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Kuželkáři z Dobelic
jsou mistry republiky
/Přerov/ Historicky první mistrovství České republiky družstev
neregistrovaných hráčů vyhrálo družstvo Hasiči Dobelice hrající
v Ivančicích ve složení: Jiří Franěk, Oldřich Maša, Miloš Dvořák
a Rudolf Lesonický. Špičkovým výkonem celkově dosáhli 1 121 kuželek. Na druhém místě skončilo družstvo ČD Uzel Přerov výkonem 1 095
kuželek a třetí místo obsadilo družstvo Tenisté Dačice s 1 074 kuželkami.
Finálové klání se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. června v moderní
kuželkářské hale Spartaku Přerov. Ze tří regionálních kvalifikací se na
finálový turnaj probojovalo celkem 24 mužstev, která reprezentovala
stejný počet městských soutěží neregistrovaných hráčů.
V sobotu hrálo všech 24 družstev a nejlepších 8 postoupilo do nedělního finále. Výsledky ze soboty se však do neděle nezapočítávaly. Oba
dva dny se hrálo v disciplíně 4×60 hs.
Po prvním dni to vypadalo, že o první dvě místa se utkají pouze
družstva Dačic a Přerova a ostatní budou bojovat o pozici bronzovou.
První hráči těchto družstvech to v neděli jen potvrdili a výkony 295
a 294 kuželek nasadili velmi vysokou finálovou laťku. Neděle však
zastihla v životní formě hráče z týmu Hasiči Dobelice, kteří dokázali
překonávat sami sebe a jeden za druhým si vytvářel své osobní rekordy.
Po výkonech 262, 277, 290 a 292 se sice překvapivě, ale zaslouženě
mohli radovat z mistrovského titulu pro nejlepší neregistrované družstvo roku 2007. Jejich výkon lze považovat za neoficiální český rekord
v kategorii neregistrovaných.
Zajímavostí je, že vítězné družstvo hraje hned ve dvou soutěžích neregistrovaných, a to v Ivančicích a Rosicích. Loni vyhráli v Ivančicích,
a tak získali možnost startu na Mistrovství ČR právě za tuto soutěž.
Letos však skončili ve své soutěži „až“ na druhém místě, což jim účast
v příštím ročníku MČR původně znemožňovalo, ale díky republikovému vítězství zajistili start v kvalifikaci na MČR 2008 i pro tým, který
skončil na druhém místě v soutěži, kterou reprezentovali. Tedy získali
další postupové místo sami pro sebe! Vítězům blahopřejeme a přejeme
pevnou ruku a přesnou mušku do dalších zápasů.
/abé/

Silná vichřice kácela stromy
/Oslavany, Ivančice/ Nad Jihomoravským krajem se ve čtvrtek
21. června v podvečer přehnala
silná bouře doprovázená nárazovým větrem a deštěm. Následky
zanechala také na jihozápadním
Brněnsku. Zřejmě největší škodu
způsobil zuřivý živel v Oslavanech. Spadl tu jeden z topolů na
břehu řeky u nového mostu.
Strom se ve vichřici zlomil
těsně nad zemí a spadl napříč
silnice II. třídy, která zabezpečuje
průjezd městem Oslavany. Strom
při pádu svým vrcholem poškodil
plot soukromé firmy a zpřetrhal veškeré vzdušné vedení
elektrických rozvodů, veřejného
rozhlasu, veřejného osvětlení a to
i s jedním ze sloupů.
Při pádu naštěstí po silnici
neprojíždělo žádné auto. Během
chvíle se na obou stranách silnice začaly hromadit automobily.
Městská policie řídila dopravu
a odkláněla ji přes Padochov. Pád
stromu zamezil i průjezdu dvou
vozů sanitek rychlé záchranné
zdravotní služby, které se musely
otočit a spěchat ke svým zásahům
jinou cestou.
Likvidace spadlého stromu se
chopila zásahová jednotka dobrovolných hasičů z Oslavan a profesionální hasiči z Ivančic. Čtyři

motorové pily do půl hodiny
strom zlikvidovaly. Do příjezdu
pracovníků společnosti E-On a
odpojení spadlého vedení od sítě,
měli hasiči hodně práce udržet
zvědavce v patřičné vzdálenosti.
Během vichru došlo ještě
k několika dalším pádům stromů
na břehu řeky. Šlo především o

vzrostlé vrby, ale ty naštěstí padly
do koryta řeky a nezpůsobily žádné škody na majetku nebo zdraví.
Profesionální hasiči se v Oslavanech dlouho nezdrželi, protože
byli odvoláni ke spadlému smrku
na ivančickém náměstí. „Nad
Ivančicemi se přehnala velká
bouřka s vichřicí. Došlo k tomu,

že na náměstí vznikl vzdušný vír,
který zlikvidoval 57-letý smrk,
který tu sloužil jako stálý vánoční
strom míru. Naštěstí se při jeho
pádu nikomu nic nestalo. Smrk
byl ještě toho večera zlikvidován.
Náměstí tak přišlo o výraznou
dominantu,“ sdělil starosta města
Vojtěch Adam.
/jak/

/Znojemsko/ V parku větrných
elektráren Břežany proběhl den
otevřených dveří. Jeho účelem
bylo seznámit širokou veřejnost
s provozem těchto zařízení také
v souvislosti s předpokládanou
další výstavbou nových elektráren v regionu.
„Den otevřených dveří na našem parku větrných elektráren
v Břežanech hodnotíme opět
velmi kladně. Celkovou návštěvnost odhadujeme na 200-250
lidí, z nichž 46 vystoupilo až
do gondoly VE. Ohlasy všech
návštěvníků byly velmi kladné
a všichni, kteří se k větrným
elektrárnám jako takovým vyjadřovali, nebo jsme se na jejich
názor dotazovali, vesměs tvrdili,
že větrné elektrárny nevnímají
jako negativní prvek v krajině,
ale jako prvek zajímavý. Obyvatelé přilehlé obce Břežany

naopak tvrdili, že existenci VE
již nevnímají a nijak je neruší,“
uvedla za provozovatele WEB
Větrná energie Michaela Lužová.
Provozovatel větrníků plánuje
výstavbu větrného parku Mackovice, který je zatím ale pouze ve
stádiu přípravy a s realizací v nejbližší době se nepočítá. Dále se
připravuje projekt nazvaný Bantice I., kde je plánována výstavba
1 VE typu Vestas V90-2MW. Tato
stavba by měla být v nejbližší
době realizována. Ve stádiu příprav je i projekt větrného parku
Bantice. Například ve Višňovém
mají sedm nabídek na výstavbu
a provozování větrných elektráren na katastru obce. Větrný
park by se měl nacházet zhruba
uprostřed mikroregionu tak, aby
vzdálenost k jednotlivým obcím
byla zhruba stejná a přitom co
největší. Park by měl mít zhruba

20 strojů. Na každém katastru by
mělo být 5 elektráren. Záleží ale
na vyjádření jednotlivých obcí
a na závěrech navazujících průzkumných prací.
„My jsme ve Višňovém učinili
dva kroky, kdy jsme zorganizovali besedu, na které přednášel
odborník pro tuto tématiku a
pan starosta z Břežan, který nám
pověděl o zkušenostech s provozem. Byla tu i možnost podívat se
na postavené elektrárny. Zastupitelstvo se dohodlo na uspořádání
ankety a její výsledek bude jako
rozhodující faktor. Takže rozhodující je vůle lidí. Občané starší
18 let dostali anketní lístky i
s vysvětlením. Všichni se mohli
svobodně vyjádřit. K dispozici
byly 3 hlasovací urny, jedna
byla na úřadě, v knihovně a
v cyklopenzionu. Výsledek: 440
odevzdaných hlasů, z toho bylo

sedm neplatných, 214 bylo proti
a 219 pro výstavbu. To zatím
chápeme jako výsledek, konečné
rozhodnutí učiní zastupitelstvo. O
čem máme zprávy, tak že v Trstěnicích rozhodli kladně, v Horních
Dunajovicích také,“ vysvětlil starosta Višňového Jan Daniel.
V Tavíkovicích se s podobným
problémem také zabývají. Větrné
elektrárny tu ale nebudou stát na
pozemcích obce, protože ty jsou
v držení soukromých vlastníků.
Také zde zvolili cestu uspořádání
ankety, aby zastupitelé měli informaci o vůli obyvatel. Anketa již
byla ukončena, ale do uzávěrky
čísla nebyly ještě výsledky známé.
Pokud by se ve všech lokalitách zamýšlený záměr prosadil
a elektrárny byly postaveny, tak
bychom o ně zakopávali na každém kroku a museli si zvyknout
na nový ráz zdejší krajiny. /mask/

foto: HoPeOs

Porostou větrné elektrárny jako houby po dešti ?
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Jak to vidí „na kraji“... Opravy kanalizace si vyžádají uzavření náměstí
V poslední době jsme v severní části znojemského okresu zaznamenali razantně se zvyšující snahu soukromých subjektů o výstavbu parků
větrných elektráren. Pokud by se všechny zamýšlené projekty uskutečnily, byly by větrné mlýny opravdu téměř všude, kam se podíváme,
a to i s nezvratnou devastací rázu krajiny. Proto jsme se obrátili na
Jihomoravský krajský úřad s dotazem.
Jak kraj chápe situaci s možným rozšiřováním parků větrných
elektráren a tím přetváření typické a nezaměnitelné tváře JM krajiny
(Tavíkovice, Oleksovice, Rešice, Mackovice a další).
Od roku 2003 do konce května 2007 projednával Krajský úřad Jihomoravského kraje podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí celkem 20 záměrů na výstavbu jednotlivých větrných elektráren
a jejich parků. Z nich je ukončeno po zjišťovacím řízení bez nutnosti
dalšího posuzování 5 případů, vydáno souhlasné stanovisko bylo třem
záměrům. Ve dvou případech bylo pro následné komplikace se získáním složkových souhlasů potřebných v územním resp. stavebním řízení
(Bantice, Slavětice), vydáno nesouhlasné stanovisko. U šesti případů
byl hlavním důvodem negativní dopad na krajinný ráz společně s nesouhlasem okolních obcí - v pěti případech. Jednou navíc v kombinaci
s umístěním části záměru v CHKO, v jednom případě byl negativní vliv
na Naturu 2000. Dosud probíhá 6 případů. V současné době je na území Jihomoravského kraje provozován pouze větrný park v Břežanech
na Znojemsku tvořený pěti větrnými elektrárnami o výkonu 850 kW.
Z dostupných údajů o výrobě za rok 2006 - cca 4,7 mil. kWh za rok,
které jsou poznamenány zkušebním provozem i podprůměrnými větrnými podmínkami 1. pololetí, nelze vyvozovat žádné obecné závěry
o vhodnosti využití větrné energie v podmínkách JMkraje. Další informace na www.cenia.cz/eia, což je Informační systém EIA pro ČR.
PhDr. Jiří Klement, oddělení informací a styku s veřejností JMK

/Moravský Krumlov/ Rekonstrukce kanalizace v Moravském
Krumlově je v plném proudu.
Její první etapa zahrnuje ulice
Husova, Břízová, Znojemská, Na
Vyhlídce, Pionýrská, Vyskočilova
a U Mostu, v centru města pak
náměstí T. G. Masaryka, Růžová,
Komenského, Školní, Palackého,
Dr. Odstrčila, Nám. Klášterní,
Pod Hradbami, část ulice Smeta-

nova a především dlouho očekávanou ulici Zámeckou.
Nyní se dokončují práce na ulicích Pionýrská, Břízová a Husova
a připravuje se druhá část ulice
Znojemská po kruhový objezd
s termínem dokončení do konce
září. Ukončení prací na ulicích
ve vnitřním městě je plánováno
nejpozději do poloviny srpna.
Poté budou zahájeny práce v cen-

Anketa vstřícný
a ochotný úředník
Vážení občané a klienti Městského úřadu Moravský Krumlov!
Dovolte abych Vás informoval o další aktivitě Rady města Moravský
Krumlov, která pro Vás připravila anketu s názvem „Anketa vstřícný a ochotný úředník“. Cílem ankety je zlepšení efektivnosti práce
a vstřícnosti úředníků MěÚ. Při každodenní práci přicházejí zaměstnanci úřadu do kontaktu s Vámi, občany, proto by vedení radnice
rádo znalo Vaše zkušenosti s úředníky MěÚ, a to jak pozitivní, tak
negativní. Anketní lístky Vám předají přímo úředníci města, kteří Vám
vyřizují žádost či jinou záležitost. Po vyplnění jednoduchého anketního
dotazníku ho vhodíte do schránky umístěné u vchodu do úřadu. Obdobnou schránku najdete i při návštěvě odloučeného pracoviště úřadu
na nám. T.G.M. 29. Anketa bude vyhodnocena a Vy budete informováni o přijatých opatřeních ze strany vedení radnice.
Děkuji Vám za Váš drahocenný čas, který budete věnovat vyplnění
anketního dotazníku a zároveň věřím, že po vyhodnocení Vašich zkušeností bude náš úřad profesionálnější, vstřícnější a laskavější.
Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

tru města a to současně ulice Zámecká, náměstí T. G. Masaryka
a Smetanova a tyto práce si vyžádají úplnou uzávěru příjezdu na
centrální náměstí.
„Objízdná trasa bude směrována z ulice Zámecká a Smetanova po ulici Palackého a
Školní za pomoci dopravního
značení a světelné signalizace,
v jednosměrném provozu po ulicích Růžová, Komenského s výjezdem směr Školní a Smetanova.
S uzavřením centra souvisí i
přesunutí autobusových zastávek
mimo náměstí na ulici Růžová
a MHD na Palackého. Provizorní
parkování osobních vozidel bylo
již umožněno v minulých dnech
v prostorách zámeckého parku.
Konečné řešení objízdných tras
musí být schváleno odborem dopravy JmKÚ, nepředpokládáme
však z nedostatku variantních
řešení výrazných změn oproti návrhu. Objízdné trasy a jednotlivé
uzávěry budou přizpůsobovány

postupu prací tak, aby provoz ve
městě byl omezen pouze v míře
nezbytné pro provedení prací.
Zásobování obchodů na náměstí
bude rovněž umožněno, avšak
bude vyžadovat úzkou spolupráci
obchodníků a dodavatelské firmy,“ objasnil Zdeněk Kabelka,
ředitel Správy majetku města
Moravský Krumlov.
Dokončení prací v centru
náměstí se plánuje do poloviny
měsíce listopadu. S tím souvisí
úpravy povrchů komunikací.
S uzávěrou centra města lze
předpokládat problémy s osobní
dopravou, zásobováním, ztížené podmínky pro záchranný a
bezpečnostní systém. Vzhledem
k tomu, že doposud nejsou registrovány zásadní stížnosti na nedostatky v organizaci a postupu
prací, vedení města i dodavatel
stavby věří, že občané, obchodníci i návštěvníci města nutnost této
situace pochopí a budou ohleduplní a tolerantní.
/mask/

Vémyslice opět průjezdné

Obchvat ulehčí dopravě
/Ivančice/ Při průjezdu městem vznikají často těžko řešitelné situace
hlavně v době dopravní špičky. Silnice jsou přeplněné osobní i nákladní dopravou. Z toho důvodu dospělo vedení města k radikálnímu kroku
a tím je pokus o zprůjezdnění takzvaného jižního obchvatu.
„Nechali jsme zpracovat srovnávací posudek na nosnost tohoto obchvatu, který prokázal platnost posudku předcházejícího. To znamená,
že kromě nájezdu z Krumlovské ulice a nájezdu z Kounické ulice je
nutno provést zcela zásadní rekonstrukci přibližně 700 metrů tohoto
obchvatu. Začne se projektovat a připravovat finanční zdroje, které budou potřebné na rekonstrukci této trasy. Tím bude vyloučena nákladní
doprava nad 3,5 tuny přes střed města. To znamená od křižovatky u
stavebnin po křižovatku U Tří kohoutů. Tím by se provoz měl výrazně
uvolnit, zejména na křižovatce u Besedního domu,“ informoval starosta Ivančic Vojtěch Adam.
Jako další postupnou fází je kompletní rekonstrukce Letkovského
mostu, která by měla být hotová přibližně do poloviny září. V zápětí na
to budou navazovat přípravné práce na generální rekonstrukci mostu
přes řeku Jihlavu v Němčicích. Vše financuje JM kraj. Připravují se objízdné trasy, které z Krumlovska povedou právě přes Letkovský most.
„V podstatě trvalo celé čtyři roky minulého volebního období, než se
podařilo přesvědčit vedení JM kraje, že krajskou prioritou by měla být
rekonstrukce mostu v Ivančicích. Jeho zcela nevyhovující až havarijní
stav včetně naprosté absence bezpečnosti chodců na tomto mostě vyžadoval kompletní rekonstrukci. A to také vzhledem k tomu, že se jedná o
evakuační trasu z Jaderné elektrárny Dukovany. Jsme rádi, že se to povedlo a kraj se postavil k řešení situace mostu i přes finanční problémy
čelem a obě akce jsou v plném proudu,“ uvedl Vojtěch Adam.
/jak/

