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Zlato a postup do republiky
/Miroslav/ Zlatou medaili a 

postup do republikového kola si
z krajské soutěže v požárním 
sportu v Přísnoticích odvezly 
ženy z Miroslavi.

„Myslím si, že naše miroslav-
ská družstva dopadla dobře. Ženy 
skončily na prvním místě a druž-
stvo mužů na třetím. Takže ženy 
budou reprezentovat Jihomo-
ravský kraj v rámci republiky,“ 
poznamenal Václav Kondler, 
trenér týmu žen z Miroslavi, které 
při požárním útoku zaběhly do-
posud nejlepší čas.

„Příprava na sportovní sezonu 
začíná už na podzim. Přes zimu 
se věnujeme fyzické kondici. Na 
jaře začínáme technické disci-
plíny, což je štafeta, překážková 
dráha, ale hlavně požární útok. 
Holky trénují čtyřikrát týdně. 
Nyní na republiku trénujeme 
atletické discipliny. Ty musíme 
trénovat v Brně na atletickém sta-
dionu, kam dojíždíme. Tuto pří-
pravu potřebujeme, protože zde 
v Miroslavi trénujeme na silnici
a holky jsou celé domlácené. Všu-
de se běhá na tartanu a my máme 
jen kamenitý povrch. Přechod na 
různé povrchy nám komplikuje 
výkonnost a aklimatizaci. To je 
velký rozdíl běhat mezi skružemi 
100 metrů a to máme konkurovat 
družstvům z celé republiky. To 
zázemí chybí a rozhoduje o vý-
konu. Proto budeme rádi, když 
se umístíme do první poloviny,“ 
vysvětlil dál Václav Kondler.

Pro představu: špičku součas-
ného požárního sportu žen tvoří  
reprezentační družstvo ČR a to 

jsou bývalí profesionální atleti. 
Také v jiných týmech běžně 
startují atleti nebo absolventi 
sportovních škol. Proto umístění 
do 6 místa bude úspěch.

„Nálada mezi holkama byla 
perfektní, i když trochu zapraco-
val stres. Máme dost natrénová-
no, ale může se stát technická 
závada, která může vše pokazit. 
Soutěž začala požárním útokem a 
ten dopadl zatím nejlépe, zaběhly 
jsme rekord. Od této doby opadl 
stres a už jsme věděly, že to bude 
dobré. Překážky dopadly také 
dobře, povrch byl dobrý a pevný,
proto některé holky zaběhly osob-

ní rekordy. Štafeta už byla po-
hodová, protože jsme věděly, že 
vyhráváme. Náročná je každá 
disciplína, ale největší strach je 
z požárního útoku, kde je jen 
jeden pokus, který se už těžko na-
pravuje. Takovým našim největ-
ším soupeřem byly Ivanovice na 
Hané. Na republiku budeme dál 
pokračovat v přípravě. Trénujeme 
každý druhý den, neubíráme si, 
protože chceme dosáhnout co nej-
lepšího výsledku. Letos jdeme do 
republikové soutěže už po čtvrté 
a moc se těšíme,“ sdělila členka 
týmu Kateřina Kondlerová.

Krajské soutěže se zúčast-
nilo osm týmů. Za vítězkami
z Miroslavi skončilo družstvo 
žen z Ivanovic na Hané a Bohutic
u Brna. Horní Poříčí si odvez-
lo metu nejvyšší v družstvech 

mužů. Druhý byl Starý Lískovec, 
třetí Miroslav. Republikové kolo 
se koná 14. - 16. září v Plzni. 
V pátek bude slavnostní zahájení, 
v sobotu se poběží 100 m překá-
žek a štafeta 4x100 m. V neděli 
klání zakončí královská disciplí-
na, kterou je požární útok.  

Svou formu miroslavská děvčata
potvrdila dalším rekordem zno-
jemské ligy. Stalo se tak v sobotu 
25. srpna v Pravicích na dílčím 
závodě znojemské ligy požární-
ho sportu. Družstvo žen zaběhlo 
v požárním útoku dosud v okrese 
nevídaný rekord 17.74 s a to pod 
vedením trenéra Radka Huraje. 
Druhé skončily s velkým odstu-
pem Vítonice a třetí Hostěradice. 
Miroslavská děvčata tak právem 
potvrdila svou účast na republi-
kovém klání.                    /mask/ 

ODVOZ AUTOVRAKŮ
a železného šrotu

Doklad o ekologické likvidaci ZDARMA
Odtahová služba - tel.: 774 999 291

Nezávislý regionální čtrnáctideník

realitní kancelář, Lidická 4, Znojmo

Hledáme spolupracovníka
do naší realitní kanceláře

pro pobočku v Moravském Krumlově
Požadavky: řidičský průkaz B,

znalost PC - internet, Word, apod.,
vysoká komunikativnost, pracovní vytížení,

zájem o práci, samostatnost,
bydliště v okolí Moravského Krumlova

Životopis a foto zasílejte na info@znojemske-reality.cz
nebo poštou na adresu Lidická 4, 669 02 Znojmo.

