji
•• kuchyňskou linku, kombinovanou 
světlá se dřevem, dobrý stav. Tel.: 
732 447 594.

Elektro a elektronika
prodám
•• funkční myčku na 12 souprav, spo-
třeba 15 l., zn. Hotpoint, Anglie, cena 
2.500 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.: 
720 455 720.
•• USB dat. kabel s dobíjením a 
sluchátka na Sonny Ericson K700i, 
K600i, K500i, S700i, cena 550 Kč. 
Tel.: 776 037 176.
•• DVD přehrávač Philips, levně, se 
zárukou, nový. Tel.: 737 514 758.
•• BTV úhl. 70 cm, stereo PIP za 600 
Kč. Tel.: 728 249 395.
•• pultový mrazák Zanussi, 240 l
za 500 Kč. Tel.: 728 249 395.
•• ledničku Zanussi 232 l + 20 l mra-
zák, 55x125x60 cm. Cena 1.500 Kč. 
Tel.: 737 481 635.
•• použitou ledničku Zanussi s mra-
zákem výška 150 cm, funkční, cena 
300 Kč. Tel.: 603 307 573.
•• MT Siemens A57, pěkný, bez zá-
vad a škrábanců, vč. nabíječky, cena 
500 Kč. MT Samsung SGH X100, 
barevný displej, bez nabíječky, cena 
400 Kč. Tel.: 776 582 876.
•• PC volant s pedály Genius Speed 
Wheel 3 vibration za 800 Kč, zakou-
pený 12/06, v záruce, vh. pro XP, 
2000, 98, Ivančice. Tel.: 732 602 066.
•• pračku se ždímačkou Romo, 
zachovalá, napařovací žehličku Eta, 
vysavač zánovní Eta, staré rádio
Tesla U 308. Tel.: 605 776 380.

Vše pro děti
prodám
•• autosedačku Chico, tm. modrá 
kostka,  0 - 13 kg, cena 700 Kč. Tel.: 
724 932 828.
•• hluboký kočárek šedý po 2 dětech 
za 800 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• hluboký kočár po dvojčatech, 
modrobílá kostka, vh. na zahradu či 
balkon za 500 Kč. Tel.: 737 478 798.
•• rychlozavinovačky po dvojčatech 
s potiskem za 100 Kč/ks, autosedačku 
0 - 13 kg, záruka do 4/08 za 800 Kč, 
šedé zimní fusaky za 300 Kč/ks, 
dětskou vaničku za 100 Kč, vše v 
dobrém stavu. Tel.: 737 478 798.
•• různé oblečení po dvojčatech, 
holčičky, vel.: 0 - 1 rok, vše ve velmi 
dobrém stavu. Možnost stálého 
odběru. Tel.: 737 478 798.
•• dětské kolo od 2 let na bantanových 
kolech. Tel.: 605 776 380.
•• dětskou autosedačku 0 - 18 kg. 
Tel.: 603 171 977.

Zvířata
koupím
•• štěně jezevčíka dlouhosrstého.
Tel.: 607 203 899. 

prodám
•• fretky za 500 Kč. Tel.: 739 255 030.
•• mopsík bez PP, rok starý, dohoda. 
Tel.: 736 703 363.
daruji
•• štěňata bez PP. Jen do dobrých 
rukou, odběr koncem července. Volat 
kdykoli na tel.: 723 820 593.
•• černé koťátko s delší srstí. Tel.: 720 
455 720.
•• černé kotě. Tel.: 603 943 197.
•• mláďata fretek, dva samečci.
Odběr konec července. Pište SMS
na tel.: 605 883 267.
•• koťata k odběru, ihned. Tel.: 737 
349 173

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 
také ID, ženy na MD, důchodci. 
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Bankou neprojdete, u nás ano! 
Až 100.000 Kč bez ručitele. Dnes 
zažádáte, zítra vyplácíme. Bez po-
platků!! Volejte: 777 044 033.
•• Výklad karet, diagnostika zdra-
votního stavu, taoistická numero-
logie, numerologie, automatická 
kresba.  Tel.: 775 998 278.
•• Bankovní i nebankovní půjčky 
20.000 - 2 mil. Kč. U nás může uspět 
každý. Tel.: 724 438 284.
•• Bankovní i nebankovní půjčky. 
Nejnižší úrok. Nezaměstnaným, 
ženám na MD, důchodcům, 
OSVČ. Volejte si pro své peníze! 
Tel.:603 758 022.