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE
PŘIJĎTE SI K NÁM
NAKOUPIT
I O PRÁZDNINÁCH
A VYLEPŠETE SI
SVOJE BYDLENÍ

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

foto: mask

/Vémyslice/ V úterý 26. června byl slavnostně otevřen silniční průtah
městysem Vémyslice. Rekonstrukce téměř půlkilometrového úseku
včetně splaškové a dešťové kanalizace trvala šest měsíců. Celá akce
stála více jak 35 milionů korun. Vémyslice se podílely 14 miliony.
Hlavním investorem byl SÚS JM kraje. „Generálním dodavatelem
stavby byla firma Colas CZ a hlavním dodavatelem firma Miloš Ryšavý. „Zajišťovali jsme subdodávku dešťové i splaškové kanalizace v celé
délce. Colas CZ povrch vozovky. Já hodnotím průběh celé stavby velmi
kladně, začali jsme v říjnu loňského roku a mnozí nepředpokládali, že to
do července stihneme. Termín se splnil, což dokazuje i dnešní slavnostní
otevření. K zásadním komplikacím v průběhu akce nedošlo a je nutno
poděkovat občanům za to, že po dobu těch šesti měsíců byli shovívaví,“
zhodnotil Miloš Ryšavý. Součástí stavby byla také úprava chodníků,
odstavných stání ale i osvětlení přechodů pro chodce.
/mask/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444
Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
(třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zrcadlo.info
nový mediální
partner pro Vaše
podnikání

STAVEBNINY
PLUS
V měsíci červenci
se můžete těšit
na nové
prodejní prostory
s rozšířeným
sortimentem
stavba-dílna-zahrada
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
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Silnice přes Hostěradice je ve zkušebním provozu Občanská bezpečnostní
/Hostěradice/ Rekonstrukce
silničního průtahu přes Hostěradice se chýlí ke zdárnému konci.
Starý most byl nahrazen novým,
vybudovala se dešťová kanalizace a na závěr se položily nové
asfaltové povrchy.
Rekonstrukce v režii SUS JM
kraje byla v září 2006. Od pátku
22. června je silnice dána do zkušebního provozu, takže řidiči již
mohou projíždět přes Hostěradice
a nemusí využívat objízdných
tras. Ty jsou zrušeny.
„Předčasným užíváním je úsek
silnice zprovozněn do kolaudace,
která bude provedena do konce
tohoto roku. Při kolaudaci také
dojde ke geometrickému zaměření, protože nová silnice je
oproti původní staré silnici mírně
posunuta. Celá akce stála kolem
35 milionů a obec Hostěradice

hradila 30 procent na vybudování kanalizace, což obnášelo 1,7
milionu. K tomu přípojky k jednotlivým domům, to byl milion
a nové chodníky, které se právě
dodělávají, budou stát 4 miliony,“
uvedl starosta Marek Šeiner.
Hostěradice tak vyřešily komunikační část od náměstí až po
výpadovku na Miroslav. Občané
jsou rádi, že se všechno povedlo
a řidiči, že mají novou silnici.
„Jsou tu ale i negativní aspekty a
ty se týkají bezpečnosti silničního
provozu, protože nová silnice
bude řidiče svádět k vyšší rychlosti. Z toho důvodu je vybudovaný nový ostrůvek na křižovatce
u nových bytovek. Tím, že zmizely terénní nerovnosti a výtluky,
panují obavy, aby se nejezdilo
rychle. Ostrůvek by měl toto
omezit. Zpomalovací retardér by-

komise informuje

kace. Nově je i osvětlený přechod
pro chodce, aby se zlepšila bezpečnost ve večerních hodinách,“
doplnil Marek Šeiner.
/mask/

Minule jsem vás informoval o zahájení přátelské mise WANO Peer
Review v Dukovanech. Dnes něco o výsledcích kontroly.
Odborníci z 11 zemí zkoumali pracovní postupy používané na elektrárně, rozmlouvali se zaměstnanci a pozorovali je i dodavatele při práci. Svá zjištění formulovali komisaři do závěrů, jejichž předběžné znění přednesl šéf mise pan Baggio na závěrečném vyhodnocení 15. 6.:
• ocenil současnou úroveň EDU a považuje ji za dobře provozovanou elektrárnu, • klíčové ukazatele výkonnosti jsou v mezích požadovaných hodnot, • je patrný velice dobrý stav zařízení, • závady jsou
sledovány a pořádek je vynikající.
K tomu však p. Baggio dodal: „JE Dukovany jsou v současnosti na
vrcholu kopce, a to mohu potvrdit i v porovnání s jinými elektrárnami
v zahraničí. Ale odtud jsou dvě cesty - abyste se udrželi na vrcholu,
musíte se dále zlepšovat, nebo máte druhou možnost - pád dolů“.
Mise nenalezla žádnou významnou bezpečnostní neshodu. Bylo
nalezeno 13 oblastí pro zlepšení a 9 námětů na tzv. dobrou praxi, tedy
doporučení pro realizaci v jiných elektrárnách. Vedení elektrárny se
bude zabývat zjištěními mise a v oblastech, které považuje za významné, zpracuje Akční plán. V tom navrhne řešení nedostatků. S odstupem
jednoho roku se pak komisaři přesvědčí, jak je plán realizován.
Jedna kontrola skončila a život jde dál. Pan Baggio navrhl elektrárně
do budoucna dvě cesty. Budeme si přát, aby to byla cesta k dalšímu zlepšení. A o to se bude snažit i OBK.
Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

/Višňové/ Občané ve Višňovém zažili jedno páteční odpoledne jako ze špatného hororu.
Událost, která se tu stala, tu místní nepamatují. Na úřad městyse
bylo v odpoledních hodinách
nahlášeno, že došlo k napadení
psem, proto službu konající personál ihned rozhlasem upozornil
a varoval veřejnost a vyzval majitele, aby se dostavil na radnici i
s očkovacím průkazem psa.
Záhy se zjistilo, že jde o psy
dva - boxery. Ti nejdříve napadli
ženu středního věku a vzápětí se
vrhli na malé dítě. Díky pevnému
oděvu mu nezpůsobili výrazná
zranění. K dalšímu, nejzávažnějšímu napadení došlo u ženy, která
venčila psa menšího plemene.
„Tato žena byla těžce pokousána. Byla se svými zraněními

hospitalizována v nemocnici. Na
úřad se dostavila majitelka psů a
byla volána i Policie ČR, která
zahájila šetření. Do nemocnice se
nahlásilo platné očkování a byl i
povolán veterinář. Pro všechny
to byla velmi nepříjemná situace.
I veřejnost byla šokována a požadovala v petici, aby psi nebyli
chováni v obci. Na petici je 230
podpisů. Psi museli být pod dohledem veterináře. Byl i požadavek, aby byli utraceni. Napadení
tohoto druhu jsme tu ještě neměli.
Rodina se utracení nebo dání do
útulku brání. Podle odborníků šlo
o zanedbání výchovy ze strany
majitelů psů,“ uvedl starosta Višňového Jan Daniel.
„Šla jsem na procházku a vtom
jsem uviděla ty dva boxery, jak
běží ke mně. Odepnula jsem

foto: mask

chom uvítali, ale nejde to, lze jej
aplikovat jen na místní komuni-

IERACO - WECH s.r.o.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VÝROBA
ZAHRADNÍCH PRVKŮ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
SCHODY • KVĚTINÁČE • ZÁKRYTOVÉ DESKY
ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ATD.

PRODEJ
OBKLADŮ A DLAŽBY

Rozzuření boxeři napadli tři lidi

IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

PRODEJ PÍSKU A PYTLOVANÉHO CEMENTU
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

A l´aise SVATEBNÍ SALON
Renata Králová

otevírací doba:
PO + PÁ 10 - 18 hod., ÚT - ČT 11 - 18 hod.

Záhonový obrubník
1m - 59 Kč

Zatravňovací
tvárnice - 76 Kč
Ztracené
bednění
ZB 15 - 38 Kč
ZB 20 - 42 Kč
ZB 30 - 48 Kč
ZB 40 - 59 Kč
ZB 50 - 54 Kč

Svahová tvárnice
56 Kč
Plošná dlažba
30x30 - 260 Kč/m2
40x40 - 260 Kč/m2
50x50 - 272 Kč/m2

HASOFT
sprchová
sada
890 Kč

Dřevěné brikety - 49 Kč/10kg • Kovářské uhlí - 380 Kč/q
Hnědé a černé uhlí • koks • brikety
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Vídeňská 33, 639 00 BRNO
telefon: 543 213 077
e-mail: alaise@seznam.cz
webové stránky: www.svatebnisalon.cz
Velký výběr svatebních šatů ve všech velikostech
doplňky, spodní prádlo
svatební kytice, prsteny
kadeřnictví, kosmetika
bodystyling, masáže
modeláž nehtů
solárium

svého psa, aby se spíše porvali
mezi sebou a já mohla utéct, ale
oni se pustili do mě. Obklíčili mě
a začali kousat. Já jsem se dala
do pole a volala o pomoc. Útok
nepřestával. Čím více cítili krev,
tak byli agresivnější. Pak mě
uslyšeli sousedi, sedli do auta a
jeli ke mně, psy rozehnali a tím
mě zachránili. Kdyby nepřijeli,
nevím, jak by to dopadlo. Byla
jsem pět dní v nemocnici. Ještě
dodnes z toho mám psychické
trauma. Bojím se sama vycházet
z domu, bude to chvíli trvat.
Ráda bych touto cestou poděkovala mým zachráncům Martinu Chládkovi a Zdeňku Lichevníkovi za pomoc, stejně tak
i lékařům ze znojemské nemocnice,“ uvedla napadená Helena
Košíčková.
/mask/
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Exkurze do městských lesů Mikroregion Moravskokrumlovsko v bodě zlomu

Dušan Utinek zahajuje exkurzi do lesů Města Moravský Krumlov

Ve dnech 24. a 25. května proběhlo v Moravském Krumlově setkání
členů hnutí Pro Silva Bohemica. V sále hotelu Epopej ve čtvrtek se
odpoledne konal odborný seminář, v pozdních odpoledních hodinách
pak členská schůze hnutí.
V pátek následovala exkurze do městských lesů, kde byla připravena
asi čtyřkilometrová trasa, začínající za manipulačním skladem a končící u městské lesovny. Průvodcem byl Ing. Utinek, který dříve působil
jako jednatel společnosti Městské Lesy Moravský Krumlov s.r.o.
Pro Silva je organizace, jejímiž členy jsou lesníci, snažící se v lesích
hospodařit přírodě blízkým způsobem. Vznikla v roce 1989 ve Slovinsku. V dubnu 1995 byla v Brně ustanovena její česká pobočka, kterou
zaštituje Česká lesnická společnost.
/abé/

Višňové dokončilo
výstavbu kanalizace

/Višňové/ Višňové uvedlo do provozu novou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Výstavba byla převážně finacována z prostředků Evropské unie. Stavba byla provedena v termínu a v současné době je vše
provozováno do konce listopadu ve zkušebním provozu. Po něm bude
následovat kolaudace celého zařízení.
„Podařilo se nám přesvědčit pobídkou s malou dotací drtivou většinu občanů, aby se ke kanalizaci připojili. Lze říci, že přes 80 procent
domů je v současné době připojeno a přes letní období ještě někteří
dokončí přípojky. Zpočátku jsme měli obavu, jaké bude procento připojení, ale je nad očekávání vysoké. Čistírna běží v dobrém režimu a
plní si parametry dané normou. Je pravdou, že se ještě dolaďují menší
nuance, ale od toho je zkušební provoz,“ upřesnil Jan Daniel, starosta
městyse Višňové.
V současnosti se ovšem diskutuje o spravedlivé výši vodného
a stočného. Poplatky by měly uhradit provoz čistírny a vytvořit fond
na pozdější údržbu čistírny, i když je na ni 10 let záruka.
„V průběhu výstavby nastaly komplikované situace, kdy se musela
překonávat skála nebo spodní voda. Byla patrná i drobná nervozita nad
splněním termínů. Také výkopové práce byly značné, ale vše se zvládlo.
Jsme rádi, že je to již za námi a můžeme se věnovat povrchové úpravě
a výsadbě stromů. Povrchy silnic jsou velmi slušně zaplátované balenou směsí,“ dodal Jan Daniel.
V plánu do budoucna je sjednotit povrchy na obecních vozovkách,
aby nedocházelo k výtlukům. Čistírnu provozuje obec sama s tím, že se
o ni stará místní pracovník a na odborně technickou část, ale i vyhodnocování vzorků mají sjednaného technika na smlouvu.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé města budou na svém zasedání
v pondělí 2. července podrobně
informováni o vývoji situace mikroregionu Moravskokrumlovsko
v posledních měsících. Následovat
by měla diskuse o setrvání Moravského Krumlova v tomto sdružení.
Již v minulosti zazněly z vedení města Moravský Krumlov
názory o změně fungování a
podstaty sdružení. V neprospěch
mikroregionu také hovoří fakta
z krajského úřadu a jím provedené kontroly.
„Filozofie zakládání mikroregionů je mi blízká - dejme se
dohromady, budeme podporovat
tradice v daném regionu, vytvoříme společný systém nabídky
kulturní, sportovní, společenské,
a to nejen pro naše občany, ale i
pro návštěvníky, upozorněme je
na zajímavosti regionu, společně
snadněji dosáhneme na dotace

EU. Mikroregion Moravskokrumlovsko se však dle mého názoru ubírá jiným směrem. Proto
jsem vyjádřil, jako zástupce města, tento názor na jednání členské
schůze mikrorergionu. Následně
se vedla zbytečně ostrá debata o
stylu vedení tohoto sdružení obcí.
Tato debata vedla až k úvahám
zástupců města o dalším setrvání
Krumlova v mikroregionu. Vedení města Moravský Krumlov si je
vědomo odpovědnosti vůči ostatním obcím v daném sdružení.
Nijak se své vůdčí role nezříká,
právě naopak. Rádi bychom pomohli k přeměně mikroregionu
v dynamický akční spolek obcí,
který vzájemně respektuje názory druhé strany, je ochotný
ke kompromisům a kterému se
podaří společnou cestou snadněji
dosáhnout k evropským dotacím.
Věřím, že okolní starostové již
pochopili, o co nám jde, věřím

Nízkopodlažní autobus

Dopravní spolupráce města a Znojemské dopravní společnosti PSOTA s.r.o. v oblasti městské hromadné dopravy opět nabyla vyšší kvality.
V úterý 26. června přivezl osobně ředitel firmy Ing. Petr Chadim nízkopodlažní autobus Karosa - Renault - CITYBUS s tím, že ho předvede
městu. Tento typ má mnoho výhod od velmi nízké úrovně podlah pro
nastupování, žádné schody, až po elektricky vysunovací plošinu pro vozíčkáře. Městskou trasu jsme projeli s panem Ing. Černým, který pořídil
i fotografie. O nasazení autobusu jsme nemluvili, domnívali jsme se, že
to bude v nejbližších týdnech.

ve zdravý selský rozum a to, že
je mikroregion ochotný ke změně
svoji činnosti. Budu podporovat
nadále setrvání Krumlova v mikroregionu,“ vyslovil svůj názor
Tomáš Třetina, místostarosta
města.
V mikroregionu lze hovořit i o
nedobrých komunikačních vazbách. „Naše vůle je podporovat
region. Vázne ale komunikace.
My podporujeme i jiné mikroregiony kde problémy nejsou, je
třeba vidět všechno objektivně,“
uvedl mluvčí EDU Petr Spilka.
Ze strany mikroregionu došlo
ke kritice k vyjádřeným názorům
čelných představitelů města.
„Město vědomě poškozuje jméno
svazku navenek ve smyslu šíření
nepravdivých informací v médi-

ích a poškozování dobrého jména
může být důvodem k vyloučení
člena ze svazku,“ nebo „město je
nedůvěryhodným členem svazku
ve vztahu k ostatním obcím,“ konstatuje úřední dokument mikroregionu jako stanovisko obcí
mikroregionu Moravskokrumlovsko k návrhům změn stanov
a postupů mikroreginu a postoji
města Moravský Krumlov k mikroregionu.
Tento dokument byl zpracován
na základě neočekávaného postoje a jednání města Moravský
Krumlov. Podobných výroků
se v dokumentu nachází více:
„Poslední článek v Zrcadle považujeme za směsici polopravd,“
útočí i na naše noviny. Opět další
nekonkrétní vyjádření.
/mask/