PŘÍZNIVCI HASIČSKÉHO
SPORTU POZOR !

Pokud chcete osobně podpořit tým
miroslavských žen, které pojedou

reprezentovat kraj i město do Plzně 16. září
na celostátní utkání přihlaste se na tel. 

515 333 222, nebo přímo v hasičském klubu 
Miroslav. Počet míst v autobusu je omezen.

Kamery zajistí důkazy
/Miroslav/ Radnice v Miroslavi v těchto dnech dokončila instalaci 

kamerového systému po městě. Ten má monitorovat nejvíce ohrože-
ná místa. „Od tohoto zařízení si slibujeme zajištění větší bezpečnosti
a snížení kriminality ve vybraných lokalitách Miroslavi. Bylo vypsá-
no výběrové řízení. Jako dodavatel byla vybrána fi rma AXEC Brno, 
která předložila pro město nejlepší nabídku. Celý systém je budován 
jako stavebnicový, aby mohl být postupně rozšiřován. V první fázi je 
nainstalováno šest kamer, které monitorují nejvíce ohrožená místa - tj. 
náměstí Svobody, autobusové nádraží, prostory kolem baru, diskotéky 
a zámecký park. Jde o bezdrátový kamerový systém bez trvale obslu-
hovaného centrálního pultu, vybavený kvalitním záznamovým zaří-
zením, které je možné dodatečně vyhodnocovat,“ sdělil Roman Volf, 
místostarosta Miroslavi. S využitím kamery na náměstí se také počítá 
při konání společenských akcí, protože umožní sledování slavností
i lidem, kteří se jich nemohou zúčastnit osobně. Projekt bude uveden
do provozu v září. Pro lepší informovanost občanů v Miroslavi a místní 
části Kašenec se také připravuje zřízení bezdrátového rozhlasu.   /mask/

Černá skládka zmizí  
/Hostěradice/ Nebývalý ruch je patrný v bývalém lomu u Hostěra-

dic, ze kterého se díky nesvědomitým lidem stala neřízená skládka. 
Ta měla být původně recyklována celá, ale poté, co se v jezeře na dně 
objevily vzácné druhy obojživelníků, plány se změnily. „Na skládku 
je vydáno územní rozhodnutí na její rekultivaci a zpracovává se pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení. Samozřejmě, že budeme 
žádat o dotace z Evropských fondů. Je to dotace na odstranění starých 
ekologických zátěží, takže tato skládka do ní zapadá. Vyhlásili jsme 
zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu do těchto prostor. Navážíme jen 
na deponii zeminu, která bude použita k zamýšlené rekultivaci. To zna-
mená, že zemina bude použita k zahrnutí části lomu s tím, že zůstane 
malé jezírko, které se vyčistí od nepořádku a vytvoří se klidová zóna 
pro živočichy, kteří tam žijí a jsou zákonem chráněni,“ objasnil starosta 
Marek Šeiner. Areál by se měl také oplotit, aby se zamezilo dalšímu na-
vážení odpadu. „Rekultivace by se měla pohybovat zhruba v částce 10 
milionů korun. Z Evropských dotací by mělo být čerpáno 90 procent 
a zbytek půjde z obecní pokladny,“ dodal Marek Šeiner.            /mask/

Investují do kultury   
/Kadov/ V obci úspěšně probíhá rekonstrukce tamního kulturního 

domu, který od jeho postavení v sedmdesátých letech větších oprav 
nedoznal. „Nedávno se vyměnilo nové topení, ale to je málo. Jsou 
tu špatná okna, která jsou zkřížená a to platí i o dveřích. Trápily nás 
velké tepelné úniky vlivem špatné izolace. Proto jsme se pustili do 
rekonstrukce, stav byl už neudržitelný. Navíc je částečně postaven na 
podmočené půdě a jedna část klesla, čímž se zničila podlaha v sále, 
dále opravujeme prostory, kde býval dříve obecní úřad. Nový bude 
vjezd pro vozíčkáře a přístřešky nad hlavním vstupem, aby netrpěly 
schody. Rozpočet na to máme 3,5 milionu. Musíme i vyřešit pozemky 
pod budovou,“ vyjmenovala Marie Vodičková, starostka obce.

Stavba by se nemohla uskutečnit bez pomoci. Podařilo se získat do-
taci od ministerstva kultury, něco dal JM kraj, přidal se i ČEZ. „Všech-
no jsem to sama vyběhala a neumíte si představit co to dá práce, nikdo 
na vás nečeká s otevřenou náručí,“ postěžovala si starostka.      /mask/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

PRÁZDNINY
NÁM KONČÍ,

JE ČAS
ZNOVU U NÁS

NAKOUPIT !

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

STAVBA
DÍLNA

ZAHRADA
ČERPÁNÍ LPG

 

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
fax: 546 436 429

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Kovovýroba AZ Křápek
Hostěradice 20

tel./fax: 515 333 213
mobil: 602 765 954

přijme do pracovního poměru
ZÁMEČNÍKY - SVÁŘEČE.
Svářečský průkaz není podmínkou.
Platové podmínky: 70-90 Kč/hod.