•• Nově otevřeno - Centrum snižo-
vání nadváhy - studio Soleil, Palac-
kého 26, Ivančice. Tel.: 602 873 504, 
www.cambridge-diet.cz

Různé
koupím
•• funkční šachové hodiny. Nabíd-
ky s cenou pošlete jako SMS na tel.: 
721 820 609.
•• jakékoli elektromotory i vadné. 
Tel.: 606 605 738.
prodám
•• zabijačkovou rýnu dřevěnou za 
2.500 Kč, litinovou kotlinu za 1.500 Kč, 
2x hrnec smalt 50 l za 500 Kč/ks, štok 
za 500 Kč, řeznický špalek za 2.500 
Kč, mačkadlo na škvarky za 200 Kč, 
litinová lodna za 200 Kč. Při odběru 
kompletu, cena 7.600. Tel.: 721 381 261 
po 17 hod.
•• 2 ks láhví PB, plné 30 kg. Tel.: 
737 884 165, 721 954 317.
•• kvalitní mák, asi 30 kg za nižší 
cenu. Tel.: 737 952 537.
•• šicí stroj Bobin, dohoda. Tel.: 
739 018 348.
•• kamna Petry za 500 Kč. SMS
na tel.: 607 908 231.
•• učebnice 3kola hry na sopránovou 
zobcovou flétnu 1. - 3. díl (Lad. Da-
niel), zobcovou flétnu nepoškozenou 
zn. Aulos. Tel.: 515 323 732 večer.
•• 50 m flexibilní hadice k rozvodu 
bazénové vody, cena 100 Kč/bm Tel.: 
731 491 208.
•• nový zahradní krb s odkládacím pro-
storem. Skládá se ze 16 dílů, váha 800 
kg, cena 4.990 Kč. V případě zájmu 
volejte tel.: 774 812 125 po 15 hod.
•• palmu zdravého růstu, výška 2 m, 
dohoda. Tel.: 568 865 326.
•• přídavné hoblov. zařízení Narex na 
uchycení k cirkuli. Tel.: 604 710 758.
•• nová rozkládací hliniková áčka 
60x80. Tel.: 603 171 977.

Seznámení
•• hledám osamělého muže kolem 70 
let, 170 cm ke vzájemným návštěvám. 
Ráda pomohu i v domácnosti. Tel.: 
732 817 764.

•• já hravý, štíhlý a vysoký, mlsný 
kocourek, hledám hodnou kočičku, 
nádhernou v srdíčku. Klidně už i mi-
lující maminečku maminku pro šťast-
nou, krásnou a úplnou rodinku. Měla 
by jsi mít ráda děti, pohádky, zvířátka, 
zahrádku. Myšičko myš, odepiš. Tel.: 
608 371 140. 
•• rozvedený 33 let, hledá ženu na 
pohodový rodinný život, dítě nevadí. 
Tel.: 728 456 487.
•• 51/182 SŠ bez závazku hledá 
ženu na pěkné chvíle. SMS na tel.: 
775 914 289.
•• SŠ 40/160/62 hledá z nedostatku 
příležitostí touto cestou hodného 
muže do 50 let, nekuřáka, domácí 
kutil a dobrý řidič vítán. Najdu tě? 
Jen SMS na tel.: 728 956 458.
•• muž 50 let, hledá ženu. Tel.: 515 
334 788.

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.