Zloději ukradli retardér

/Miroslav/ Nepochopitelná krádež se stala v Miroslavi. Neznámý
pachatel nebo také možná vtipálek tu totiž přímo ze silnice v nočních
hodinách odmontoval zpomalovací retardér v podobě příčného prahu.
„Jedním z bodů zlepšení dopravní situace ve městě byla instalace
zpomalovacího prahu před budovou zdravotního střediska. Místo
bylo vybráno záměrně, protože zde je velká koncentrace občanů díky
zdravotnímu středisku, DPS, školní jídelny, pohostinství a prodejny
potravin. Bohužel minulý týden zhruba po 14 dnech provozu neznámý
pachatel v nočních hodinách odcizil tři segmenty retardéru. Krádež
byla nahlášena na Policii ČR. V tomto případě šlo určitě o úmysl a ne
vandalismus, protože každý díl je k vozovce ukotven čtyřmi šrouby,
které je nutné vytočit pomocí klíče, který si pachatel musel přinést.
Jaký byl motiv pachatele je záhadou, protože práh je vyroben z pryže,
která se na rozdíl od kovů nedá prodat do sběrných surovin. V současné době je retardér již opět doplněn a plní funkci v plném rozsahu,“
uvedl místostarosta města Miroslavi Roman Volf.
/mask/

Historická prachárna
památkou nebude

Jaké však bylo moje překvapení, když se tento autobus objevil odpoledne na pravidelné lince IDS systému číslo 440 již v normálním městském provozu. Řídil ho pan Kudláček, dispečer pro Moravský Krumlov.
Služby zmíněné společnosti tak předčily všechna očekávání. Přejeme
firmě, aby se jí dařilo a aby bez větších obtíží překonala i rekonstrukci
kanalizace a vodovodu v našem městě. Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

/Moravský Krumlov/ Nedaleko za hranicí zámeckého parku
v Moravském Krumlově se nachází v mírném svahu rotunda - bývalá
prachárna. Tato budova v minulosti byla součástí hospodářské části
zámku. Dnes je půdorysně kulatá budova v havarijním stavu a zasloužila by si své znuvobjevení, možná i využití, například jako letohrádek.
Na rozdíl od zámeckého parku a staveb v něm nebyla prachárna nikdy
majetkem města a není jím dosud. Leží totiž na pozemcích Lesů České
republiky, které mají ve správě i v majetku konfiskované hraběcí lesy.
Tato stavba, ač by mohla být zvláštní technickou památkou, nemá ani
vlastní evidenční číslo v katastru nemovitostí, a tudíž de iure neexistuje.
„Pro její případné zahrnutí do prohlídkového okruhu v souvislosti
se zámkem nebo do naučné stezky Krumlovsko-rokytenské slepence
by se potřeboval upravit přístup a budova opravit. Vzhledem k tomu,
že vlastnické vztahy k této stavbě nejsou vyjasněny, z toho historicky
nevyplývá žádný vlastnický nárok města, a tudíž ji město opravit nehodlá. Dle mého názoru se zde naskýtá příležitost možnému sponzorovi k zafinancování oprav této zajímavé stavby a přístupové cesty k ní,“
sdělil starosta města Jaroslav Mokrý.
/mask/

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
e-mail: prodej@mazda-kral.eu
www.mazda-kral.eu

autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy
výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí
vrakoviště na japonské vozy

Mazda 121 1,3i DB polokabrio Mazda 121 1,3i DB
r.v. 1992, cena 37.000 Kč
tach. 125 tis. km, světle modrá
centrál, el. př. okna, nastav. volant
a sed. řidiče, shrnovací střecha,

r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 141 tis. km, tmavě modrá
velmi dobrý stav, servisní knížka,
nehavarované

Mazda 3 1,4i

Mazda 323 2.0 DITD

Mazda 323 F 1,5i BJ

Mazda 323 1,5i sedan

Mazda 323 F 2,0 DITD

Mazda 6 2,0 MZR CD combi

Mazda MPV 2,0 MZR CD

Mazda MPV 2,0 MZR CD

Mazda Xedos 1,6i 16V DOHC

Mazda 626 2.0 DITD combi

Mazda 2 1,25i

Mazda 3 SP 1,4i TE

Nissan Micra 0,9i 5 - HB

r.v. 0000, cena 99.000 Kč
tach. 145 tis. km, červená
4 x airbag, centrál, imobil., el. okna,
nastav. volant, 1. majitel

r.v. 2001, cena 185.000 Kč
tach. 79 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, posil., senzor
světel, rádio, centrál, el. zrc. a okna

r.v. 2007, cena 379.000 Kč
tach. 6 tis. km, tmavě modrá metal.
aut. klima, 6x airbag, ABS, posil., el.
zrc. a okna, centrál, tón. skla

r.v. 2003, cena 329.000 Kč
tach. 120 tis. km, modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, centrál.
dálk., el. zrc. a okna, tón. skla

r.v. 1999, cena 135.000 Kč
tach. 87 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., centrál,
el. zrc., imobil., příprava pro rádio

r.v. 2000, cena 135.000 Kč
tach. 134 tis. km, tmavě zel. metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., imobil.,
el. zrc. a okna, nastav. volant

r.v. 2004, cena 415.000 Kč
r.v. 2004, cena 420.000 Kč
tach. 78 tis. km, modrá metal.
tach. 75 tis. km, tmavě šedá
klima, 4x airbag, ABS, ASR, CD, xxxxxxxxxxxx
imobil., alu kola, el. zrc. a okna
xxxxxxxxxxxx

záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku
Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku 12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

r.v. 1993, cena 75.000 Kč
tach. 134 tis. km, šedá
airbag řidiče, ABS, centrál, el. zrc. a
okna, alu kola, posil., tón. skla

r.v. 1998, cena 125.000 Kč
tach. 155 tis. km, tm. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., el. zrc.
a okna, tón. skla, nastav. volant

r.v. 2007, cena 249.000 Kč
tach. 2500 km, sv. modrá metal.
4x airbag, ABS, posil., orig. rádio,
tón. skla, imobil., el. okna

r.v. 2005, cena 319.000 Kč
tach. 25 tis.km, červená
klima, 6x airbag, ABS, posil., imobil.,
nastav. volant, el. zrc. a okna, CD

r.v. 1995, cena 69.000 Kč
tach. 98 tis. km, tmavě zel. metal
velmi dobrý stav, nehavarované,
servisní knížka, 1. majitel
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Zeptali jsme se: Emila Otoupala, starosty obce Přeskače
Představte nám Vaši obec.
První písemná zmínka o obci
Přeskače je z roku 1279, kdy Martin z Přeskač prodal johanitům
z Kounic část pozemků. Kdysi
také patřila městu Znojmu a také
k Tavíkovicím v 60. letech minulého století. Po roce 1990 se obec
osamostatnila. Od roku 2005
máme svůj znak a prapor. V současnosti máme 105 obyvatel, ale
doufáme, že se to zlepší. Hlavně
proto, abychom nespadli do nižší
daňové skupiny.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár letech? Co se Vám povedlo?
Když to vezmu od roku 1990,
kdy se obec osamostatnila, tak
také díky dřívějším plošným
darům od EDU, které dnes již
nejsou, jsme udělali svoje tři vrty,
které zásobují obec pitnou vodou a část splaškové kanalizace.
Protože nám došly finanční prostředky, tak jsme museli výstavbu
kanalizace přerušit a začali jsme
shánět peníze na dostavbu. Až
výjimkou od tehdejšího ministra
životního prostředí Libora Ambroska jsme získali prostředky
na dostavbu. Takže splaškovou
kanalizaci jsme dodělali předloni.
Jsme s ní spokojeni, čistírna i kanalizace funguje dobře. Vybudovali jsme hřiště a tenisové kurty,
opravili jsme kostel. Opravil se
obecní úřad a nadstavila hasičská
zbrojnice. Myslím si, že je to dost
práce na tak malou obec.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
To, co bychom potřebovali
nejvíce, jsou obecní byty. To je
pro nás nejprioritnější záležitost.
Nemáme společenskou místnost,
čímž trpí hlavně společenská
zábava. V roce 1960 se tu zavřela
hospoda a tím to skončilo. Poo-

pravili jsme sice silnice, ale i do
těch by se určitě dalo investovat.
Jednáme a SÚS Jihomoravského
kraje na provedení průtahu přes
obec. Sítě máme položené, tak
tomu nic z naší strany nebrání,
projekt je již také hotov. My se
budeme podílet jen na chodnících
a veřejném osvětlení, což je pro
nás investice za 1 milion korun.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce samosprávu a občany tíží, a jak by
se tyto problémy daly vyřešit?
Pravdou je, že dluhy máme, ale
nejsou nějak extrémní a dají se
utáhnout, takže v tom zásadní problém nevidím. V tomto směru se
chováme velmi zodpovědně. Jistě
nás trápí příjmy do obecní pokladny, které by mohly být větší.
Zatím nic moc investovat nemůžeme, i když by bylo do čeho.
Jaká je u Vás situace s možnostmi malého a středního podnikání. Je pro Vás nezaměstnanost problém?
Co se týká podnikání, tak se
tu projevuje fakt, že jsme na
hranici okresu a kraje. Podniky
tu nejsou žádné. Jsou tu čtyři soukromí zemědělci, z nichž jeden
má velké zázemí a zaměstnává
čtyři pracovníky. Je tu pedikúra,
autodoprava, elektrikáři a pár dalších drobných živnostníků. Lidé
v produktivním věku za prací
dojíždí do okolí.
Rozvíjí se obec, jak to děláte,
podporujete bytovou výstavbu
pro mladé?
Co se týká bytové výstavby, tak
obec vlastní parcely nemá. Jednáme s pozemkovým fondem, protože máme zpracovaný územní
plán, chceme pozemky od fondu
využít na individuální bytovou
výstavbu. Jednáme s energetiky
aby pozemek zasíťovali. Je tu

velký dům, který chátrá, ten jsme
chtěli koupit, využít a opravit ho
na byty. Majitel ale tuto nemovitost nechce prodat a tak chátrá
dál. Lidé nám odcházejí a je to
škoda.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy?
Pokud se týká těch klasických
sousedských vztahů, tak ty se po
roce 1990 změnily. Lidé se více
zavřeli do sebe. Protože není
práce, tak se to rozdělilo na ty
movitější a méně movité. Je patrné, že v regionu peníze nejsou a
i to hraje v mezilidských vztazích
roli. Samozřejmě, že se problém
občas vyskytne. Drobnosti se řeší
na komisi ve Znojmě. Žádné velké problémy nemáme.
Jste začleněni do nějakého mikroregionu, je to přínosné?
V mikroregionu začleněni jsme
a myslím, že to má smysl. Jsme
členy mikroregionu Sever Znojemska, který sdružuje 11 obcí,
sídlo máme v Běhařovicích. Na
to, abychom dosáhli na dotace, to
význam má. Manažerka pomáhá
s podáváním žádostí. Zatím si
stěžovat nemůžeme.
Jaké je to u Vás se školstvím?
Od roku 1950 je škola v Přeskačích zavřená. Do mateřské
školy se dojíždí do Tavíkovic.
Základní školu děti navštěvují ve
Višňovém.
A dopravní obslužnost?
Protože spadáme pod Znojmo,
dojíždíme tam. Negativní vidím
to, že jen úřad práce máme v Moravském Krumlově. Od toho se
odvíjí i případné dojíždění. Zatím
jsme s frekvencí ježdění autobusů spokojení. Šlo by ale doladit
prodlevy mezi spoji z důvodu
přestupů. Stížnosti na dopravu
zatím neevidujeme.
Zapojují se lidé do veřejného

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

• technologa - kalkulanta
• konstruktéra
automat. zařízení

• provozního elektrikáře
• strojního mechanika
• 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 profil 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
Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti

Jsme držitelem certifikátu 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 kvalifikací 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.

života, na co nás pozvete?
Jsou tu jen hasiči a TJ Orel. Pořádá se turnaj v nohejbale. Masopust organizují ženy, je tu den dětí,
mikulášská nadílka, vynášíme
smrtku a společně slavíme Silvestr. Hasiči organizují posvícení.
Na co byste upozornil turisty?
Naší nejvýznamější památkou
je kostel Všech svatých. Tento
kostel je podle historiků ještě o
sto let starší než první písemná
zmínka o obci. Zajímavostí je, že
se při výstavbě kanalizace našly
podzemní chodby, o kterých se
nevědělo. Jsou dlouhé více jak
40 metrů se třemi kruhovitými
místnostmi. Jsou zavalené, ale je
předpoklad, že podzemí bude pokračovat. Určitě bychom je chtěli
zpřístupnit veřejnosti. Vede přes
nás cyklotrasa.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Ocenění Svazu měst
a obcí žijí i na Znojemsku
Na X. jubilejním sněmu Svazu měst a obcí České republiky,
u příležitosti 100. výročí, byli poprvé oceněni osobnosti a členové.
Na společenském večeru za účasti více než 700 starostů se 24. 5. 2007
předávaly bronzové plakety. Za dlouholetý přínos a záslužnou práci
ocenění získal eurokomisař Vladimír Špidla, Petr Knip - předseda
holandského Svazu měst a obcí, František Dohnal - bývalý předseda
svazu, Tomáš Jirsa - starosta a senátor, europoslanec a vyslanec pro pomoc místním samosprávám v zaostalých zemích, organizace Združenie
miest a obcí Slovenska a v neposlední řadě, jediná žena, paní Anna
Gigimovová, starostka obce Vedrovice a předsedkyně mikroregionu
Moravskokrumlovsko. Paní Gigimovová získala ocenění za dlouholetý
přínos a záslužnou práci pro Svaz měst a obcí ČR. Vždy apelovala
na své kolegy z malých obcí, aby pod hlavičkou Svazu společně hájili
zájmy samospráv, přesvědčovala zástupce měst a obcí o nutnosti jednoty. Paní Gigimovová byla dlouholetou členkou Předsednictva Svazu
a zastávala též funkci předsedkyně Komory obcí a dodnes v Komoře
obcí pracuje a je členskou Komise pro zdravotně postižené občany.
Touto cestou se sluší ještě jednou poděkovat a poblahopřát za celoživotní tvrdou práci. Přejeme paní starostce hodně sil a úspěchů!
Jana Mašová, starostka obce Dol. Dubňany za obce Moravskokrumlovska

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

Již jedno a půl desetiletí
spolehlivých a poctivých služeb
Sledujte letákovou akci platnou do 31. 7. 2007
nebo do vyprodání zásob, například:
sleva na fasádní barvy a omítky MAMUT
podstřešní kontaktní folie EUROTOP 135 g, certifikovaná
Ecoton 44 P+D - pálený zdící materiál
Novinka: Topmal Color - tónované vnitřní nátěry k přímému použití
Drenážky pálené - vhodné i k archivaci lahví ...
Dlažby zámkové Kost a Loket I šedé

Odvoz materiálu vozidlem IVECO o nostnosti 6 tun
a skládání hydraulickou rukou.

až 15%
25,90 Kč/m2
58,50 Kč/ks
219,- Kč/m2
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Spolupráce se skupinou ČEZ
Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Zděná, velmi pěkná chata v Ivančicích Střibský mlýn „Třešňový
sad“, i k celoroč. obývání, ZP 18 m2,
pozemek 400 m2, topení na TP, el.
220/380 V, septik, voda užit. i pitná
20 m od chaty.
Cena: 300 tis. Kč

NOVÁ VÝSTAVBA

Prodej nových CIHLOVÝCH
BYTŮ o velikostech 2+kk a 3+kk
v Oslavanech.
Cena: od 1.021.380 Kč + 5% DPH
splátka od 3.310 Kč/měs.

OV 2+1 Ivančice, celková plocha
57,8 m2, 7.p./7 s výtahem,
orientovaný na JZ, balkon. Byt
je v udržovaném standardu.
Cena: 850 tis. Kč
splátka od 2.682 Kč/měs.

RD 2+1 Padochov u Oslavan
s přísluš. + dvorní trakt, zastavěná
plocha 418 m2, zahrada 579 m2,
veškeré inženýrské sítě.
Cena: 1,9 mil. Kč
splátka od 5.891 Kč/měs.

Zděná chata Ivančice v lokalitě
Střibský mlýn, i k celoročnímu
obývání, dobrý příjezd, topení
na TP, elektřina, septik, voda
v současné době není.
Cena: 260 tis. Kč

NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBA RD

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

splátka od 5.807 Kč/měs.

Stavební pozemek na RD na pěkném místě v klidné části obce
Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS.
Cena: 290 tis. Kč

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

splátka od 9.281 Kč/měs.

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

Pěkná chata 3+kk ve výbor. tech.
stavu v krásném prostředí Vysočiny, v obci Heřmanov, sam. st.,
2 NP, část. podskl., IS: el., voda,
odpad-septik, vytápění na TP.
Cena k jedn.: 520 tis. Kč

splátka od 1.617 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA

Prodej nových bytů v Ivančicích
o velikostech 1-3+kk s terasou,
balkonem, možnost garáže nebo
garáž. stání, sklep.
Cena od 954.590 Kč vč. DPH
a prov.
splátka od 2.968 Kč/měs.