Zdeněk Gothard
vodoinstalatérství, topenářství

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

Nabízí poradenskou
a montážní činnost
v těchto oborech:

•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

tel.: 515 322 426
mobil: 774 442 423

e-mail : gothardz@seznam.cz

Jak to vidí „na kraji“...
Tendence v rozvoji obnovitelných zdrojů v kraji a s nimi množící se 

záměry výstavby slunečních elektráren nás přiměla zeptat se, jak na 
krajském úřadě tuto situaci vnímají a zda ji podpoří. 

Jak JM kraj vnímá výstavbu slunečních elektráren na území kraje 
z hlediska estetického případně i finančního? Některé lokality jsou již 
známy, o jiných se uvažuje a záměry se stále více množí.

Sluneční elektrárny patří k  nejperspektivnější oblasti obnovitelných 
zdrojů energie právě v Jihomoravském kraji, protože u nás je nejdelší 
doba slunečního svitu ze všech krajů v ČR. Proto tyto elektrárny  Jiho-
moravský kraj podporuje. Zároveň je ovšem třeba dbát na jejich roz-
sah, aby nedošlo k dopadu na krajinný ráz. Zde mají ovšem hlavní slo-
vo obce, které mají možnost rozvoj slunečních elektráren ladit se svými 
územními plány. Souvisí s tím i problematika vynětí ploch pro jejich 
realizaci ze zemědělského půdního fondu. Z hlediska procesu EIA to 
nejsou stavby, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí, 
ale dle stavebního zákona jsou to stavby technické infrastruktury, které 
musí být budovány v souladu s územními plány obcí. 

Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Při čtení těchto řádků budou prázdniny i to pravé léto minulostí
a pesimisté začnou tvrdit, že Vánoce jsou již vlastě tu. Zde je na místě 
se ptát, co ještě do konce roku elektrárnu čeká. Již 8. září začne odstáv-
ka na 1. bloku a bude po 67 dnech ukončena 13.11. A hned 24. listopadu
budou elektrárenští i dodavatelé pokračovat na 4. bloku. Tu stihnou do 
25. prosince. Nemají to v energetice tak jednoduché.

Před odstavením 1. bloku, tedy 6. září, si elektrárna pravidelným 
cvičením odzkouší připravenost personálu na mimořádné události. Již 
v předvečer se sejdou s komisaři OBK zástupci rakouské veřejnosti, 
kteří se pravidelně podobných cvičení účastní. Pro každé cvičení je 
připraveno libreto tak, aby se personál pocvičil ve všech možných 
situacích. Pro přípravu a rozehrání námětu cvičení slouží plnorozsa-
hový trenažér, který umožní bez zásahu do chodu elektrárny simulovat 
libovolné poruchové stavy. O výsledku cvičení i našeho kontaktu
s Rakušany Vás budu informovat v příštím článku.

Ještě pár slov o práci OBK: navázali jsme kontakt s horníky z DIA-
MO Dolní Rožínka, kteří těží uran pro naši elektrárnu a dosud se ještě 
nebyli podívat tam, kde se jejich produkt spotřebovává. Členové OBK 
se zase naopak podívají na vlastní těžbu uranové rudy a její zpracování.

Blíží se podzim a s ním i pravidelný seminář, který pod názvem 
„Dukovany v polovině života a co dál“ pořádá OBK. O této akci přine-
seme rovněž detailní informaci.

Úspěšný začátek školního roku přeje předseda OBK Ing. Bořivoj Župa.

/Moravský Krumlov/ Město  
si bude muset vzít komerční úvěr, 
aby bylo schopno pokrýt své plá-
nované výdaje.

Z minulých volebních období 
zůstal dluh u finančních ústavů 
ve výši přes 55 mil. Kč, který 
musí město splácet. Zůstala rov-
něž aktiva ve výši cca 14,5 mil. 
Kč, která však vznikla zapojením 
odpisů bytového fondu Správy 
majetku města do rozpočtu města 
v létech 2004-2006, které jsou ur-
čeny k opravám městských bytů, 
z jejichž odpisů pocházejí!

„Dluhová služba města je však 
stále nízká, něco přes 6 %. První 
etapa kanalizace, která byla slav-
nostně zahájena v polovině října 
2006 nebyla finančně zajištěna, i 
když existoval investor a byl vy-
soutěžen dodavatel. Teprve po vol-
bách 2006 začala hektická jednání 
o podmínkách dotační smlouvy se 
Státním fondem životního prostředí 
a o smlouvě s investorem – dobro-
volným sdružením obcí VaK se síd-
lem v Třebíči - o finanční spoluú-
časti města. Špatně předjednanou 
dotaci se SFŽP z první poloviny 
roku 2006 se nepodařilo zvýšit, a 
tak výše jmenovaný investor obdr-
žel na tuto první etapu pouze cca 

51 % z plánovaného objemu pod 
pohrůžkou „ber nebo nic“ a na 
nás zůstala povinnost 36 mil. Kč + 
rezerva. Přitom dotace u okolních 
obcí v létech 2002-2006 dosa-
hovaly na kanalizace, vodovody 
a ČOV běžně až 80 %,“ sdělil 
starosta Jaroslav Mokrý.