•• přijmeme servírku - číšníka do 
zavedené restaurace v Ivančicích. 
Tel.: 728 264 272.
•• prodejna maso - uzeniny, lahůdky, 
pečivo příjme řezníka na HPP. Nástupní 
plat 15.000 Kč. Tel.: 608 756 953.
•• hledám brigádu, úklid, výpomoc v 
kuchyni, restauraci, obchodě, trafice 
apod. Od 7,30 - 15,30 hod. Tel.: 739 
818 283 i SMS.
•• hledám práci, řidič sk.B, rozvoz 
zboží a pod. Tel.: 606 811 647.

•• Hledáte seberealizaci, skvělý 
kolektiv, nový životní styl, ohod-
nocení vaší práce, perspektivu, 
osobní růst a nezávislost? Pro 
studenty nabízíme také možnost 
odbor. praxe v oblasti účetnictví
a financí. Struktur. životopis zašlete
na marie.zadrazilova@ovbmail.cz  
nebo jana.cervenkova@ovbmail.cz

•• Ikva v.d. Ivančice, přijme od 1.7.2007 
do trvalého pracovního poměru 
zámečníky - svářeče, vyučené s praxí. 
Info. na tel.: 608 500 656, Ing. Neužil.
•• hledám svářeče se st. zk. na argon 
a CO2 a základním kurzem na CO2. 
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.
•• hledám spolupracovníka/ci do 
kanceláře. Měs. příjem od 25.000 Kč. 
Tel.: 724 321 199.
•• firma Erpeko trade a.s. pobočka Ol-
bramovice příjme řidiče nákl. vozidla na 
pravidelnou rozvážku potravin. zboží. 
Bližší informace na tel.: 737 210 816.
•• přijmeme servírku do pizzerie 
Bonanno v MK, nástup ihned. Tel.: 
602 266 084.
•• zahraniční obchod. spol. hledá 
ženy všech věkových kategorií. Ne-
náročná práce, skvělý výdělek. Tel.: 
732 125 440.

•• Rozšiřuji svůj tým o šikovné ženy, 
které baví kosmetika, líčení a práce 
s lidmi. Jste na MD, v důchodu, 
nezaměstnaná nebo naopak? 
Potřebujete z náročného zaměstnání 
uniknout a odpočinout si s něčím 
příjemným? Pak hledám právě Vás. 
Pracuji s americkou kosmetickou 
spol. a jsem na pozici sales director.  
Veškerá zaškolení na líčení a typologii 
pleti zdarma. Bližší info pošlu 
e-mailem:lindus.m@centrum.cz nebo 
zodpovím telefonicky: 777 620 583.

•• svářeč MIG - Team Leader/Trenér 
- 21 - 23.000 Kč.  Hledáme zkušené 
svářeče, kteří se stanou Trenéry a 
Leadery týmu. Místo výkonu práce: 
Brno. Dvousměnný provoz - denní 
a noční směny (8 hodin). Páteční 
směny 5 hodin.  Požadujeme alespoň 
2 roky praxe ve svařování touto 
metodou, ostatní metody a materiály 
výhodou, čtení tech. výkresů nutné. 
Dále nabízíme až 100% příplatky 
za přesčas, dotace stravy, 5 týdnů 
dovolené, čisté prostředí. Ref. číslo: 
3-21-6610. Tel.: 542 424 521.

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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       DO KONCE ČERVNA

SLEVA 25%
NA PLASTOVÉ

SAMOZABARVOVACÍ
ČOČKY

*platí i pro bifokální
a multifokální čočky

OČNÍ OPTIKA KOCANDOVÁ 
IVANČICE  •  tel.: 546 437 116

Oleksovičtí vodní lyžaři
zahájili sezonu

/Oleksovice/ Počátek června opět patřil v Oleksovicích vodním 
lyžařům, kteří tu již tradičně zahájili sezónu mezinárodním závodem 
Moravia Cup. Mimo jiné nás zajímalo, v jaké formě se představí do-
mácí závodník Daniel Odvárko, kterého v uplynulých dvou sezonách 
pronásledovala zranění. Dan se už podruhé dokázal vrátit a návrat to 
byl skutečně velkolepý. Třetí místo ve slalomu a druhé místo ve figu-
rální jízdě, navíc výkon přes 8200 bodů znamená na začátku závodní 
sezóny skutečný příslib dobrých výsledků.