Oplocený stav. pozemek na jeden
i více RD o výměře 2.200 m2
v obci Zbýšov, část. v mírném
svahu i na rovině, příjezd. cesta,
IS: kanalizace, ostatní IS do 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

splátka od 1.705 Kč/měs.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

Díky nám si to
opravdu užijete

léto 2007

V listopadu loňského roku jsme podali žádosti na získání finanční
podpory ze dvou projektů Skupiny ČEZ „Po oranžové“ a „Oranžový
rok“. Skupina ČEZ má zájem na podpoře regionů, ve kterých působí, tedy i v okolí Jaderné
elektrárny Dukovany a chce být partnerem měst a obcí.
Projekt „Po oranžové“ podporuje zviditelnění krásy prostředí a má za cíl přilákat do oblasti
turisty. „Oranžový rok“ podporuje komunitní život, tj. významné společenské akce, sport,
vzdělanost a zájmovou činnost. V rámci projektu „Po oranžové“ vybudujeme v národní
přírodní památce „Miroslavské kopce“ a kolem „Miroslavského rybníka“ naučnou stezku.
Na kopcích bude umístěno pět informačních tabulí a dvě odpočívadla, u rybníka instalujeme
odpočívadlo a tři tabule. Odborné texty a fotografie zpracovávají MVDr. Július Klejdus, Mgr.
Petr Slavík z AOPK a Josef Diviš z MS MRS Miroslav. Práce chceme dokončit v podzimních
měsících. Také připravujeme vydání publikace o fauně a flóře Miroslavska. Skupina ČEZ
podpořila vybudování stezky částkou 150.000,- Kč. V projektu „Oranžový rok“ jsme se
společně s dalšími obcemi Mikroregionu Miroslavsko ucházeli o podporu při organizování
společenských akcí. Jsme velmi rádi, že Skupina ČEZ je partnerem při festivalu dechových
hudeb „Miroslavský klíč“ a Meruňkobraní v Miroslavi, setkání rodáků v Našiměřicích, nočních
závodech v požárním sportu v Hostěradicích, módní přehlídce v Jiřicích a závodech mladých
rybářů v Suchohrdlech. V Miroslavi také vybudujeme „Oranžové hřiště“, které je podpořeno
v rámci celostátních projektů Nadace ČEZ částkou dva miliony korun.
Roman Volf, místostarosta

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
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Krumlovští fotbalisté vyhráli a skončili pátí!
FC Moravský Krumlov – Sokol Hlohovec 2:1 (0:0)
Branky: Zelníček, Hlučil
V posledním kole nejvyšší krajské fotbalové soutěže Krumlov přehrál
svého soupeře až v závěru a výhrou uzavřel sezónu. V první půli se hrál
vyrovnaný fotbal. Domácí mohl dostat do vedení Kocáb, ale své sólo
neproměnil. Na druhé straně zlikvidoval šance Hlohovce vynikajícími
zákroky brankář Novotný. Poločas tak skončil bez branek. V 51. minutě
dostal kousek prostoru 20 m od hostující branky Zelníček a nechytatelnou
ranou poslal Krumlov do vedení. Hned z následujícího útoku však bylo
vyrovnáno. Domácí v obraně zaspali a toho využil střelou k tyči hostující
útočník. O chvíli později dokonce Hlohovec nastřelil tyč. Krumlovští se
však chtěli rozloučit s fanoušky vítězstvím, a tak přidali na obrátkách.
Výsledkem toho byla druhá branka, kterou vstřelil hlavou Hlučil v 75.
minutě. V 88. minutě střídal za velkého aplausu diváků brankář Novotný
a uzavřel tak své úspěšné, více jak desetileté účinkování v krumlovském A-týmu. Zbytek zápasu se dohrával již jen z povinnosti. Po jeho
skončení se zaslouženého poděkování za velmi dobrou sezónu dočkali
od fanoušků všichni krumlovští hráči i členové realizačního týmu.

Regionální florbalová liga

V sobotu 2.6. se mužstvo Střediska volného času Ivančice zúčastnilo
závěrečného turnaje regionální florbalové ligy, který se konal ve sportovní hale v Pohořelicích. Turnaje se kromě našeho mužstva zúčastnila
družstva DDM Pohořelice, DDM Oslavany a Komety Brno.
Každý tým pořádal jeden turnaj. Výsledky těchto turnajů se průběžně
sčítaly a z nich nakonec vzešlo celkové pořadí. Soutěže se zúčastnili
žáci 5.-9. tříd ZŠ či víceletých gymnázií.
Před tímto posledním turnajem bylo pořadí následující: 1. místo
SVČ Ivančice - 22 bodů, 2.místo DDM Pohořelice - 17 bodů, 3. místo
Kometa Brno - 10 bodů, 4. místo DDM Oslavany - 3 body.
Vítězství v celé lize a krásný velký putovní pohár si po dramatickém
průběhu odnesl nakonec náš tým SVČ Ivančice. Toto vítězství se nerodilo vůbec jednoduše. Když jsme v prvním zápase ztratili 2 body zbytečnou remízou s Kometou Brno a následně jsme si připsali povinnou,
ale nelehkou výhru s DDM Oslavany, čekal na nás rozhodující zápas.
Soupeřem nám byl tým DDM Pohořelice, se kterým jsme nesměli prohrát, jinak bychom ztratili celkové prvenství. Nakonec po nervy drásajícím průběhu se nám podařilo 3 minuty před koncem vyrovnat a uhájit
tolik vytoužený bod. Všichni padli na zem vyčerpáni, ale šťastní.
Chlapci byli odměněni diplomy a sladkostmi a jako tým získali již
zmiňovaný nádherný putovní pohár. Filip Samlík se stal ještě se dvěma
hráči nejlepším střelcem ligy. Na kontě měli každý 14 branek.
Všichni hoši zaslouží za celé účinkování v 1. ročníku regionální ligy
velkou pochvalu. Doufáme, že se nám podaří obhájit prvenství ve druhém ročníku, který se bude konat na podzim roku 2007.
SVČ Ivančice skvěle v celé lize reprezentovali: Filip Samlík, Michal
Mařík, Tomáš Chytka, David Probošt, Tomáš Drápal, Luděk Studený,
Slávek Pokorný, Lukáš Hošek, Ondřej Hlavička, Jiří Holubář, Radim
Gala, Filip Brudík, Lukáš Nováček (brankář), Patrik Slaný (brankář)

Konečná tabulka Krajského přeboru (2006/2007)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Blansko
Dědice
Sparta Brno
Kyjov
Moravský Krumlov
Bohunice
Rosice
FC Veselí
Ráječko
Miroslav
Mokrá
Mikulov
Ratíškovice
Hrušky
Hlohovec
Doubravník

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

83:22
68:40
61:33
54:40
48:42
51:40
57:46
53:49
41:46
47:55
41:65
42:39
39:46
38:55
28:55
15:93

71
62
55
49
47
46
45
44
38
35
35
35
34
31
24
15

Nejmladší hasiči se snaží
/Miroslav/ Letošní den otevřených dveří v SDH Miroslav se rozhodně neminul účinkem. Dětem se ukázka činnosti hasičů líbila natolik, že
vstoupily do jejich řad a začaly se věnovat hasičskému sportu.
„Skupina nejmladších hasičů je rozdělena na starší a mladší
žáky. Z toho mladších je osm a starších pět. Scházíme se pravidelně
na trénincích, kde trénujeme požární útok, ale také branný závod, učíme
se uzly, značky, hasební techniky a čím se co hasí a další technické dovednosti. Patří do toho také štafeta 4x60 metrů. I těm nejmladším to jde
poměrně dobře, snaží se. Jejich první vystoupení bude na miroslavském
jarmarku 21. července. Nebudou to ale pro ty nejmenší závody v pravém
slova smyslu, ale spíš exhibice, protože je pozvané jen jedno další družstvo nejmladších z Křížkova Újezdce. Mám i plány do budoucna, uvažuje se na příští rok zorganizování tréninkového soustředění formou letního
tábora,“ uvedla Kateřina Kondlerová, vedoucí mládeže SDH Miroslav.
„U hasičů se mi líbí, běháme, spojujeme hadice a stříkáme vodu.
Na trénincích se mi taky líbí. Já běhám s proudnicí a jde mi to, už se
těším na závody, budu se snažit,“ uvedla šestiletá Natálka Sladká. „Líbí
se mi zde, běhám s rozdělovačem a na první závody se už těším, ani
nemám strach,“ sdělil Tomáš Perlička, kterému je devět let.
„Samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby se děti více věnovaly tomuto
sportu a trávení volného času u hasičů, dveře jsou otevřeny pro všechny
a pokud rodiče budou chtít více informací, dostanou je buď v Hasičkém
Klubu SDH Miroslav nebo na vedení SDH Miroslav a to u starosty
Stanislava Ambrože,“ doplnila Kateřina Kondlerová.
/mask/

foto: FC

Dámská módní párty
/Miroslav/ Nejen sličné slečny, ale i dámy se rozhodly zpestřit kulturu ve městě a společně zorganizovaly nejen pro ženy akci v kulturním
domě v Miroslavi. Šlo o pásmo módních přehlídek společně s doprovodným kulturním pořadem. V přehlídkách se trochu zabrousilo i do
minulosti, kdy se předvádělo oblečení z let 50, 60, 70, 80, 90 až do
současnosti. Jednalo se o takový průřez vývoje novodobé módy. „Rozhodli jsme se udělat šou ve stylu módy a chtěli jsme se vrátit hodně zpět
v čase a ukázat vývoj v oblékání. Aby byl program zpestřen, vystoupila
mladá taneční skupina Simbiotik. Samozřejmě, že předvedeme i nejnovější kolekci oděvů pro letošní rok,“ uvedla Blanka Křečková, hlavní
organizátorka. Některé modely, stylová hudba i taneční kreace předvádějících u publika nejednou vzbuzovaly úsměv. Nechyběly ani ukázky
pokrývek hlavy a současné svatební šaty.
/mask/

foto: mask

MODERNÍ LINIE
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

SEDM TYPŮ
SEKTOROVÝCH ŘAD
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PODĚKOVÁNÍ
Spolek pro obnovu tradic velmi děkuje všem, kteří i přes nepřízeň
počasí přišli v pátek 22.6.2007 na VÍTÁNÍ LÉTA a touto formou pomohli finančně podpořit 2. třídu pro těžce zdravotně postižené při ZŠ
Ivančické, které byl určen výtěžek z této akce.
Dále bychom chtěli poděkovat panu Jiřímu Dvořáčkovi, Rudolfu
Holátkovi, Ing. Jiřímu Borešovi, Pavlu Novotnému, Milanu Drochytkovi, Jakubovi Ondráčkovi, Pohostinství Na růžku - Floriánovi za
vydatnou pomoc při organizaci akce.
Velké poděkování patří všem sponzorům: PROIMPEX spol. s r.o., Cykloservis Novotný, OPTIKA K+M M. Raboňová, LÉKÁRNA PARACELSUS s.r.o., OSP, spol. s r.o., HANZEL spol. s r.o., AXIS Ing. Bohumila
Šupková, Hana Juránková MÓDA+BYT, Zlatnictví Hyvnarová, STAVEBNINY TRADE s.r.o., Knihkupectví M. Nosková, Bistro Kolis, M.K.
QUATRO spol. s r.o., Panthers - Schwarzová Hana, Tichý J. - Vinný sklep
Rybníky, Drogerie Šedrlovi, Elektro - Jaša, Stavebniny Řezáč, Autobazar
Veselý, LIRO-TAXI, Gatex Košíček, Elektro Válek, WHC therm s r.o.,
Slavomír Macko O.S., Fotoateliér Šedrlová, TPZ kuchyňské studio M.K.,
Brusírna válců - Holátko Libor, Rámování sklenářství - Plachý Z., Potraviny - Pavel Procházka, Blahetek Josef - cukrárna, Květinářství Zdeňka
Minářová, Pneuservis Veselý, Řeznictví Bažant, MARO Computers s.r.o.,
Květinka - Prajzlerová, Ing. Pavel Horák PIOS, Jiří Dvořáček, Obuv Bystrá, Řeznictví BAŽANT, Řeznictví U BURDŮ, PAPIRUS, Textil oděvy
POLÁCHOVÁ, STUDIO SLUNÍČKO - J. Jedličková
Na závěr bychom chtěli poděkovat skupině Hurikán, která celý večer
hrála s obvyklým nasazením a jenom za symbolickou odměnu a také
moderátorovi večera V. Ostrovskému ml.
Řediteli ZŠ Ivančická Mgr. Bořivoji Zieglerovi bude předána částka
11.839,50 Kč, která poslouží na dovybavení 2. třídy pro těžce tělesně
postižené a doufáme, že se zase někdy setkáme při podobné akci, ale
za mnohem příjemnějšího počasí.
Za SPOT Kamila Poláchová, Marta Procházková a Michal Šotner

Další speciální třída

Od počátku školního roku 2006/2007 byly na Základní škole
Ivančická v Moravském Krumlově otevřeny dvě třídy základní školy
praktické a třída základní školy speciální s rehabilitačním programem
pro děti s kombinovanými vadami. Je velice pěkně, moderně a účelně
vybavená. Za to patří velký dík rodičům, městu Moravský Krumlov,
školské radě, sponzorům a v neposlední řadě škole samotné.
V září do ní nastoupily čtyři děti s různou kombinací a stupněm vad,
nyní již má speciální třída šest dětí, tudíž je maximálně naplněna. Na
školu se obrátili další rodiče těžce zdravotně postižených dětí, a proto
bude od nového školního roku otevřena další speciální třída.
Škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnějšími i vnitřními vztahy. Otevřený systém má větší šance fungovat dobře, zdravě a být lidem
prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Pro
úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené
skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi.
Patří sem také děti se zdravotním postižením.
Nový školní vzdělávací program počítá s integrací těchto dětí, hlavně dětí s LMD a vývojovými poruchami učení, ale také tělesně postižených žáků, kteří se neobejdou bez invalidního vozíčku. Upravené
bezbariérové přístupy do školy to umožňují.
Přítomnost postižených dětí ve škole vyvolává také větší přátelskost a
ohleduplnost ze strany zdravých dětí, které jsou díky všem vyučujícím
vhodně informovány o svých nových spolužácích. Mnozí se také za nimi
přišli do třídy na chvíli podívat. Je to zcela přirozená cesta k získání tolerance a pochopení vůči tělesně postiženým spoluobčanům vůbec.
Chtěli jsme jim umožnit také bezbariérový přístup do školního atria,
které má částečně parkovou úpravu se vzrostlými stromy a odpočinkovými lavičkami a částečně je dlážděné, čímž také umožňuje snadnější
pohyb a ovládání invalidních vozíčků. Podařilo se zásluhou města Moravský Krumlov, nadace Konto Bariéry, která přispěla částkou 100.000
korun, a školy takový bezbariérový přístup vybudovat! Přispěje zcela
jistě obrovskou měrou ke spokojenosti postižených dětí i jejich rodičů.
Jistě si tuto péči a toleranci nás všech zaslouží. Snad tento čin posílí
lidskost v srdcích nás všech.
/ZŠ/

Při požáru kabinetu chemie evakuovali 300 lidí
/Ivančice/ Tento týden proběhlo cvičení hasičů v Ivančicích na
objektu gymnázia Jana Blahoslava. Požár vypukl v chemické
laboratoři s tím, že následně bylo
evakuováno na 300 osob.
„Naše jednotka zasahovala
jako první a jednalo se o taktické
tématické cvičení - požár v suterénu gymnázia v učebně chemie.
Při příjezdu jednotky na místo
už byla celá škola evakuovaná.
Ředitel školy hlásil, že jim chybí
dva žáci, které nemohou najít a
že jsou pravděpodobně zraněni
někde uvnitř. Takže v prvním
sledu byla vytvořena dvoučlenná
průzkumná skupina s dýchacími
přístroji, která prohledala celou
školu, osoby našla a pomocí
vyváděcí dýchací techniky byly
osoby vyvedeny mimo budovu
a předány záchranné zdravotní
službě. Poté začaly přijíždět další
sbory, SDH Němčice prováděla
hašení, jednotka z Rosic prováděla doplňování vodou a jednotka
z Moravského Krumlova nasadila druhý útočný proud zvenku
oknem do budovy. Po dohašení
se provedl závěrečný průzkum a
odvětrání budovy, čímž skončil
celý zásah,“ informoval Jaromír
Hladký, velitel zásahu z ivančické jednotky.
„Je to dneska super, hlavně
že se ulijeme z vyučování, ale
asi to má i svůj smysl. Nejdříve

nám ředitel rozhlasem oznámil
poplach a poté jsme se v rámci
možností přesunuli na dvůr, běžet
se nesmělo. Na dvoře jsme se seřadili a přepočítali nás a pak jsme
jen stáli a čekali, co se bude dít
dál. Jelikož jsem chodila k dobrovolným hasičům, tak to znám,
to pro mě nejsou druhé vánoce,“
s úsměvem sdělovala Lucie
Grambířová z kvarty.
„Co se týká vyhodnocení zásahu, tak ten dopadl dobře. Chyba
se našla ve škole a v systému,
který má škola rozjetý. Oni to neřeší, univerzální klíč má ředitel u
sebe, ten by ale měl být dostupný
v nějaké schránce, aby byl kdykoliv dostupný. Zásah i evakuace
zraněných proběhl dobře. Časové
dojezdy komplikovala dopravní
situace v Ivančicích. Na příští
cvičení zařídíme disko dým,“
zhodnotil na nástupu proběhlé
cvičení Josef Benda, velitel stanice Ivančice.
„Je důležité čas od času cvičení
tohoto rozsahu provádět. Může
se stát cokoli, a je potřeba být
na tyto situace připraven, protože
kdo je připraven, tak tyto situace
zvládá daleko lépe. Jsme rádi, že
tu máme profesionální hasičský
sbor, ale i dobrovolné hasiče,
kteří dokáží zasáhnout v těchto
objektech tak, jak veřejnost očekává,“ pochválil Vojtěch Adam,
starosta města Ivančice.
/jak/