Naštěstí investor město „za-
ložil“ potřebnou částkou a vzal 
celý podíl města na sebe s tím, že 
v první fázi město zaplatí v roce 
2007 11 mil. Kč a dále každý rok 
něco přes 5 miliónů. V polovině 
března se podařilo smluvní jedná-
ní dokončit a mohlo se stavět.

Dle harmonogramu na výše 
popsanou akci hned navazuje
etapa revitalizace čistírny odpad-
ních vod Zámecká jako podmín-
ka nové kanalizace pro Polánku a 
Rokytnou, která bude celá prove-
dena v roce 2007. Zde je investor 
tentýž a na rozdíl od kanalizace 
se zdálo vše vyjednáno. „Žádnou 
dotační smlouvu jsme však nevi-
děli. Uzavírala se pouze smlouva 
na podíl města, které má do konce 
září zaplatit investorovi cca 8 mil. 
Kč. Zbylých 3,5 mil Kč z nepra-
vých „aktiv“ města bylo tedy 
rezervováno na tento účel s tím, 
že požádáme kraj o účelovou 

dotaci 4,5 mil. Kč. Z úřadu JMK 
jsme dostali odpověď, že ČOV je 
zadotována již obvyklými 80 % a 
nelze na ni žádnou další dotaci 
obdržet. Tehdy vznikla myšlen-
ka vzít si na doplacení podílu 
na revitalizaci ČOV úvěr v pří-
slušné výši. Současně vyvstala 
pro rok 2007 otázka, jak plnit 
programové prohlášení Rady 
města a hlavně z čeho financo-
vat přípravné kroky. Především 
jde o budoucí úspory nákladů, 
které jsou jediným zdrojem pro 
další rozvoj města. Např. má-li 
se ušetřit na nájemném, musí se 
úředníci přestěhovat do majetku 
města. Aby se mohli přestěhovat, 
je třeba zrekonstruovat příslušné 
místnosti. Má-li být plněn pro-
gram rekonstrukce ulic ve správě 
města a náměstí, musí být zpra-

covány projekty. Žádné připra-
vené projekty jsme totiž nenašli. 
Chceme-li snížit stav úředníků, 
musíme udělat personální audit. 
Chceme-li využít drobné státní 
dotace, musíme mít vlastní podíl 
na kofinancování – a tak dále a 
tak dále. Proto Rada města do-
poručila Zastupitelstvu města za-
pojit ony 3,5 mil. Kč do rozpočtu 
pro výše popsané využití a celou 
letošní úhradu podílu na ČOV 
Zámecká řešit úvěrem,“ doplnil 
starosta Jaroslav Mokrý.

Finanční výbor se s tímto 
řešením ztotožnil a navrhl hra-
nici tohoto krátkodobého úvěru 
s možností předčasného splacení 
do 10 mil. Kč. V této chvíli probí-
há výběrové řízení. Bude vybrán 
peněžní ústav, jehož podmínky 
budou nejvýhodnější.        /mask/

Krumlov potřebuje další miliony na investice

Statisíce jdou do oprav
/Miroslav/ Po delší době se zámek v Miroslavi dočkal také výraz-

nější opravy. Na jihovýchodním křídle byly vyměněny napadené části 
střešní konstrukce, krytina a klempířské prvky, aby do objektu nezaté-
kalo. „V letošním roce se nám podařilo získat z tzv. „Havarijního pro-
gramu“ Ministerstva kultury částku 220 tisíc korun na opravu zámku. 
Stejný finanční podíl je vyčleněn z rozpočtu města. Opravy děláme po 
dohodě s odbornou garantkou Památkového ústavu Brno, Celestinou 
Novotnou,“ informoval místostarosta Roman Volf. Na řadu přišly i 
jiné kulturně-historické objekty. Opravena byla socha letkyně, kterou 
minulé září poničil vandal. Akademický sochař Petr Roztočil se svými 
spolupracovníky sochu zcela zrekonstruoval. Největším zásahem bylo 
vytvoření nových rukou. Je také připraven projekt, který řeší úpravu 
okolí památníku obětem II. světové války. Celkovou obnovou prošel 
také kříž u fotbalového stadionu.                         /mask/

Slunce zdrojem elektřiny
/Region/ „Před rokem a půl nás oslovila firma EkoWatt se zájmem 

v naší obci vystavět sluneční elektrárnu. Zastupitelstvo obce s tímto 
záměrem souhlasilo. Vytipované parcely o celkové ploše 7,3 ha jsou 
v současné době předmětem řízení změny územního plánu. Nebudou-
-li problémy ze strany účastníků oslovených orgánů, které se k záměru 
vyjadřují, bude proces schvalování územního plánu dokončen ve 3. 
čtvrtletí 2007. Realizace výstavby fotovoltaické elektrárny nebude mít 
podstatný ekonomický přínos obci. Je to jen podpora společenských 
zájmů o rozvoj nahraditelných zdrojů energie,“ sdělil Zdeněk Čurda, 
místostarosta Božic. Ne vše jde ale tak hladce. Proti plánované výstav-
bě protestují občané, kteří bydlí naproti zamýšlené lokalitě. Kolektory 
prý hyzdí pohled do krajiny. Občané se chtějí bránit i peticemi.