Proto jsme se zeptali: Danieli, jak probíhala Vaše zimní příprava
a jaké máte v této sezóně plány? „Zimní příprava byla od let předcho-
zích zcela odlišná, protože jsem v lednu odcestoval do USA, kde jsem 
začal studovat a zároveň lyžovat za univerzitní tým vodních lyžařů. 
Protože jsem se začal připravovat na vodě už v únoru a v teple, tré-
noval jsem ve skupině kvalitních lyžařů vlastně 5-6 dnů v týdnu, bylo 
možné rozložit celkový tréninkový objem do delšího časového období. 
Myslím, že mohu být s objemem a kvalitou přípravy spokojen a že to 
byl dobrý základ pro úspěšnou sezónu. Co se týká mých dalších plánů, 
tak se chci především soustředit na Mistrovství Evropy do 21 let, kte-
ré bude začátkem srpna v Itálii a dále potom na vrcholný podnik této 
sezóny, a to na Mistrovství světa ve vodním lyžování za motorovým 
člunem, které se koná na přelomu srpna a září v rakouském Linci.“

Přejeme Danielovi hodně úspěchů v této sezóně a doufáme, že čtenáře 
budeme moci i nadále informovat o úspěších mladého sportovce. /mask/

Přes úmorné vedro
zápas vysoké úrovně

Krajský přebor v kopané
FC M. Krumlov – Dědice 1:1 (1:1) Branky: J. Anders – Šmehlík
Výbornou kopanou viděli diváci v neděli na našem stadionu. Sou-

peř z Dědic se představil v opravdu dobrém světle. Proti podzimnímu 
zápasu to byl podstatný rozdíl. Na podzim jsme byli po většinu utkání 
lepší, v odvetě nás hosté zle proháněli a to zejména v druhé půli. Zdálo 
se, jakoby někteří jejich hráči měli dvojí plíce. Zejména zkušení borci, 
kteří pamatují éru Drnovické kopané. No ale do zápasu lépe vstoupili 
naši. Už ve 20. min. jsme vedli 1:0 brankou J. Anderse, který prostřelil 
po zemi jinak dobře chytajícího gólmana hostí. Ve 28. minutě přestřelil 
z blízka Z. Hlučil. Ve 34. minutě hosté hlavičkovali z prázdné branky. 
O čtyři minuty později už bylo vyrovnáno po opakované střele Šmeh-
líka. Po půli pálil ještě Z. Záviška do brankáře. Potom začala narůstat 
herní převaha hostí, kteří nás deptali rychlými brejky. Se zakončením 
byli ale na štíru a nám pomohla několikrát štěstěna a to zejména v 75.
a 83. min, kdy byli před naší brankou sami. V závěru jsme měli výhodu 
dvou trestných kopů, ale Z. Záviška i L. Zelníček neuspěli. Po závěreč-
ném hvizdu sudího Šenkýře byli všichni aktéři nedělního utkání odmě-
něni zaslouženým potleskem. Takových utkání se na našem stadionu 
mnoho nehrálo. Příštím soupeřem v závěrečném kole tohoto ročníku 
bude opět doma tým Hlohovce. V tomto utkání se s A-týmem bude 
loučit krumlovská brankářská legenda Pavel Novotný.

Starší dorostenci
definitivně sestupují

FC M. Krumlov – Kunovice 1:4 (0:1) Branky MK: Machotka
Starší dorostenci si po špatném výkonu zajistili jistý sestup z divize. 