Mikroregion bude mít
tématickou cyklotrasu

/Višnové/ Mikroregion Moravia je jedním z těch menších v okruhu
Zrcadla a je zaměřen spíše na turistiku. Je tu přehrada v Horních Dunajovicích a Výrovicích, koupaliště v Trstěnicích. Jsou tu ubytovací
kapacity jako autocamp Výr, cyklopenzion ve Višňovém, chatky v Trstěnicích, penzion na přehradě v Horních Dunajovicích. Prochází tudy
Moravská vinařská cyklostezka, turisty lákají charakteristická údolí
i rozvíjející se vinařství.
„Všechny zúčastněné obce se vcelku shodly na společném postupu.
Možná je i dáno tím, že nás je jen sedm a jsme menším mikroregionem.
Snažíme se dotace rozdělovat spravedlivě, aby každá obec byla zainteresována. Například v loňském roce jsme z dotace od ČEZ vybavili
mobiliář pro turisty. Samotný provoz mikroregionu se daří. Například
i po stránce auditora nemáme problémy. Ani co se týče kontrol, všechno
máme v pořádku. Panuje tu dobrá atmosféra. Například jsme se shodli,
že v letošním roce budeme otevírat tématickou okružní cyklostezku
po všech obcích mikroregionu. Je to nově vytýčená stezka, získali jsme
i dotaci z krajského úřadu,“ sdělil Jan Daniel, starosta Višňového.
V rámci tohoto projektu je asi největším počinem vybudování nové
ocelové lávky v délce 15 metrů přes řeku Jevišovku, která se již staví.
Myslí se i na propagaci, vydává se mapka trasy s informacemi o obcích
a jejich pamětihodnostech. Trasa je atraktivní, jsou v ní zastoupeny
všechny možné turisticky zajímavé cíle. Okruh má kolem 40 kilometrů
a má název „Po mikroregionu Moravia“.
/mask/

foto: jak

Hasiči oslavili 110. výročí
/Višňové/ Sobota ve Višňovém patřila oslavám výročí 110 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů. „Dnešní program oslav začneme slavnostním nástupem družstev a oceněním zasloužilých členů
sboru. Vyvrcholením bude soutěž požárního sportu veteránů o pohár
starosty městyse Višňové. Takovým zpestřením je i pivní štafeta, kdy
se členové týmů snaží překonat časový rekord v pití piv. Pochopitelně
jsme nezapomněli ani na návštěvníky, samozřejmostí je občerstvení
s živou hudbou a prohlídka hasičské techniky. Máme tu i historickou
stříkačku z roku 1938. Tímto se snažíme otevřít veřejnosti a přiblížit jí
naši činnost,“ informoval starosta SDH Višňové František Šnábl.
„Přihlásilo se hodně závodních družstev a je jim v očích vidět
velká soutěživost, tak jsem zvědav jak to dopadne. Sešlo se i hodně
návštěvníků,“ ocenil starosta Višňového Jan Daniel. Dějiny sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém se začaly psát od roku 1897. Tehdy se
na činnosti sboru podílelo 32 členů. K jejich vybavení byla zakoupena
ruční stříkačka, hadice, žebříky, sekery, háky, lezecké pásy a trubky.
Každý aktivní člen obdržel přilbu, oblek a čamaru. V letech 1897 1922 zasahovali hasiči z Višňového i přes skromné vybavení úspěšně
u 14 požárů nejen ve Višňovém, ale i v okolních obcích.
/mask/

foto: mask

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Itálie – ostrov Ischia
Ischia je nejvýznamnějším ostrovem v Neapolském
zálivu, od Neapole vzdálená jen padesát minut plavby.
Odedávna přitahuje návštěvníky svou bujnou středomořskou vegetací, mezi níž se vinou malebné pobřežní
silnice s fascinujícími výhledy na azurové moře a strmá
skaliska, chránící ostrovní pláže. Zde se také nachází
největší koncentrace (1. díl tajenky). Koupat se je
možno v moři, nebo v termálních, mírně radioaktivních
léčivých pramenech. Ty lze využívat přímo v hotelech
nebo (1. díl tajenky), mezi nimiž vynikají proslulé Poseidonovy, Afroditiny a Apollónovy zahrady,
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Dobřínský dechfest
Občanské sdružení Dobřínský dechfest po roce připravuje 2. ročník
festivalu dechových hudeb, který se uskuteční v sobotu 7. července
od 14.00 hod v Dobřínsku u Moravského Krumlova. Pro region je
to další akce, která obohatí kulturní dění na Krumlovsku a zviditelní
tak tento mikroregion. Dobřínský dechfest je festival dechové hudby
a folklóru. V programu vystoupí dechové hudby Bobrava z Ivančic,
Tramínka, Dubňanka, Palavanka, Večerka, Lácaranka. Festival ukončí taneční zábava s Mistříňankou. Slovem tento rok bude provázet
moderátorka Českého rozhlasu Brno a zpěvačka Moravanky paní
Ivana Slabáková. V průběhu festivalu bude pokřtěna další nová písnička s názvem „Ta dobřínská dědina“, kterou na text organizátora
festivalu Pavla Jecha zhudebnil trumpetista Bohumír Kameník z Brna.

Den dětí na novém hřišti

Název této akce by mohl být „Pršelo, jen se lilo“, ale dílo se podařilo.
V sobotu 2. června připravili členové Jednoty Orel Rakšice se členy
KDU k svátku dětí mnoho soutěží a her. Vše se uskutečnilo za orlovnou v Rakšicích. Na úvod všechny přítomné pozdravil pan starosta
Orla p. Jiří Vít a zástupce starosty města p. Tomáš Třetina. Krátce i
mimo jiné zmínil také postavení nového hřiště pro děti.
Pak už patřil mikrofon naší konferenciérce sl. Markétě Havlové,
která nás celým programem provázela. Pěknými tanečky s reprodukovanou hudbou se nám hned na začátku představily děti z rakšické
školky. Za odměnu dostaly medaile a paní ředitelka převzala z rukou
pana starosty KDU klíč od Dětského hřiště.
Pak už se jen soutěžilo. Děti byly rozděleny do dvou kategorií.
V soutěžích: střílení ze vzduchovky, střelba míčem na koš či branku,
skákání v pytlích a v dalších disciplínách, byli odměněni nejen ti nejlepší diplomem a medailí, ale i ostatní děti - sladkostmi. Kdo nechtěl
soutěžit, mohl se projet v bryčce s párem koní, které zajistil p. Milan
Sobotka. Zajímavé ukázky měla také naše policie. Zde byla možnost
si prohlédnout a usednout do policejního auta se zapnutým majáčkem.
Ke konci se předvedli i rakšičtí hasiči rychlým zásahem. Jejich práci
sledovaly děti s napětím. Po vydařeném zásahu hasiči předvedli dětem
hasičské auto a výstroj. Úplný závěr patřil fotbalistům. Sehráli tři zápasy o „Pohár Dětského dne“. Děkujeme všem, kteří pomáhali při programu pro děti, panu Tomáši Makovickému za hudební doprovod, všem
sponzorům, pořadatelům a sl. Markétě Havlové. Přestože nám počasí
moc nepřálo, děti neopustila dobrá nálada. Domů odcházely spokojené
a to bylo naším cílem. Dobrá věc se podařila.

Olympiáda 2007 k MDD

V pátek 1. června jsme pro děti k jejich svátku uspořádali olympiádu
v zámeckém parku. Rodiče s dětmi zde strávili příjemné odpoledne,
kde si společně zasportovali na dvanácti stanovištích: Zazvoň!, Hop a
skok, Akrobat, Cílená, Rybaření, Spiderman, Čert a Káča, Boj s drakem, Siamská dvojčata, Alibaba, Velká voda a Míček Šikula.
Olympiáda byla zahájena v 16.00 hodin před MŠ Sportovní, kde
paní učitelka Ivana Janačíková přivítala rodiče a děti za účasti místostarosty Miloše Musila. Naše ,,roztleskávačky“ pod vedením paní
učitelky Hany Vašulínové předvedly sestavu aerobních cviků a Lucinka Muzikářová zazpívala olympijskou hymnu. Zapálením olympijského ohně vše mohlo začít a maskot ,,Šašek“ odvedl všechny přítomné
do parku ke stanovištím.
V celém parku se rozléhal dětský smích, rodiče se snažili ze všech sil
splnit každý úkol, aby svým dětem ukázali, co umí. Za splnění všech
disciplín děti dostaly špekáček a cukrovinky. Zpestřením tohoto vydařeného, prosluněného odpoledne bylo vystoupení paní Ivany Frimelové, která předvedla práci s bičem a lasem a také ukázky moderního
amerického tance zvaného ,,Line dance“. K tanci a poslechu hrál a zpíval pan Priehoda, děti si mohly zaskotačit na skákacím hradě, koupit
cukrovou vatu a ,,štěstíčko“ od našeho maskota.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří dětem přispěli
a jsou to: ZD Pooslaví Nová Ves, manželé Sakánkovi, pan Vítězslav
Kalenda, pan Jan Škoda. Děkujeme také panu J. Střebíckému, který
nám zajistil a přivezl dřevo na opékání špekáčků a všem, kteří se podíleli
na přípravě této akce.
Za kolektiv MŠ Sportovní Eva Koláčková

Školní akademie

V Moravském Krumlově v atriu základní školy na Ivančické ulici se
v pátek 15. června konala slavnostní školní akademie spojená s oslavou 25. výročí otevření školy.
Školní akademie se stala oblíbenou tradicí. Po slavnostním projevu
ředitele Mgr. Bořivoje Zieglera se ujal slova pan ing. Jiří Crha, ředitel
Krajského úřadu JMK, předsedkyně Krajské odborové rady paní Mgr.
Růžena Šalomonová a také starosta města Moravský Krumlov pan ing.
Jaroslav Mokrý. Poté byl slavnostně otevřen nový bezbariérový přístup
do atria školy. Pásku slavnostně přestřihli vzácní hosté - pan Crha a pan
Mokrý. Naše postižené děti za doprovodu p. uč. Mgr. Lenky Ficové
a p. asistentky Hany Langové projely za potlesku přítomných hostí
na svých vozíčcích novým bezbariérovým přístupem a zůstaly na pódiu, kde všem přítomným zazpívaly pár písniček jako svůj dík. A pak
už patřilo pódium moderátorům z řad deváťáků – Zdeňce Procházkové
z 9.A a Radimu Hubenému z 9.B. a všem účinkujícím dětem. Následoval bohatý program žáků školy včetně závěrečné společné písně, se
kterou se deváťáci symbolicky rozloučili se školou. Pořad doprovázela
skupina SHARK z DDM Miroslav, která hrála po ukončení programu
k tanci i poslechu. V atriu se sešlo opravdu hodně rodičů a přátel školy.
Z toho měli všichni ve škole opravdovou radost.
Jsme rádi, že letos na školní akademii vystoupily vedle sebe děti
školy speciální, praktické a základní. Všechny mají v naší škole svoje
místo. Stejně tak se všechny třídy podílely na výtvarné výstavě v galerii Knížecí dům na náměstí TGM u nás ve městě. Podařilo se nám tak
naplnit motto oslav 25. výročí otevření školy: „TEN UMÍ TO A TEN
ZAS TOHLE A VŠICHNI DOHROMADY UDĚLÁME MOC...“
Poděkování rodičům našich žáků: Vážení rodiče, děkujeme Vám
jménem vedení školy a všech zaměstnanců ZŠ Ivančická v Moravském
Krumlově za podporu a návštěvu na naší školní akademii. Zároveň velmi
děkujeme za Vaše sponzorské dary na tuto akci. Prodávali jsme je za symbolickou cenu v průběhu celého pátečního odpoledne a následujícího pondělí. A všichni si pochutnali! Výtěžek bude vložen na účet rodičovského
sdružení ZŠ a finanční částka věnována zakoupení pomůcek do třídy pro
TZP žáky. O konkrétní částce budete všichni informováni prostřednictvím
třídních důvěrníků na třídních schůzkách. Děkujeme. Krásné léto, hodně
pohody a sluníčka Vám všem přeje ZŠ MK Ivančická.

Kulturní programy
ČERVENEC 2007

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 8.7. - 14.7. - Litomyšl, Kondiční pobyt s racionální výživou 2007. Ubytování 3
lůžk. pokoje (sprcha, soc. zař, společné pro 2 pokoje). Plná penze. V areálu je možno
bezpl. navštěvovat posilovnu, ve spol. místnostech je volně přístupný internet a TV.
Blízko koupaliště se zvýhod. vstupným. Omezený počet účastníků. Cena 2.800 Kč.
• 13.7. - 7.10. - Muzeum Brněnska, výstava - Z domácnosti babiček, Galerie
Památníku A. Muchy, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
• 24.7. v 19.00 hod. - Zájezd Brno Špilberk. Letní Shakespearovské slavnosti,
Kupec benátský, derniéra. Od Besedního domu, v podání Bolka Polívky. Cena
610 a 460 Kč (vstupenka a doprava).
• 27.7. - 29.7. - Ivančická pouť. Pouťové trhy a atrakce, třídenní kulturní program.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• červenec - Výstava prací z literárně - výtvarné šk. soutěže. MěÚ M. Krumlov,
chodba v 1. patře, do konce července a je přístupna po dobu otevření úřadu.
• 8.7. - 31.7. - výstava L. Stehnová a H. Vašková, sandpainting - písková technika
navajské kultury, olejové malby a grafika, galerie Knížecí dům M. Krumlov,
náměstí TGM 40, 1. patro. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30, ne:
14.00 - 16.00 hod. Vernisáž se koná v neděli 8. července ve 14.00 hod.
• 10. 7. v 18.00 hod. - Beseda „Jak fotografovat“ s Josefem Kristiánem,
místnost „Klubu důchodců“ na MěKS M. K., Břízová 254, vstup zdarma.
• 17. 7. od 8.00 - 17.00 hod. - Trhy v Moravském Krumlově.
• 28.7. - Večerní prohlídka Slovanské epopeje - „Oživlá epopej“, zámek
M. Krumlov, začátek ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod., účinkují herci
divadelního spolku Bezgest, občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v IC
na tel.: 515 321 064, vstupné 90 a 45 Kč.
Přpravujeme: 1. 9. - Zájezd Kroměříž, prohlídky: Arcibiskupský zámek,
Biskupská mincovna, Květná zahrada, historické centrum města. Závazné
přihlášky na MěKS do 15. srpna 2007, doprava 220 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
•• 20.7. ve 20.00 hod. - Miroslavské meruňkobraní, v kulturním domě
v Miroslavi. Se zábavným programem vystoupí bavič Libor Pantůček.
• 21.7.od 9.00 hod. - Jarmark u Floriána
• 28.7. - Turnaj v nohejbalu na hřišti FC Miroslav. Soutěžit budou tříčlenná
družstva. Občerstvení zajištěno.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• Děkujeme všem za jejich přízeň a těšíme se, že se při našich aktivitách sejdeme
i v příštím šk. r. 2007/2008. Co pro vás připravujeme? Výukové programy na
dopr. hřišti, již tradiční a nové kroužky, taneční pro středoškoláky, ples MŠ,
ŠD a DDM, akce - Cesta se světýlkem, Mikulášský turnaj, Vánoční jarmark,
„Plejbekšou“, olympiáda družin, Míčový čtyřboj, 7.ročník Klubáka, divadelní
představení, zimní a letní tábory, akreditované kurzy MŠMT v rámci DVPP.

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
• 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.
• 5.7. - ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Relax, na Sokolovně
Padochov. Pořádá Sokol Padochov.
• 13.-15.7. - Karmelská pouť Oslavany, 300. výročí, po dobu pouti občersvení
a atrakce zajištěny, bohatý doprovodný program.
• 28.7. ve 20.00 hod. - Taneční zábava, hraje Pepa Gulliver, na Sokolovně
Padochov, pořádá Sokol Padochov.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• Umíte něco, co ostatní neumí? Chcete to, v čem jste dobří, předat dalším?
Baví Vás práce s dětmi? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně,
neváhejte a kontaktujte nás: Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov. Zde
můžete rozvíjet své schopnosti vedením zájmových kroužků jako naši externí
pracovníci za příjemnou finanční odměnu (dle zákoníku práce). Tel.: 515 322
770 nebo osobně v kanceláři DDM.
• 2.7. - 4.7. - Příměstský tábor - Barevný cirkus, vždy od 9.00 - 16.30 hod., každé
dopoledne tvořivé dílny, odpoledne spousta soutěží a her. Cena 50 Kč/1 den.