Také v Moravském Krumlově se o výstavbě sluneční elektrárny jedná.
Koncem minulého roku byla Rada města oslovena dvěma zájemci o 
pronájem cca 4 ha pozemků v průmyslové zóně na Lerchu. Pro výběr 
si Rada stanovila podmínky konkretizace záměru a jednoduché doku-
mentace. „Jeden ze zájemců podmínku splnil, druhý z obavy o „zci-
zení nápadu“ dokumentaci nedodal a byl vyřazen. V současné době je
v jednání pronájem zmíněných pozemků a podmínky jeho úhrady v ča-
sové řadě. Zájemce kompletuje poslední doklady pro žádost o vydání 
územního rozhodnutí, na jehož základě požádá o dotaci. Celý projekt 
má hodnotu cca 76 mil. Kč. Osazeno bude 176 panelů, celkový výkon 
elektrárny je projektován na 432 kW. Pro účely vybudování této elekt-
rárny bude částečně využita také rovinná část rekultivované skládky,“ 
informoval starosta Jaroslav Mokrý.                                            /mask/
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
VŠECH ZNAČEK VOZŮ

AUTOMATICKÝM
PLNÍCÍM ZAŘÍZENÍM

ČIŠTĚNÍ NÁPLNÍ

Mazda 323 1,3i BJ sedan
r.v. 1999, cena 109.000 Kč
tach. 99 tis. km, červená
4x airbag, ABS, rádio, centrál, imobil., 
el. př. okna, el. zrc., nastav. volant

Mazda 3 1,4i SPORT TE
r.v. 2007, cena 359.000 Kč
tach. 1500 km, tm. modrá metal.
aut. klima, ABS, posil., 8x airbag, orig.
rádio, el. zrc. a okna, centrál, CD měnič

Mazda 2 1,25i
r.v. 2007, cena 249.000 Kč
tach. 2500 km, světle modrá
ABS, posil., otáčk., 4x airbag, orig. 
rádio, tón. skla, imobil., el. okna     

Mazda 121 DB 1,3i
r.v. 1993, cena 39.000 Kč
tach. 125 tis. km, červená
dobrý stav, nehavarované, centrál, 
otáčk., příprava pro dádio

Mazda MX 3 1,6i
r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
66 kW, benzin, stav velmi dobrý, 
nehavarované, servisní knížka

Mazda 626 2,0 DITD kombi
r.v. 1998, cena 125.000 Kč
tach. 162 tis. km, tm. modrá metal.
klima, ABS, posil., 4x airbag, rádio, 
centrál dálk., imobil. mlhovky, el. zrc.

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 165 tis. km, tmavě zel. metal
benzin, stav dobrý, nehavar., servisní
knížka, otáčk., airbag řidiče, imobil.

Mazda Premacy 2,0 DITD
r.v. 2001, cena 184.000 Kč
tach. 120 tis.km, tm. zelená metal.
klima, ABS, posil., 4x airbag, orig. rádio,
imobil., tón. skla, el. okna, centrál dálk.     

Mazda Premacy 2,0 DITD
r.v. 2003, cena 269.000 Kč
tach. 84 tis. km, tm. modrá metal.
klima, sat. nav., ABS, alu kola, 4x
airbag, nastav. volant, rámy, centrál

Mazda MX 5 1,6i
r.v. 2002, cena 275.000 Kč
tach. 45 tis. km, černá metal.
ABS, vyhř. zrc., 2x airbag, orig. rádio,
centrál, imobil., el. okna, shrn. střecha     

Mazda MX 3 1,8i V6 
r.v. 1993, cena 70.000 Kč
tach. 160 tis. km, červená
ABS, centrál, el. okna, alu kola, nastav. 
volant, mlhovky, střešní el. šíbr, el. zrc.

Mazda 6 2,0 MZR CD sedan
r.v. 2002, cena 329.000 Kč
tach. 88 tis. km, tm. modrá metal.
sat. nav., temp., ESP, ASR, EDS, ABS, 
počítač, 8x airbag, aut. klima, xenony, ...

Mazda 121 1,3i
r.v. 1994, cena 65.000 Kč
tach. 125 tis. km, tm. modrá metal.
rádio, imobil., posil., dělená zadní 
sedadla, perfektní stav

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
PRODEJ NOVÝCH PNEU

záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku

příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku

12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.

Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
PENNY versus DOPRAVA

Reakce na článek pana starosty ze dne 27. července 2007
Ve svém článku se nám pan starosta snažil dokázat, že vzrůstající po-

ptávka po dalším obchodu s paletovým prodejem v Ivančicích, je jedině
řešitelná výstavbou prodejny společnosti Penny Market v lokalitě ulice 
Hybešova a ulice Krumlovská. V následujícím textu se Vám pokusím 
vysvětlit (a snad i panu starostovi), že míchá takzvaně hrušky s jablky.

O potřebě další prodejny v Ivančicích nikdo rozumný nepochy-
buje. Odpůrci této stavby se nesnaží o zamezení vytvoření dalšího 
obchodu tohoto typu, snaží se pouze zamezit jejímu vybudování 
v naprosto nevhodné lokalitě! Projděme nyní článek pana starosty a 
jeho předešlá tvrzení a vyzdvihněme omyly a nepravdy a odpovězme 
na otázky v článku vznesené.

Za prvé je nutno zopakovat (a budu to dělat do omrzení), že budovat 
další obchod na výjezdové komunikaci z města, v těsné blízkosti želez-
ničního přejezdu, výjezdu hasičských vozidel a jednoho již existujícího 
supermarketu, přinášejícího komplikace již v současnosti, je naprostý 
nesmysl. Navrhované řešení dopravní situace je zcela nevyhovující
a už vůbec není zárukou bezpečnosti, jak tvrdí pan starosta. Jsou zde 
porušeny normy bezpečnosti provozu v mnoha aspektech. Konkrétně 
v šíři vozovek, šíři chodníků, v průměru zatáček potřebných pro vy-
točení vozidel. Připomeňme ještě jednou, že v těchto místech plynulá 
doprava je každých 30 minut v dopravní špičce komplikována zastave-
ním provozu díky železničnímu přejezdu. Toto není pouze můj názor, 
ale také názor a vlastně i posudek soudního znalce a profesora stavební 
fakulty VUT v oboru dopravní infrastruktury.

Pan starosta již dříve tvrdil, že fi rma Penny Market na své náklady 
zrekonstruuje vozovku na ulici Hybešova. To je zavádějící a mylná 
informace. Penny Market ke svému objektu vybuduje pouze příjez-
dovou komunikaci. V předkládaném projektu fi rma Penny také téměř 
neřeší dopravní situaci pěších a cyklistů. Tuto otázku přece nelze řešit 
okrajově uprostřed městské zástavby, kde jsou pěší, děti a cyklisté ne-
vyhnutelně součástí dopravního provozu.

Pan starosta dále argumentuje, že existencí dalšího supermarketu 
dojde k rozmělnění počtu nakupujících v jednotlivých prodejnách. 
S tímto argumentem je možné souhlasit, ale s obrovskou výhradou. 
Na základě vlastní zkušenosti (a jaké slyším názory spoluobčanů) vím, 
že v současné době nákup v prodejně Plus Diskont s sebou nese stání 
v dlouhých frontách a mnozí raději nakupují ve stávajících obchodech 
ve středu města. Rozhodně by však všichni chtěli nakupovat v „lev-
nějším“. Je tedy diskutabilní, zda by výstavbou dalšího supermarketu 
spíše nedošlo ještě ke zvýšení celkového počtu nakupujících. 

Dále ve článku nacházíme zamyšlení nad možnými problémy a pan 
starosta dochází k fi lozofi ckému závěru: „Zda budou problémy, ukáže 
čas.“ Na takovýto argument spolu s Járou Cimrmanem opravdu nelze 
nic říct, možná se jen zamyslet nad úlohou městské samosprávy při 
správě věcí veřejných, jejíž podstatnou součástí je dle mého názoru 
minimalizace oněch budoucích problémů pečlivým plánováním.

Pokud budeme dále sledovat úlohu městské samosprávy v tomto 
sporu, zjistíme, že nám rada předkládá návrh velice razantního zása-
hu do městské infrastruktury, aniž by měla vypracován uzemní plán
a dopravní řešení města Ivančic! A co hůř 7.8.2007 byl vydán souhlas 
radou města k napojení budoucí prodejny přes dvorní trakt domu na 
ulici Krumlovská 8, a to i přesto, že předložené projekční plány jsou 
s malými nuancemi v otázce řešení dopravní situace totožné s předcho-
zími zamítnutými. Dovolím si podotknout, že dokud není vypracován 
dopravní audit v rámci schvalování územního plánu, dopravní odbor 
stavebního úřadu by neměl vydat žádná stavební povolení, kde by do-
cházelo ke změnám silničního provozu města. 

Nelze tedy než s napětím čekat na postup odboru dopravy stavební-
ho úřadu. Bude rozhodovat stejně „nezávisle“ jako rada města?

Krejčí V. za Stranu zelených Ivančice

/Bohutice/ V neděli 19. srpna 
proběhla v Bohuticích již tra-
diční pouť k Lurdské jeskyni. 
V letošním roce byla obohacena 
zpřístupněnou expozicí 53 soch 
Křížové cesty. Zatím jsou ve sta-
vu před zrestaurováním a vyjas-
ňují se vztahy mezi obcí a církví. 
Měla by se podepsat smlouva
o pronájmu na 25 let.