Na svého soupeře jednoznačně nestačili. Scházelo nasazení a chuť 
do hry. V závěru pak chyběla i kondice. Přísnější měřítko snesou jen 
někteří jedinci. Dokonce se našli borci, kteří před rozhodujícím dvoju-
tkáním o záchranu dali přednost pátečnímu ponocování na diskotéce. 
To se ale s kopanou v tak vysoké soutěži neslučuje. Je to škoda, že tuto 
soutěž opouští. Možná, že už se dlouhá léta na náš stadion nevrátí.

Ti, kdo se zajímají o koně
a vozatajský sport zvlášť, již tuší, 
že je řeč o Jiřím Nesvačilovi.

Jiří Nesvačil se narodil 4. 10. 
1958 v Moravském Krumlově 
a lásku ke koním dostal do ko-
lébky. Již jeho otec, děda a další 
generace se věnovali koním s lás-
kou a péčí jim vlastní.

Od roku 1979 se Jirka začal
věnovat jezdeckému sportu, ale 
už v roce 1980 ukončil svoji 
účast v soutěžích military a v par-
kurovém skákání a začal se inten-
zivněji zaměřovat na vozatajství.
V roce 1983 získal svůj první titul 
Mistra republiky ve dvojspřeží
a v roce 1986 poprvé reprezento-
val Československou republiku 
na mezinárodních závodech
v polské Poznani.

Že krev není voda, se můžete 
přesvědčit v okamžiku, kdy na 
startovní listině zahlédnete jmé-
no Jiří Nesvačil hned dvakrát. 
Jednou s přídavkem sen. podruhé 
s jun. Už je to tak, láska ke koním 
se opravdu dědí a s ní i umění 
vodit spřežení tak, aby patřilo 
mezi nejlepší. Jiří Nesvačil sen. 
má tři syny: Jiřího jun., Radka
a Honzu. Nejstarší Jiří se od roku 
1999 účastní soutěží dvojspřeží
a v letech 2001, 2005 a 2006 již 
byl vítězem mistrovství ČR. V 
současné době je zaměstnancem 
NH Kladruby nad Labem, za kte-
rý i soutěží. Prostřední syn Radek 
také není znalcům vozatajství úpl-
ně neznámý. V letech 2000 - 2003 
se zúčastňoval soutěží jednospře-
ží. A v letošní sezoně začíná sbírat 
zkušenosti se svou klisnou Lady 

i nejmladší z Nesvačilů, Jan. 
Velkým snem Jiřího Nesvačila 
staršího bylo soutěžit se čtyřspře-
žím. Když mu majitelé hřebčína 
Favory Benice (okr. Benešov, 10 
km od zámku Konopiště) tuto 
možnost nabídli, neváhal ani 
okamžik. A tak se v říjnu 2005 
stěhovalo šest starokladrubských 
běloušů z hřebčína Favory Beni-
ce do Moravského Krumlova, kde 
jeho koně mají pevné zázemí.

Jiří Nesvačil, sen. se dosud:
•• 13x stal mistrem republiky 

(ČSSR, ČSFR, ČR)
•• 9x vyhrál finále Mistr opratí 

v Humpolci
•• 14x vítězem Poháru spřežení
•• 7x se zúčastnil mistrovství 

světa v dvojspřeží a
•• 1x Světových jezdeckých 

her („koňská olympiáda“), které 

byly zároveň i mistrovstvím světa 
ve čtyřspřeží

•• na svém kontě má 41 repre-
zentačních startů na mezinárod-
ních závodech.

Jiří Nesvačil sen. je se svojí 
manželkou Libuší také hlavní 
duší jezdeckých závodů v Morav-
ském Krumlově, které se pravi-
delně konají vždy poslední víkend
v červnu (resp. první víkend
v červenci). Celá organizace zá-
vodů je plně v jejich kompetenci 
a i když mají k rukám spoustu 
dobrovolníků, je to velmi nároč-
né. V letošním roce se Memoriál 
Jana Branče koná v termínu
od 29.6. do 1.7. Všichni milovníci 
koní a příznivci vozatajských zá-
vodů jsou srdečně zváni do pro-
storu krumlovské Střelnice.