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
• Nabízí pro děti a mládež účast v zájmových kroužcích ve šk. r. 2007/2008
za zvýhodněný stávající poplatek snížený o 10 %. Nabídka platí při přihlášení
účastníka a zaplacení poplatku do konce září 2007. Závaznou přihlášku odevzdejte a
zvýhodněný poplatek uhraďte v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, Ivančice tel.:
546 451 292. www.svcivancice.cz
• nabídka volných táborů na www.zrcadlo.info

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 8.7. v 9.00 hod. - Po stopách Napoleona na Znojemsku. Trasa asi 15 km, start
od Červeného dvora v Suchohrdlích u Znojma. Na trase odborný výklad a ukázky
členů Klubu vojenské historie ze Znojma - 10. historického polního praporu
polních myslivců. Startovné 20 Kč, jako protihodnotu každý účastník pochodu
obdrží pamětní list, turistickou známku a pamětní razítko. Odjezd vlakem
z Ivančic v 7:06, kupujeme zpáteční jízdenku do Znojma. Vede J. Flíček.
• 14.7. - 21.7. - letní základna “Prášily na Šumavě” - pro přihlášené.

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.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

DIVOČÁCI
Komedie USA
• st 4.7. ve 20.30
BESTIÁŘ
Komedie ČR
• ne 8.7. ve 20.30
SUNSHINE
Sci fi V. Británie
• st 11.7. ve 20.30
KREV JAKO ČOKOLÁDA
Horor USA/Rumunsko/VB.
• pá 13.7., so 14.7.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
a ne 15.7.
NA KONCI SVĚTA
v 17.30 a ve 20.30 Dobrodružný film USA
• st 18.7. ve 20.30
NORBIT
Komedie USA
• ne 22.7. v 17.30
ŽELVY NINJA
Dobrodružný animovaný film USA
• st 25.7. ve 20.30
ČERNÉ VÁNOCE
Horor USA
• so 28.7., ne 29.7.
SHREK TŘETÍ
v 17.30 a ve 20.30 Animovaná komedie USA
• ne 1.7. ve 20.30

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• ne 1.7. ve 21.00
• st 4.7. ve 21.00
• čt 5.7. ve 21.00
• pá 6.7. ve 21.00
• so 7.7. ve 21.00

• st 11.7. ve 21.00
• pá 13.7. ve 21.00
• so 14.7. ve 21.00
• ne 15.7. ve 21.00
• st 18.7. ve 21.00
• pá 27.7. ve 21.00
• ne 29.7. ve 21.00

SPIDER MAN 3
Akční film USA
GOYOVY PŘÍZRAKY
Historické drama Španělsko, USA
VRATNÉ LAHVE
Komedie ČR
PARFÉM - PŘÍBĚH VRAHA
Drama Francie, Španělsko, Německo
GHOST RIDER
Dobrodružný film USA
BESTIÁŘ
Komedie ČR
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Dobrodružný film USA
300: BITVA U THERMOPYL
Historický film USA
KRÁLOVNA
Drama V. Británie
TAXI 4
Komedie Francie
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA
Dobrodružný film USA
KREV JAKO ČOKOLÁDA
Dobrodr. film V. Británie, SRN, USA

Změna programů vyhrazena.

Dne 7. července 2007 se od 14.00 hod. v kulturním domě
v Dobřínsku u Moravského Krumlova uskuteční

DOBŘÍNSKÝ DECHFEST
aneb ZPÍVEJTE SI S NÁMI

V letošním ročníku Vám zahrají:
Mládežnický dechový orchestr (Ivančice)
Tramínka (Dobřínsko), Palavanka (Starovičky),
Dubňanka (Dolní Dubňany), Večerka (Hlohovec), Lácaranka (Kobylí)
Festivalem nás bude provázet Ivana Slabáková
Od 19.00 - 24.00 hodin taneční zábava - hraje Mistříňanka
Sobota 21. čerevence 2007 v Miroslavi

JARMARK U FLORIÁNA

9.00 hod. - výstava automobilů před KD
(Mercedes - Benz, Jeep, CHrysler, Škoda, Seat)
občerstvení a vystoupí kapela z DDM Miroslav Shark
9.00 hod. - ukázky kovářské práce Jiřího Ročka na zámku
9.00 hod. - historický průvod od hasičské zbrojnice ke KD
9.30 hod. - zahájení Jarmarku na nám. Svobody u Floriána
10.00 hod. - začátek soutěže hasičských družstev
10.00 hod. - den otevřeného nového letiště Aircon vč. ukázek replik
historických letadel z 1. a 2. světové války
10.30 hod. - módní přehlídka Boutique Elegance před KD
11.20 hod. - rekonstrukce histor. bitvy z období středověku u zámku
14.00 hod. - fotbalový turnaj starých pánů na hřišti FC Miroslav
17.00 hod. - koncert hudby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Scarlatiho
20.00 hod. - velká letní noc v letním kině se skupinou Sabrin
Po celý den probíhá výstava s ochutnáváním vzorků vín ve sklepě
pod zámeckým mostem. Občerstvení a hudba zajištěny.

V pátek 20. července 2007 od 20.00 hodin se uskuteční již

8. ROČNÍK SLAVNOSTI
MERUŇKOBRANÍ

Soutěžit se bude v těchto disciplínách:
• Knedlíkový král - Za 20 min. sníst co největší počet meruňkových
knedlíků z odpalovaného těsta. Dochucovací prostředky (cukr, tvaroh,
máslo) neomezeně k dispozici včetně 0,5 l. nápoje. Loňský rekord
125 knedlíků obhajuje pan Kamil Hamerský z Výru.
• Meruňka roku - odborná komise den před slavností vybere tři nejkrásnější plody. Pěstitelé dodávají po pěti kusech na jedno hodnocení.
• Meruňkovice roku - dárci do přehlídky věnovali 79 vzorků
z domácích archívů. Degustační komise složená z laické veřejnosti
i profesionálů destiláty hodnotila anonymně. Vítěze zná pouze
předseda Vl. Blažek, který ohlásí výsledky až při slavnostním
dekorování vítězů. Všichni vítězové budou odměněni pěknými poháry
a věcnými cenami. Vítěz soutěže meruňkovice obdrží od firmy Vyrtex
opici (batoh), kterou si na zádech odnese domů. V předsálí bude
k vidění výtvarná výstava žáků ZŠ.
Po celý večer bude hrát k tanci a poslechu taneční skupina Orfeus,
se zábavným programem vystoupí bavič, konferenciér a rybář Libor
Pantůček. Ochutnat bude možno všechny vzorky meruňkovice.
Bohaté občerstvení po celou dobu konání akce. Vstupenky je možné
zajistit u vedoucího MKIC p. Michala Klejduse, tel.: 515 333 538.
Akci společně pořádají město Miroslav a Český zahrádkářský svaz
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Než k nám přijel první vlak ...
KIOD – zkratka pro dnešní generaci téměř neznámá a přece se
týká historie Ivančicka. Jedná se
zkratku názvu Kounicko - Ivančicko - Oslavanská dráha, která
vede z nádraží v Moravských
Bránicích do Ivančic a Oslavan.
Byla slavnostně uvedena do
provozu dne 14. července 1912,
ale málo se ví o předcházejícím
sedmdesátiletém období, než se
podařilo dráhu zprovoznit.
Dne 7. července 1839 přijely
do Brna z Vídně čtyři slavnostní
vlaky, které přivezly 1 125 hostů.
Tímto dnem byla zahájena pravidelná železniční přeprava mezi
Vídní a Brnem. Hlavním záměrem
železnice, která dostala jméno
Severní dráha císaře Ferdinanda,
bylo spojení Vídně s polským městem Bochnia (východně od Krakova) a trasa Břeclav - Brno byla
pouhou odbočkou od hlavní tratě.
Brzy se prokázala ekonomická
prospěšnost železnice a byla snaha stavět další tratě, především
se hledala možnost spojení Moravy s Prahou. V roce 1842 bylo
vypracováno sedm návrhů. Pod
číslem 4 bylo navrhováno odbočení z Vranovic (jižně od Brna)

Mor. Bránice, Ivančice, s odbočením do Alexovic a Oslavan.
O několik měsíců později
oznamuje okresní hejtman obec.
zastupitelstvu Ivančic, že byli
pověřeni dva pracovníci k přípravným pracím trasy Znojmo
- Lechvice (snad Lechovice)
Ivančice do Brna.
Jiný byl návrh ze dne 6. března
1888 ve směru Oslavany - Ivančice - Mor. Bránice - Pohořelice.
Dopisem ze dne 23. března
1889 žádá zemský hejtman předložit dotazník z měst - obcí Tetčice - Oslavany - Ivančice - Mor.
Bránice - Olbramovice - Znojmo
s informacemi o obchodních poměrech této trasy. Dne 15. října
1889 rozhodl Zemský sněm o potřebě místní dráhy dle předcházejícího dotazníku s vyjímkou
zakončení dráhy v Hrušovanech
nad Jevišovkou, odkud již byla
dráha do Znojma.
Dopisem ze dne 27. ledna 1892
informuje obec. zastupitelstvo
Ivančic ředitelství Rosické hornické společnosti, že uvolní 100
zl. pro předběžné přípravné práce
na vybudování dráhy Padochov
- Oslavany - Ivančice ke stanici

Vlak na nádraží Ivančice - Eibenschitz v roce 1915

přes Ivančice, Třebíč, Jihlavu
do Prahy. Byla to první informace
o železnici v Ivančicích. Bohužel
byla realizována severní trasa
dráhy z Olomouce, přes Českou
Třebovou do Prahy, kam přijel
první vlak dne 20. srpna 1845.
V roce 1856 byla zprovozněna
železnice Brno - Zastávka známá
pod názvem „Uhelná dráha“.
Od této dráhy hledala „Společnost státní dráhy“ (SteG) možnost
spojení brněnské oblasti s Vídní
a sice trasou z Tetčic (nejčastěji
se uvádí Bučínský les) jižním
směrem, to znamená přes Ivančice, Moravský Krumlov a dále.
Tento záměr nebyl realizován,
trať odbočila již ve Střelicích
a před Ivančicemi se odklonila
přes viadukt do krumlovských
lesů. Byla uvedena do provozu
15. září 1870. Ivančice zůstaly
dalších 42 roků bez železničního
spojení. Nejbližší zastávka byla
od roku 1873 Němčice u Moravského Krumlova, v roce 1937
přejmenovaná na žádost obecního zastupitelstva v Ivančicích
na Němčice u Ivančic. Zrušena
byla v roce 1974.
V roce 1869 byla projektována
dráha Ivančice - Třebíč. Návrh
nebyl realizován, později se prodloužila dráha ze Zastávky (tehdy
Segen Gottes).
Dne 21. srpna 1882 se uvádí
návrh na spojení Mor. Bránice Ivančice - Padochov. Jáma Františka byla tehdy hlavní těžební
jámou revíru. Nepodařilo se.
Dne 15. dubna 1885 píše okresní hejtman jeho Excelenci ministru
obchodu, že dne 3. dubna 1885 byl
dán předběžný souhlas k přípravným pracím na trase ze stanice
Hrušovany přes Ledec, Pravlov,

Moravské Bránice. Zároveň uvádí, že dá zdarma obecní pozemky
pro tuto trasu.
Dne 7. února 1895 předává pan
Gulda z Ivančic (pozn. snad Kulda - městský důchodní) osobně
petici Janu Haasovi v Zemském
domě v Brně pro podporu stavby
železnice z „Tečic nebo Zbejšova přes Oslavany, Ivančice, Krumlov, Želetice, Ounanov do Znojma“.
Dopis ze dne 12. dubna 1897
uvádí že „že spojení Znojmo
- Mor. Krumlov - Ivančice bylo
zamítnuto, přesto že je důležitější nežli spojení Mor. Bránice
- Ivančice přes Oslavany do
Padochova“. Tato informace se
znovu objevuje v dopisu Okresního hejtmana ze dne 19. července
1897. Naproti tomu se uznává, že
spojení měst Ivančic a Moravského Krumlova je žádoucí a doporučuje postavení dvou drah a sice ze
stanice Mor. Bránice do Ivančic,
Oslavan a Padochova a druhou

♣ 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.

Babské buchty
V návaznosti na uskutečněný první ročník Babských hodů v Miroslavi jsme oslovili některé z pořádajících žen této zdařilé akce, aby
nám prozradily své recepty sladkých pochutin, kterými hostily návštěvníky akce. O výtečné chuti a kvalitě buchet, koláčů a řezů svědčí
i skutečnost, že si je někteří nenechaví návštěvníci nosili domů.

Ořechové řezy

Co budeme potřebovat: 4 vejce, 30 dkg cukru, 10 lžic vody,
20 dkg hrubé mouky, citrónovou kůru, 10 dkg strouhaných ořechů,
půl sáčku prášku do pečiva.
Postup: Žloudky ušleháme s cukrem do pěny. Přidáme po lžících
vodu vždy se lžící mouky, citrónovou kůru, přidáme ořechy, mouku
s práškem do pečiva a na konec sníh se zbytkem mouky. Pečeme pomalu. Necháme zchladnout a polijeme citrónovou polevou.
Recept dodala paní Lenka Kubíčková

Řezy s kávovou náplní

Nádraží Ivančice - Eibenschitz v roce 1912

dráhu ze stanice Mor. Krumlov
do města Mor. Krumlov.
Zvyšuje se snaha obecního
zastupitelstva v Ivančicích. Dne
28. července 1898 povolilo obec.
zastupitelstvo Ivančic 300 zl. na
prohlídku trasy přes Němčice,
Alexovice, Řeznovice, Jamolice,
Tulešice, Rouchovany, Hrotovice,
Myslibořice do Jaroměřic. To vše
na základě povolení ministerstva
železnic ze dne 30. června 1898
k předběžným technickým pracím
pro stavbu železnice a oznamuje
starostům obcí na uvedené trase
tento záměr.
Pan okresní hejtman píše obec.
zastupitelstvu v Ivančicích, že
projekt železnice vedené z Mor.
Bránic přes Ivančice, Němčice,
Hrotovice, Jaroměřice, s odbočkou do Oslavan, Zbýšova je vyložen k nahlédnutí.
Ve 20. století jsou první informace až v roce 1907, ale jsou rozhodující. Definitivní projekt dráhy
Moravské Bránice - Ivančice Oslavany vypracoval O. Žiwotski.
Projekt byl podán měst. zastupitelstvem dne 30. března 1907
c.k. ministerstvu železnic a ministerstvo výnosem ze dne 16.
července 1907 podrobný projekt
normálně rozchodné místní dráhy
odsouhlasilo. Dne 4. září 1907
byla ustanovena komise pro další jednání a ta stanovila termíny
pochůzek po projektované dráze.
„Protokol“ sepsaný c.k. mor. místodržitelstvím ve dnech 24. - 27.
září 1907 na základě těchto pochůzek přesně stanovil, ve kterých místech musí být propustky,
křižování cest a silnice, uvedl vyjádření majitelů pozemků i uvedl
odsouhlasené změny v projektu.
Zdálo by se, že stavba dráhy
může být okamžitě zahájena, ale
zbývalo zajistit potřebné finance.
Až 10. února 1911 byla stavba
zadána stavebnímu inženýru
Aloisu Samohrdlovi a dne 28.
února 1911 byla stavba skutečně
zahájena.
Ještě si všimněme několika dalších pokusů o zvýraznění provozu přes Ivančice. V říjnu 1911 se
znovu uskutečnilo jednání obec-

V Zolcarech pod rozhlednou Na Oklikách

ních zastupitelstev měst Ivančic a
Jaroměřic o možnosti vlakového
spojení obou měst.
V roce 1938 se jednalo o přestavbě Ivančického viaduktu nebo o přeložení tratě přes Ivančice
k Moravskému Krumlovu. Bylo
uvedeno několik tras.
První trasa odbočuje ze stávající tratě před Ivančicemi v Zolcarech u přejezdu přes silnici
směrem k řece. Řeku překračuje,
prochází parkem pod Rénou, vede
podél řeky Rokytné, odbočuje
přibližně u vodojemu směrem
k tunelu na Réně a tam navazuje
na trať k Mor. Krumlovu.
Druhá trasa je zajímavější. Z nádraží v Ivančicích odbočuje mezi
Němčice a Alexovice, za Pekárkou obloukem k Polánce, dále nad
Moravský Krumlov k Rakšicím
a připojuje se na „hrušovanskou“
trať u nádraží v Rakšicích.
Zajímavé je zakreslení drah v
Alexovicích, kde mimo popsané
trasy by odbočovala ještě další
trať směrem na Hrotovice.
Přičiněním Kašpara Máci,
majitele Stříbského mlýna, byla
nad mlýnem zřízena železniční
zastávka s názvem „Ivančice - letovisko“ (Eibenschitz - Sommerfrische). První vlak zde zastavil
29. července 1940 a od té doby
zde zastavuje v letním období
do současné doby. Turisté a chataři nemusí chodit do Ivančic
na nádraží.
O možnosti vybudování železnice z Ivančic směrem na Jaroměřice se uvažovalo ještě v roce
1945-46. Silniční doprava, ať
osobní nebo nákladní, vyloučila
možnost vybudování nákladné
železnice.
Ještě několik informací o zastávce Budkovice. V Pamětní
knize obce Budkovice je uvedeno: „Zřízení osobní zastávky v
katastru obce Budkovice nabízela
dráha v roce 1908 v místě, kde je
nyní strážní domek přímo proti
naší obci. Současně chtěla dráha
postaviti silnici k řece a most. Od
mostu do obce měla obec postaviti cestu sama. Ale tehdejší obecní
zastupitelstvo návrh tento zamítlo
s poukazem, že zdejší občané zastávku nepotřebují“.
Žádost obce v roce 1926 i v
roce 1928 o zřízení zastávky
ČSD zamítly, takže občané Budkovic chodili k vlaku na zastávku
Němčice nebo do Ivančic. Až po
válce, v roce 1949, se podařilo
zastávku Budkovice zřídit. Byla
zrušena v roce 2005.
V článku je několikrát použito
dnešní označení stanice Moravské Bránice přesto, že název této
stanice se několikrát měnil.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Knihy protokolů obecního zastupitelstva města Ivančice - SOkA
Rajhrad fond C 36
• Pamětní kniha města Ivančice
- SOkA Rajhrad fond 36, 198
• Ivančické zpravodaje, různá čísla

Co budeme potřebovat: těsto - 40 dkg hladké mouky, půl sáčku
prášku do pečiva, 2 vejce, 25 dkg másla, 5 dkg práškového cukru.
Kávová náplň - 20 dkg másla, 20 dkg práškového cukru, půl dcl silné
zrnkové kávy.
Postup: Prášek do pečiva rozmícháme v mouce, přidáme vejce,
cukr a máslo, zamícháme a vypracujeme těsto. Rozdělíme na 3 díly,
rozválíme a samostatně upečeme. Po vychladnutí potřeme kávovou
náplní a klademe na sebe a i povrch potřeme náplní.
Recept dodala paní Věra Filipová

Rumové řezy

Co budeme potřebovat: 30 dkg hladké mouky, 1 lžíci kakaa, 10
dkg práškového cukru, 1 vejce, 5 dkg másla, 4 lžíce mléka, 1 prášek
do pečiva. Nádivka - 0,5 litru mléka, 5 lžic hrubé mouky se svaří na
husto. Zvlášť se umíchá 25 dkg másla, 25 dkg cukru.
Postup: Vypracuje se těsto a rozdělí se na 2 díly. Vyválíme placky
a dáme péct na vymaštěný a vysypaný plech. Placku natřeme nádivkou a na ni pokládáme piškoty namočené v rumu. Znovu dáme náplň
a druhou placku položíme nahoru. Polijeme čokoládovou polevou.
Recept dodala paní Lenka Kubíčková

V Miroslavi se zaměřili
na opravu památek
/Miroslav/ Socha letkyně stojící před kulturním domem, která byla
v září loňského roku silně poškozena vandalem, je v opravě. Police
viníka odhalila, ale ten je v současné době na útěku. Skulptura sochy
letkyně připomíná hrůzy II. světové války.
„Pan Jan Mahr mravenčí prací v archivech zjistil totožnost sestřelené
posádky, jejíž ostatky jsou zde uloženy. O všem byl informován ruský
konzulát. Pietní místo projde celkovou opravou. Sochu, jejíž autorem
je znojemský sochař Prümer, opravuje akademický sochař Petr Roztočil se svými spolupracovníky. Dále budou odstraněny mramorové
schody, které budou nahrazeny žulovým chodníčkem a okolí oseto
trávou. Postupně se snažíme opravovat všechny památníky i drobné
sakrální památky ve městě,“ informoval místostarosta Roman Volf.
V městské části Kašenec byla obnovena zvonička včetně pamětní
desky obětem 1. světové války, v Miroslavi pamětní desky na kulturním domě věnované obětem II. světové války, památník sovětským vojákům u budovy základní školy. Celkovou rekonstrukcí prošly také kříže na příjezdových komunikacích do Miroslavi, socha sv. Floriána na
náměstí Svobody, socha J. A. Komenského v parčíku u základní školy.
„Letos se dokončuje poslední památka naproti stadiónu FC. Na rok
2008 jsou zpracovány projekty a odeslány žádosti na Ministerstvo kultury
ČR na dvě kulturní památky - pozdně gotický portál na zámku včetně dveří a kříž v parku u katolického kostela. Tvrdíme, že je nutné zachovávat
sochy a památníky i pro příští generace, protože se jedná o kulturní památky a připomínají dobu, ve které vznikly,“ dodal Roman Volf. /mask/

Vojenská strážnice
bude strašit dál

/Moravský Krumlov/ Vojenská strážnice u vstupní brány do dolního zámeckého parku je pozůstatek celkové devastace a způsobu
využívání zámku a přilehlých prostor po jeho konfiskaci státem, kdy
se nerozlišovalo, co patří městu a co zabral samotný stát. Zámek byl
předán k využití vojsku a vše bylo vojsku přizpůsobeno, včetně stavby
strážnice na městském pozemku. V současné době je dokončena revitalizace obou částí zámeckého parku, není však zpracován projekt na
rekonstrukci stavebních částí. Záměrem města je postupně - jak finanční prostředky dovolí - věnovat se této problematice.
„Strážnice není původní součástí parku, stejně jako panelová
plocha před ní. Proto budou muset být obě tyto „stavby“ odstraněny.
Naopak již letos bude opraven most přes rokli, na který je menší dotace, zbytek zaplatí město. Postupně snad přijdou na řadu další stavby
- tenisové kurty se šatnami, klubovna skautů, úprava prostoru amfiteátru a nakonec snad i obnova mostku přes Šabatku s bezbariérovým
přístupem z dolního do horního parku,“ vysvětlil Jaroslav Mokrý,
starosta Moravského Krumlova.
/mask/
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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

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.

Auto - moto

koupím
•• vlek za OA stav nerozhoduje, stačí
jen doklady s SPZ, nákladní nebo speciál. Nabídněte. Tel.: 515 338 303.
•• plechové disky na Škoda Octávia.
Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, Forman do 5.000 Kč
nebo i Felicii Combi do 25.000 Kč.
Tel.: 608 509 176.
prodám
•• letní pneu 1 ks + disk 165/70 R14 viaxer as fabia, nová. Tel.: 606 813 814.
•• zařízení zn. BRC pro pohon auta na
LPG, nádrž a směšovač, cena 1.500
Kč. Tel.: 606 268 287 po 16 hod.
•• pěkné tuningové prahy na Mitsubischi colt 96 - 01, cena 2.000 Kč. Tel.:
775 348 953.
•• ND na Peugeot 205, 1.9 GTI, mám
hodně dílů. Tel.: 721 021 889.
•• ND na Jawa 125, 175, 250, 350,
spousta ND. Tel.: 721 021 889.
•• přívěsný vozík za auto STK 05/09,
cena 3.500 Kč. Tel.: 608 266 705.
•• speciální obytný přívěs, r.v. 89,
Hobby 535, 1001 - 1320, velmi levně,
najeto 89 tkm, perfektní stav, jako
nový. Tel.: 721 263 972.
•• traktor s vlečkou dom. výroby.
Tel.: 722 624 856.
•• CZ 175 typ 477, bez TP. Tel.:
721 021 889.
•• Jawa 175, pojízdná, pěkná, bez TP
za 2.000 Kč. Tel.: 721 021 889.
•• Jawu 350 640, nová STK, cena
15.000 Kč, MK. Tel.: 720 527 699.
•• Honda CBR Super Blackbird 1100,
vínová metal., nové rozvody, náplně,
filtry atd. Cena dohodou, jen vážný
zájemce, na SMS neodpovídám. Tel.:
604 796 467.
•• Favorit 136L na ND. Tel.:
605 423 901.
•• Mitsubishi colt 1,3 12V, r.v. 92,
kulatý model, zelená metal., STK
5/09, najeto 145 tkm, př.mlhovky,
alu kola, přídavné spojlery a prahy,
křídlo, bez koroze, výborný stav, cena
45.000 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.:
605 900 949.
•• Opel Kadet 1,6i, benzin, r.v. 89, sedan, 5 dveří, stř. okno, STK 1/09, dobrý
stav, dohoda. Tel.: 732 755 174.
•• Renaut 5, r.v. 86, 1,6D, spolehlivý,
malá spotřeba, STK 09, cena 10.000
Kč, spousta ND. Tel.: 605 384 102.
•• VW golf II 1,8i ve výborném stavu
s novou STK a ME. Cena dohodou.
Tel.: 602 575 018.

Byty - nemovitosti

koupím
•• garáž v Oslavanech na ul. Starohorská nebo Letkovská. Spěchá. Tel.:
605 412 234.
prodám
•• RK Prolux nabízí: vilu k podnikání,
centrum Ivančic, 3 byty, obchod.
prostory, RD 2+1+ garáž Vémyslice,
k rekonstrukci 165 tis. Kč, pozemky
ke stavbě RD Ivančice, Padochov,
Radostice. Info na tel.: 608 654 680.

•• RK Basta nabízí: Ivančice byt OV
2+1 za 1,2 mil. Kč a RD novostavba
2,5 mil. Kč, Dol. Kounice byt DB
3+kk za 1,4 mil. Kč a RD 3+1 2,3
mil. Kč. Pohořelice byt menší DB
3+1 700 tis. Kč a RD 5+1 2 mil.Kč.
Střelice u Brna dřev. chata u lesa
450 m2, oploceno 260 tis. Kč. Tel.:
777 200 557.
•• garáž v Oslavanech. Tel.:
724 537 104.
•• RD okál 3 + 1 s garáží, podkroví
volné. Na Vysočině v okolí Žďáru
n.S., dědictví, volný k nastěhování,
za odhadní cenu. Tel.: 604 209 056.
•• garsonku v MK. Cena 400.000
Kč. Tel.: 775 022 721.
nabízím pronájem
•• pronajmu od 1.7.07 dlouhodobě
DB 1+1 s balkonem na Sídlišti v MK.
Tel.: 608 926 809, 776 689 129.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 nebo 2+1 Ivančice,
Oslavany. Tel.: 737 221 256.
•• mladí manželé s malým dítětem
hledají pronájem bytu nebo rodinného
domku (i jeho části) v Miroslavi.
Nabídky laskavě volejte nebo zasílejte
sms na tel.: 774 101 913.
•• garáže v MK na Sídlišti nebo
v okolí. Od července, nabídněte. Tel.:
775 120 782

Stavba - zahrada

prodám
•• kmen švestky, dva dubové železniční pražce 2,5 m, lepidlo na parkety,
kameninové roury 150 mm na odpad
nebo místo komín. vložek, histor.
mlýnské kolo a dlažbu, žulové velké
kostky, kámen. Tel.: 720 444 245.
•• 13 ks bílých cihel, nové 4 Kč/ks,
30 ks čerevných cihel za odvoz, konec
června. Tel.: 732 777 155.
•• okna kastlová nová 210x150
dohoda, vazba na RD 8,5 m, krovy.
Tel.: 515 336 401.
•• stavební míchačku, objem bubnu
150 l., Tel.: 721 376 902.
•• za symbolickou cenu větší počet
plast. květináčů různých velikostí.
Tel.: 777 272 628.
•• venkovní plast. dveře levé, plné
s proskleným světlíkem, zlatý dub/
bílé 250x85, cena 15.000 Kč. Tel.:
736 124 151.
•• oleandry různé barvy, plnokvěté,
různé výšky, dohoda. Tel.: 515 322 891
od 20 hod.
•• dvoukřídlá garážová vrata dřevěná
bez zárubní 2320x2100, cena 2.500
Kč. Tel.: 608 266 705.
•• okna zdvojená, málo použitá, 6 ks,
150x90, dohoda. Tel.: 776 115 241.
•• křidlici bobrovku v dobrém stavu
asi 2000 ks, cena 2 Kč/ks. Tel.:
739 982 650.
•• káď na vodu obsah 1.000 l.,
oplechovaná, s výpouštěcím ventilem.
Cena dohodou. Tel.: 602 575 018.
•• železnou kostru přístřešku 245x150
+ tabule polokarbonátu 150x122, síla
7 - 8 mm. Tel.: 605 776 380.

Vybavení domácnosti

prodám
•• 2 ks válend, světlé dřevo na nožkách, matrace dělené, cena 200 Kč/ks,
vh. na chalupu. Tel.: 721 381 261.
•• 2 ks matrací 80x200, pružinová za
200 Kč/ks, matraci 160x200 nová za
800 Kč, nový infrazářič za 400 Kč.
Tel.: 608 523 632.
•• sporák Mora 813 kombi, plyn - el.
trouba, levně, sklenice omnia 0,7 l
za 3 Kč/ks, 0,3 l za 2 Kč/ks. Tel.:
515 336 401.
•• plynová deska, 4 vařiče, zabudovaná v bílé skřínce + 2 PB láhve, cena
1.400 Kč, dobrý stav. vh. na chalupu.
Tel.: 721 381 261 po 17 hod.
•• rozkl. pohovku s ÚP, lamelovým
roštem a vrstvenou matrací, zcela
nová, cena 6.000 Kč, Ivančice. Tel.:
608 266 705.
•• zánovní modrobéžový plyš.koberec
s orientálním vzorem typu Kasak 4x6,
cena 7.000 Kč. Tel.: 721 060 240.
•• starší ložnici, obraz Madony,
2 radiátory litinové 10 a 15 článků.
Dřevěné garnýže tm. dýha, délka 275
cm a 170 cm, dvě kolejničky, dohoda.
Tel.: 546 423 857.
•• 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.
•• 2x Waf karmu jako novou,
průtokový el. ohřívač Tatramat,
zásobník na 10 l. vody, lázeňská
kamna na 100 l. vody. Cena dohodou.
Tel.: 736 486 883.
•• moderní skleněný lustr + 2
lampičky za 300 Kč, síťový lustr se
čtyřmi světly za 400 Kč, předsíň. stěnu
béžovou 70x200 za 500 Kč, nový
botník sv. barvy 60x30 za 300 Kč, bílý
botník na zavěšení 60x13 za 300 Kč,
černá skříň s nástavcem nová za 800
Kč. Tel.: 721 129 517.
•• rohovou sedací soupravu, barva
meruňková, cena 4.000 Kč, velmi
dobrý stav. Tel.: 603 901 477.
•• levně různé zařízení domácnosti,
stěhování. Tel.: 515 322 486.

Elektro a elektronika

koupím
•• počítač od Windows 2000, nabídněte. Tel.: 608 456 273.
prodám
•• automat. pračku Whirpool, 5 kg
prádla, boční plnění, 500 ot., 85 x 60
x 55 cm, pě let stará, dohoda. Tel.:
732 777 155.
•• tel. Nokia 5200 i s paměť. kartou 512 MG, cena 3.500 Kč. Tel.:
775 641 875.
•• orig. hry na PS2: Mercenaries
- akční střílečka, Top Gun - letecký
simulátor, Mimdgames - soubor log.
her, cena 200 Kč/ks, Ivančice. Tel.:
774 509 694.
•• el. motor Pat 2800 ot, 2,5 koní,
dohoda. Tel.: 776 115 241.
•• CD ROM Open za 80 Kč. Tel.:
720 668 692 po 15 hod.
•• barevný televizor OVP, úhl. 70cm,
barvy stříbrné, 100Hz, 3 roky v provozu, pip /obraz v obraze/, teletext,
atd. cena 8.600 Kč. Tel.: 723 189 854,
736 225 724 volat po 19 hod.
•• elektrickou troubu za 450 Kč. Tel.:
603 367 503.

Svůj inzerát si můžete
ZDARMA zadat také
na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• elektr. klávesy zn. Casio, 20
kláves 1/2 tónových, 29 kláves
celé tony, zrychlení a snížení taktu
a doprovod bicích. Cena 1.000 Kč.
Tel.: 603 367 503.
•• elektrickou troubu za 400 Kč. Tel.:
603 343 313.

Vše pro děti

prodám
•• přebalovací stolek, bílá barva, 2
poličky, 95x63x75, cena 650 Kč. Tel.:
732 777 155.
•• děts. oblečení do 6 let, velmi levně.
Tel.: 777 272 628.
•• přebalovací komodu, 2 zásuvky,
skříňka 92x82x63 po jednom dítěti,
možno MMS, cena 1.200 Kč. Oslavany. Tel.: 731 821 531.
•• dětské kolo na 5 - 6 let, modré za
550 Kč. Tel.: 728 801 709.
•• oblečení na holčičku 0 - 3 roky asi
70 ks vše za 1.500 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 724 760 550.
•• dvě zavinovačky, jednou použité za
500 Kč/ks. Tel.: 724 932 828.
•• dětskou plastovou tříkolku žlutorůžové barvy. Dovoz Itálie. Věk 2 - 3
roky. Cena 300 Kč. Tel.: 605 412 234.