Dlouholetým přísedícím Jiřího 

Nesvačila sen. byl Jirka Votoupal, 
který v roce 2004 přesedlal na 
kozlík dvojspřeží poníků. V této 
disciplíně je natolik úspěšný, 
že se stal 2x mistrem republiky 
a 2x získal prvenství v Poháru 
spřežení.

Nakonec přidávám jednu per-
ličku z loňského mistrovství ČR, 
které se konalo v Šinkvickém 
dvoře. Ve čtyřech soutěžích mi-
strovství byl vítězem: 4x JIŘÍ, 
3x rodák z MORAVSKÉHO 
KRUMLOVA a 2x to byl NE-
SVAČIL. Mistrem republiky ve 
dvojspřeží pony byl Jiří Votoupal, 
v jednospřeží velkých koní Jiří 
Koníř z JK Hrádek, ve dvojspře-
ží titul získal Jiří Nesvačil jun.
a v „královských čtyřkách“ si titul 
do Krumlova odvezl Jiří Nesvačil 
sen.                   Petra Svobodová

Třináctinásobný mistr republiky je z Krumlova

/Miroslav/ První červnový den 
patřil v Miroslavi především dě-
tem, které v zámeckém parku sla-
vily svůj svátek. Současně s tím
tu probíhal i běh Terryho Foxe. 
Obě akce pod taktovkou DDM.

„Dnešní den probíhají dvě akce 
souběžně. První akcí je běh Terry-
ho Foxe, což už je tradiční akce. 
Je to symbolický běh na podporu 
léčby rakoviny. Účastníci mohou 
dobrovolně přispívat libovolnou 
částkou, za kterou obdrží drobný 
dárek a poté si mohou proběh-
nout, projít nebo projet trasu
a tím se stanou účastníky běhu 
Teryho Foxe. Také Den dětí je 
tradiční akcí, kterou pořádáme,

i této akce se může zúčastnit širo-
ká veřejnost. Přišly děti ze školek
a nižšího stupně ZŠ. Každý účast-
ník obdrží startovní kartu, se kte-
rou prochází všechny stanoviště. 
Za splněné úkoly všechny děti do-
stanou balíček se sladkými odmě-
nami od sponzorů, kterým bych
ráda touto cestou poděkovala,“ 
uvedla Eva Horáková, pedago-
gická pracovnice DDM Miroslav.

„Přišla jsem se svými prvňáč-
ky, dnešní den se opravdu vydařil, 
děti si zaběhly a poté soutěžily. 
Jsou z toho celé nadšené, protože 
den se jim moc líbí, soutěže jsou 
dobře připravené a zajímavé,“ 
pochvalovala Jaromíra Svobodo-

vá, učitelka ZŠ Miroslav.
„Protože nemohu moc běhat, 

tak jsem trať jenom prošla a 
teď se chystám na soutěže. Je tu 
krásně,“ uvedla páťačka Karla 
Preisingerová.

Nejen děti, ale i dospělí zapl-
nili zámecký park. „Pomáhám 
tu dnes na Dni dětí, je tu hodně 
lidí, chodí i ze školek, základní 
školy i zvláštní, je to dobré. Loni 
tu také bylo spousta lidí.“ „Aspoň 

si tady malé děti vyhrají, některé 
chodí na stanoviště i dvakrát, 
protože se jim to líbí,“ spokojeně 
konstatovaly Klára Bognerová a 
Kateřina Růžičková, které pomá-
haly s organizací akce. „Počasí 
nám vyšlo, účast předpokládám 
velkou, jako na všech ostatních 
našich akcích. Je vidět, že dětem 
se to líbí,“ zhodnotil Miroslav 
Růžička, ředitel Domu dětí a mlá-
deže Miroslav.                   /mask/
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Den dětí s Terrym Foxem 

Tři Nesvačilové na Světových hrách v  německém Aachenu
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