Zvířata

koupím
•• ochočeného opeřence, kavka apod,
nebo mluvícího, zpívajícího. Tel.: 737
978 218.
prodám
•• štěňata anglického kokršpaněla,
zlatá, čistokrevná bez PP, očkovaná,
odčervená, upravené ocásky, odběr
červenec, srpen. Tel.: 732 918 374.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• štěňata trpasličího pudla bez PP,
sv. apricot, výborný společník pro
děti, očkovaná, odčervená. Tel.:
724 033 609.
•• pudl Toy, pejsek a fenečky trpasličí, černí, střihově upravení, plně vakcinovaní, bez PP. Tel.: 732 838 992.
•• rotvajlera, stáří 7 měs., poslušný,
hodný, zvyklý na děti, očkovací
průkaz, z rodinných důvodů. Tel.:
737 962 814.
•• chovné páry holubů Štraserů
modrých a černých, stěhování. Tel.:
606 141 962.
•• štěňata čistokrevných hrubosrstých foxteriérů bez PP. Odčervená,
očkovaná s vystaveným očkovacím
průkazem. Tel.: 732 881 452.
•• masná jehňata plemene Charrolais, urostlá, nasvalená, zdravá,
zvyklá na pastevní odchov, na výpas
- maso, jako společník, váha 30 kg /
cena 50 Kč /1 kg. K odběru ihned.
Tel.: 736 601 631, Ivančice.
•• prase asi 150 kg. Tel.: 728 921 466.
daruji
•• koťata bílá, bíločerná a morouhatá.
Tel.: 608 523 632.
•• hodným lidem štěňata pouliční
směs malého vzrůstu, ihned. Tel.:
739 037 794.
•• štěně křížence jezevčíka, odběr začátkem července. Tel.: 777 003 014.
•• králíky chovné za 150 Kč/ks, jateční za 80 Kč/ks. Tel.: 737 778 268.
•• erdelteriér, štěňátka po rodičích s
PP, super kamarád a společník, odběr
po 23.7. Tel.: 603 578 021.

Služby
•• Plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří. Žaluzie 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 měsíců, hotovost až do domu, měsíční
splátky, bez poplatku, dostupné
také ID, ženy na MD, důchodci.
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Bankovní i nebankovní půjčky.
Nejnižší úrok. Nezaměstnaným,
ženám na MD, důchodcům,
OSVČ. Volejte si pro své peníze!
Tel.:603 758 022.

•• Výklad karet, diagnostika zdravotního stavu, taoistická numerologie, numerologie, automatická
kresba. Tel.: 775 998 278.
•• Pokud nám zadáte prodej bytu,
RD, staveb. pozemku nebo objektu
ke kom. využití, poskytneme vám
ihned bezúročnou půjčku až 100.000
Kč s tím, že ji splatíte z peněz, které
obdržíte za prodej nemovitosti. Tel.:
724 438 284, nebo 800 400 219.
•• Křišťálové lustry a svítidla. Veškeré opravy, čištění, restaurování,
celková renovace. Tel.: 605 787 589.

Různé

koupím
•• vybavení kovárny, kladiva, kleště,
větší kovadlinu, prostě vše. Tel.:
737 974 174.
prodám
•• kuchyňský kredenc a starý šicí
stroj, pro sběratele, dohoda. Tel.:
723 622 794.
•• kovový vál 3 m, brány polní,
bžezová košťata. Tel.: 515 336 601.
•• kolo Favorit s přehazovačkou, výborný stav, cena 2.500 Kč, Ivančice.
Tel.: 608 266 705.
•• kolo Favorit bez přehazovačky za
500 Kč, Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• kolejiště, nedokončené, velikost
HO, rozměr 247x165, výška od země
115, výška plochy kolejiště 35 cm.
Tel.: 731 703 794.
•• starší horská kola pro děti od 10
let, cena 1.000 Kč/ks, skládací kolo
za 300 Kč. Tel.: 604 820 525.
•• 2 cyklistické přilby dětské, nastavitelné, jako nové. Cena 100 Kč/ks.
Tel.: 608 456 273.
•• erotické DVD, dohoda, spěchá.
Tel.: 515 322 135.
•• drátěné klece s napaječkami pro
45 ks králíků, klece pro chovné samice 15 ks, vše za 5.000 Kč. Volat po 19
hod. Tel.: 515 336 149.
•• osmiranný revolver zn. Kora, ráže
6 mm, pouzdro a náboje, není potřeba
zbrojní průkaz, cena 5.000 Kč. Tel.:
732 861 374 po 19 hod.
•• soustruh na dřevo. Tel.:
604 640 796.
•• autopotahy na Škoda Rapid 136
za 200 Kč. Tel.: 603 367 503.
•• levně asi 50 kusů LP desek (domácí i zahraniční ) z období let 1960
- 1980. Možno i výběrem. Tel.: Po - St
mezi 19.- 21. hod. - 546 452 866.
•• štípač dřeva domácí výroby. Tel.:
728 921 466.
•• 6 ks akvarijních zářivek zn. Sylvania , délka 120 cm, 36W, výborné pro
růst rostlin, používané 3 měsíce. za 70
Kč/ks. Tel.: 604 909 581.
•• nabízím padané meruňky na kvas,
Miroslav. Tel.: 515 334 039.
•• el. různě polohovatelné a omyvatelné křeslo pro obsluhu a péči o ležícího
pacienta, perfektní přístup z 1. strany,
cena 3.900 Kč. Tel.: 546 451 278 v
poledne nebo večer do 22.20 hod.p.
Staňková, déle zvonit.
•• nový elektr. ohřívač vody Mirava, výkon 6 kW, cena 4.200 Kč.
Tel.: 724 720 951.
•• mlýnek na maso č.10, nové umyvadlo 60 cm, hodinky Prim 5 ks, sběratelsky staré rádio Tesla U 308, video
Funai, pračku Romo se ždímačkou,
BTV Thomson 72 cm, napař. žehličku, vysavač Eta. Tel.: 605 776 380.
•• řeznický špalek za 1.500 Kč, el.
mlýnek na maso za 1.000 Kč, pokladnu za 1.000 Kč. Tel.: 777 188 007.

Seznámení

•• už skoro padesátník 182 vysoký, nekuřák, vlastní bydlení, hledá
partnerku též nekuřačku. Jsem stále
nezadaný. Oslavany Ivančice ale není
podmínka. Tel.: 720 444 245.
•• nudíš se? Chceš to změnit? Hledám
holku na výlety a k občasným schůzkám u mně. Jsem muž středních let a
štíhlé postavy. Tel.: 774 412 675.
•• hledám hodnou, příjemnou ženu
pro společný normální život. Je ti
kolem 32 let a jsi z okolí MK? Napiš.
Tel.: 607 850 772.

•• rozvedený 36 let s vlastním domem, vztahem k přírodě, aktivní,
mladšího vzhledu, hledá partnerku
nejen na léto, ale i k založení rodiny.
Tel.: 602 782 240.
•• ahoj, jsem 18 letý kluk a hledám
nějakou holku. Nekouřím a jsem
pohodovej. Hledám holku věk 16
- 18 let, nejlépe nekuřačku. Budu se
snažit s těmi co mi napíší nějak sejít,
odepsat, pokecat. Všem děkuji. Tel.:
722 594 457.
•• mladý, životem zklamaný hledám
touto cestou dívku od 26 30 let. Jen
k vážnému seznámení. Jsem veselý
romantik, který stále čeká na svou
lásku, dítě není překážkou. Tel.: 739
102 692.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Chcete poskytovat úvěry? Společnost Profireal hledá zprostředkovatele úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení
zdarma. Tel.: 603 561 579.
•• fotograf hledá dívky k fotografování v přírodě i ateliéru, fin.
výpomoc možná. Vh. pro studentky.
Máš prázdniny a nudíš se? Chceš to
změnit? Tel.: 732 180 721.
•• hotel Epopej přijme kuchaře/ku,
vyučení podmínkou, na HPP, nástup
možný ihned. Tel.: 515 321 317, 732
148 072.
•• Pekárna Ivanka s.r.o. přijme ihned
řidiče na rozvoz pečiva s řidičským
oprávněním sk. C, možnost získání
praxe. Tel.: 605 741 528.
•• ZŠ pro sluchově postižené v Ivančicích přijme VŠ vzdělaného spec.
pedagoga od září 2007. Informace na
tel.: 546 451 931/2, 777 572 070.
•• dom. práce, katalog, zdarma,
adresu na SMS. Tel.: 776 115 282.
•• hledám do party zedníka. Tel.:
777 070 749.
•• OSP spol. s r. o. stavební
a obchodní firma přijme na HPP
nebo ŽL : zedníky, stavební dělníky,
řidiče - zámečníka. Mzda/plat:
osobní dohodou, vysoké motivující
ohodnocení. Kontakt: 737 285 091.
•• Gymnázium M. Krumlov přijme
učitele informatiky a výpočetní
techniky nebo správce počítačové
sítě. Nástup k 1.9.2007. Informace na
tel.: 515 322 234 nebo 608 501 658.
•• hledám spolupracovníky do
kalnceláře, měs. 22.000 Kč. Tel.:
724 321 199.
•• Hledáte seberealizaci, skvělý
kolektiv, nový životní styl, ohodnocení 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
•• nové zaměstnání pro schopné
lidi. Po zapracování 30.000 Kč.
Tel.: 724 321 199.
•• 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.
•• hledám svářeče se st. zk. na argon
a CO2 a základním kurzem na CO2.
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.
•• hledám práci na úklid ve večerních hodinách, Ivančice, Rosice.
Tel.: 603 290 975.
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Jezdecký den Lenza Cup
/Újezd u Běhařovic/ Nebývale velká účast soutěžících, ale i návštěvníků, které za slunečného počasí přilákalo do areálu farmy J+I
v Újezdě u Běhařovic koňské klání. Konal se tu totiž již druhý ročník
soutěže v parkurovém skákání koní Lenza Cup 2007.
„Závody se organizují pod záštitou TJ Třebíč. V pěti soutěžích se
představí 143 startujících. Závody proběhly dle sportovních regulí a
pod dozorem rozhodčích české jezdecké federace. Tratě jsme postavili
asi náročné, protože ne každý okruh dokončí a jezdcům činí problémy.
Takovým zpestřením a divácky zajímavou akcí jsou závody poníků pro
děti. Ale co nás překvapilo nejvíce je velká účast závodníků. Příští rok
bychom chtěli pokračovat ve stejném duchu,“ uvedl jeden ze spoluorganizátorů Roman Vacuška.
Ukázkového parkuru poníků se zúčastnily čtyři startující dvojice
dětí, které statečně překonaly veškeré nástrahy tratě, přičemž nejmladší
účastnici Aničce Vackové bylo pouhých 5 let a na nejmenším poníkovi
soutěže startovala dokonce bez sedla.
/mask/

foto: mask

Na brněnském okruhu kralovaly mnichovské vozy

Po loňské úspěšné premiéře na
Masarykův okruh letos opět zavítalo Mistrovství světa cestovních
vozů - WTCC. Ve společnosti
těchto vrcholových závodů se
v Brně jel i Česká pojišťovna
- Škoda Octavia Cup a BMW 1
Challenge. Tyto závody sledovalo
přes padesát tisíc diváků.
Již v kvalifikaci si nejlépe
vedly vozy BMW, když v první
řadě stál obhájce titulu Andy
Priaulx a Felix Porteiio. Po letmém startu se vedení ujal právě
Porteiro, ale hned v první zatáčce
došlo ke kolizi mezi Priauluxem
a Corthalsem. Oba vozy skončily
v kačírku. Priaulx odešel do boxů
po svých, Corthals pokračoval
v závodě. V úvodu závodu vyjel na trať safety car po havárii
Coronela s Rangonim. Poté se
situace ustálila a v čele se až do
cíle udržel Porteiro, který zvítězil
před Müllerem. Třetí místo si
vybojoval Alex Zanardi, který
má po amputaci obou nohou svůj
vůz upraven na ruční ovládání.
Úspěch značky BMW potvrdil
čtvrtým místem Brazilec Farfus.
Ve druhém závodě se na první
místo na startu postavil Švýcar
Menu s Chevroletem. Ten šel
hned po startu do čela. Tento jezdec v jedné ze zatáček vyjel z ideální stopy a toho okamžitě využil

Zanardi, jenž se dostal před Švýcara, který ho zezadu trefil a dostal se mimo trať. Zanardi musel
s poškozeným kolem do boxů
a ještě si vysloužil desetisekundovou penalizaci. Ital Targurini
měl po tomto incidentu otevřenou
cestu k vítězství. S tímto faktem
se ovšem nesmířili Müller a
Farfus, kteří se dostali před Itala
a totéž se podařilo i vítězi prvního
závodu Porterovi. Priaulx vytěžil z 22. místa na startu sedmé
místo v cíli. Z letošního druhého
vítězství se radoval Müller z Německa před Farfusem a Porteirem
/všichni na BMW/.
Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup jsou velice zajímavé a
atraktivní pohárové závody, které
se do srdcí motoristických fandů
dostávají již několik roků. První
brněnskou bitvu tohoto poháru
vyhrál Erik Janiš před Michalem
Matějovským a Vorbou.
Druhý brněnský závod patřil
k ozdobám celého víkendu. Na

Foto: Květoslav ADAM

Jörg Müller před startem druhého závodu

trati bylo možno spatřit mnoho
střetů i zajímavých předjížděcích
manévrů. Z těchto napínavých
soubojů vyšel jako vítěz Václav
Brejla před týmovým kolegou
Ivanem Vršínským a sobotním
vítězem Erikem Janišem. Tento
jezdec je po Brně v čele průběž-

Pod taktovkou Miroslavi
/Chvalovice/ Ve Chvalovicích se v letošním roce uskutečnila soutěž
družstev v požárním sportu na okresní úrovni. „Soutěže v hasičském
sportu na okrese se skládají z dvaceti okrskových soutěží. Z nich
postupují vítězové do oborových kol, z nichž první tři postupují do
okresního kola. Samotná soutěž se skládá ze 100 metrů překážek jednotlivců, štafeta 4x100 metrů a požárního útoku,“ informoval Ludvík
Procházka, starosta okresního sdružení hasičů Znojmo.
Systém v požárním sportu je nastaven tak, že každoročně se začíná
od okrsku, přes obor do okresu a dále do kraje. Pokud družstvo někde
pokazí výkon, je se soutěží konec. Není to například jako ve fotbale, že
když se družstvo dostane do kraje, už tam zůstává. Každoročně se začíná od nejnižšího kola soutěže. „V mužích vyhrála Miroslav celkovým
časem 212 sekund, za nimi byly Výrovice 231 a Hostěradice 236 sekund. U žen vyhrálo družstvo z Miroslavi časem 231 sekund, Vitonice
234 a Výrovice 274 sekund. Jedná se o celkový součet časů z překážkového běhu, štafety a požárního útoku. Po okresním kole následuje
krajská soutěž, která se bude konat v Přísnoticích, kde je zastoupeno 7
okresů. Okres Znojmo budou reprezentovat muži i ženy z Miroslavi,“
sdělil Václav Kondler, velitel soutěže.
/mask/

ného pořadí před Brejlou, Vorbou, Vršínským a Matějovským.
Ve startovním poli BMW 1
Challenge se letos již podruhé
objevil motocyklový jezdec Lukáš
Pešek, který dokázal vyhrát kvalifikaci a tím si zajistil první místo
na roštu. Tento jezdec však v dramatickém sobotním klání skončil
v kačírku již v prvním kole.
Neohroženě si pro další triumf
dojel Lumír Firla před Michalem
Bažantem a Michalem Johnem.
Druhý nedělní závod byl ve
znamení stíhacích jízd ze zadních
pozic startujících Peška, Hudečka,
Bareše a dalších jezdců odpadlých
v prvním závodě. Ve druhém kole
však chybovala herečka Chantal
Poulian, která tak poslala mimo
trať Lukáše Peška. V průběhu
závodu musel po havárii Bareše a
Skalického na trať safety car. Po
třech kolech za tímto vozem se
závod již uklidnil a pro vítězství
si dojel opět Lumír Firla před
Patrikem Němcem a Milanem Valáškem. Pešek po nedobrovolném
výletu z dráhy skončil na pátém
místě.
/Ctibor ADAM/

PŘEJETE SI OBLÉCI SE
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?
NEBO SI NECHAT ŠATY ČI OBLEK
NAVRHNOUT?
NAVŠTIVTE

KREJČOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice (naproti Sika)
Tel.: 731 179 959
Otevřeno: PO, ÚT, ČT, PÁ 9-17 ST 14-17

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

AB PORTAFER 664 91 Ketkovice • tel./fax: 546 210 938
mobil: 606 278 403, 774 167 469 • hanzal@ab-portafer.cz • www.ab-portafer.cz

Oční optika Šárka Kocandová
Palackého nám. 43 • Ivančice 664 91
www.optikakocandova.cz

AKCE

KOMPLET - obruba z kolekce Lazer +
značkové brýlové čočky Zeiss-Clarlet
1,5 Combi / antireflex, Clean Coat

CENA

990,1050,-

/sph/
/tor/

Běžná cena tohoto kompletu je 1890,Slevy z jednotlivých akcí se nesčítají. Platnost akce do 31.8.2007.