„Jezdíme i na poutě do okolí
a protože ji pořádáme i u nás v Bo-
huticích, tak jsme nechali zrekon-
struovat oltář v Lurdské jeskyni, 

ale také jsme opravili podlahy. 
Jak je vidět, účast na dnešní pouti  
je značná, a troufám si říci, že je 
to i díky sochám, které se nám 
vrátily. Lidé byli spokojeni a od-
nášeli si odtud Boží posílení. Co 
nás mile překvapilo, byl fakt, že 
přišlo i hodně mladých lidí. Na-
příklad z Vedrovic přijelo hodně 
věřících a myslím, že je to proto, 
že se tam vyučuje náboženství,“ 
ocenila zastupitelka a členka eko-
nomické farní rady v Bohuticích
Blažena Nedomová.

Na příští rok připadá 80. výročí 
vysvěcení Lurdské jeskyně, pro-
to by organizátoři chtěli pozvat 
osobnosti z veřejného života, 
ale i biskupství. Pokud se sochy 
zrestaurují, budou opět vystaveny.
Těchto 53 soch je rozčleněno do 
celkem 14 zastavení. Jednotlivá 
zastavení mají různý počet soch 
a i rekonstrukce bude probíhat 
po jednotlivých ucelených čás-
tech. „Restaurování by mělo stát 
2 miliony korun a možná se ho 
ujmou studenti jako své diplo-
mové práce zde na zámku. Nabízí 
se i sponzoři, tak doufáme, že se 
oprava soch podaří, ale budeme 
žádat i o dotace. Soubor chceme 
zapsat jako kulturní památku. Tak 
už sochy nebudou moci být od-
vezeny a budou sloužit k oživení 

víry, ale i života v Bohuticích,“ 
doplnila Nedomová. /mask/

Opravy přináší problémy
/Oslavany/ V době prázdnin probíhala v Oslavanech přeložka sítí vy-

sokého a nízkého napětí elektrického vedení na sídlišti a v ulici Zámec-
ké a Mlýnské, kde se nachází výkopy v chodnících, které byly předloni 
kompletně zrekonstruovány. Občané těchto ulic se cítí poškozeni a mo-
hou si myslet ledacos ohledně plánování prací, protože to vypadá jako 
v Kocourkově. Prvně se opraví komunikace a poté se hned rozkope. 
„Situace je ale taková, že v době, kdy se chodníky budovaly, na ně byla 
dána dotace. Protože jsme komunikace chtěli budovat, pustili jsme se 
do toho, abychom o fi nance nepřišli. Firma E-ON v té době neměla ani 
zpracovanou projektovou dokumentaci ani volné kapacity, takže městu 
nemohla vyhovět. Proto modernizace probíhá tak, jak probíhá. Mně 
velice mrzí, že občané v těchto ulicích musí v krátké době snášet tako-
véto omezení přístupu do svých domů, nepořádek a neklid. Do konce 
srpna bude vše hotovo,“ vysvětlil místostarosta Miloš Musil.  /jak/

 Jsou v ohrožení hlavně děti
/Hostěradice/ V průmyslové zóně obce Hostěradice se nachází be-

tonové torzo budovy, která se pro místní stává postrachem. „Budova 
bývalých dílen zemědělského družstva nás opravdu trápí. Objekt se 
nestačil dostavět a zůstal jen betonový skelet. Ten v současnosti vyu-
žívají místní děti ke svým hrám, běhají po střeše, večer se tam schází 
pochybné živly, kouří, pijí alkohol a nikdo přesně neví, co se tam po 
tmě děje. Takže večer to tam žije,“ vysvětlil starosta obce Marek Šei-
ner. Obec se snažila kontaktovat majitele nemovitosti, ten ale nepře-
bírá poštu. „Podařilo se nám zjistit, že je na tento majetek vyhlášená 
exekuce. Kontaktovali jsme exekutora, ten ale z celou záležitostí nic 
nedělá. Rozhodli jsme se, že na vlastní náklady objekt alespoň oplotí-
me, abychom zamezili přístupu osob, protože budova je nebezpečná. Je 
totiž několikapatrová bez jakéhokoliv zajištění, takže hrozí nebezpečí 
pádu a dalších úrazů. Z kanalizace někdo ukradl litinové poklopy, které 
skončily ve výkupně. Takže hrozí i pád do kanalizace,“ pokračoval dál 
Marek Šeiner. Cílem je, aby se s budovou něco dělo, byla využita a 
odstranilo se nebezpečí, které betonové torzo představuje. V případě 
exekuce by možná tamní zastupitelé uvažovali o případném odkupu, 
ale záleželo by na ceně. „Rádi bychom uvítali podnikatele, který by tu 
rozjel nějakou výrobu. Budova by se dala využít například pro šicí díl-
ny. Protože je v průmyslové zóně, není příliš vhodná ke kultuře, možná 
by tam mohla být diskotéka,“ zauvažoval starosta.                     /mask/ 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Výzva:

Vážený pane starosto, jak jistě víte, odbor regionálního rozvoje 
Městského úřadu Ivančice vydal dne 16.5.2007 územní rozhodnutí
o umístění stavby recyklační linky na pozemcích v k.ú. Němčice u 
Ivančic (lokalita Karlov). Tyto pozemky jsou v konceptu územního 
plánu Města Ivančice, který na svém veřejném zasedání dne 5.10.2006 
schválilo zastupitelstvo města, vedeny jako zelená plocha. Umístění 
stavby recyklační linky na těchto pozemcích je tedy v rozporu s kon-
ceptem územního plánu. Dovoluji si Vás tímto upozornit na ustano-
vení § 97 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), týkající se územního opatření o stavební uzávěře, 
které „omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost 
ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí 
využití území podle připravované územně plánovací dokumentace“.

Lokalita Karlov je zcela nepochybně příkladem toho, kdy je třeba 
dle správního řádu výše citovaného paragrafu použít. Vyzývám Vás 
proto, aby Rada města Ivančice na svém nejbližším zasedání vydala 
dle § 98 stavebního zákona návrh na územní opatření o stavební uzá-
věře v lokalitě Karlov. Současně Vás chci upozornit na odstavec (1) 
tohoto paragrafu, který stanoví další postup v případě nečinnosti pří-
slušné rady obce. Závěrem bych Vám chtěl připomenout některé Vaše 
výroky z loňské diskuse. Stále ještě není o ničem rozhodnuto a stále 
má trumfy v rukou město. Ptám se tedy, zda vůbec hodlá město tyto 
trumfy vytáhnout?        Za ZO Strany zelených Petr Husár, Řeznovice

K veřejné výzvě: 
Rada města obdržela text Veřejné výzvy ZO SZ Ivančice k vydání 

návrhu stavební uzávěry pro lokalitu Karlov, podané Petrem Husárem 
a bude se jí standardním služebním postupem zabývat. S přihlédnutím 
ke stanovisku Odboru regionálního rozvoje a České inspekce životního 
prostředí, právní analýzy příslušných paragrafů Zákona 183/2006 Sb. 
O územním plánování a stavebním řádu a všech dokumentů k problema
tice, které předložil žadatel o vybudování místa pro mobilní a dočasnou 
recyklaci inertní stavební suti v rámci řízení o umístění stavby (vyjá-
dření příslušných dotčených orgánů státní správy a Provozního řádu 
pracoviště) a město nechalo vypracovat odborným ústavem - Hodno-
cení zdravotních rizik, které jsou umístěny na webu města, přijme Rada 
města k předložené veřejné výzvě usnesení. Je třeba připomenout, že 
v současné době probíhá správní řízení. Prvoinstančně bylo vydáno 
ORR rozhodnutí o umístění stavby. Jeden z účastníků řízení se proti 
němu odvolal (text odvolání je k dispozici např. na elektronické úřední 
desce) k odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad JmK. Ten buďto 
„rozhodnutí“ potvrdí nebo zruší a vrátí k novém u projednání. Toto je 
jedině možný stanovený postup.            MUDr. Vojtěch Adam, starosta

Bohutické sochy přilákaly mnoho poutníků

foto: mask
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MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)
Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz

prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00, So 7.00-12.00

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

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové

Přechodové profily
Soklové profily

Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu

Ukončovací profily
Schodové profily

MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)

POLYSTYREN POLYSTYREN POLYSTYREN 
Fasádní 8 cm
za m2

Podlahový zátěžový 5 cm
za m2

MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)

Fasádní 8 cm
2

Podlahový zátěžový 5 cm
2

13000 
9900 

FASÁDY

POLYSTYREN POLYSTYREN POLYSTYREN 

FASÁDY
od                          za m

POLYSTYREN POLYSTYREN POLYSTYREN 

MAMUT
CERESIT

9800 od                     za m2

hloubková, do betonu

od                          za m2od                          za m10500 

Stavební materiály výrobců:
•  YTONG, HELUZ, BRAMAC, KM beta
•  sádrokartonové systémy
•  střešní okna
   VELUX, FENESTRA
•  betonové štípané
   bloky KB blok
•  ztracené bednění
   15, 20, 30, 40, 50
•  zámková dlažba
•  nopové folie

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zaplatí město Oslavany 

160.000.000 Kč, nebo přijde
 o veškerý majetek ?

Oslavanský zámek – začátek, či konec ?
Zřejmě všichni občané regionu si povšimli, jak oslavanský zámek 

v posledních letech prohlédl. Novou restauraci, fi t - centrum, pivovar, 
masáže, galerii, ubytovnu a zámecké expozice navštěvují denně desítky
až stovky návštěvníků. Naše společnost do revitalizace zámku inves-
tovala bez jediné koruny jakékoliv dotace přibližně 75.000.000,- Kč 
včetně DPH. Tuto investici prověřil a uznal dokonce i Finanční úřad 
v Ivančicích, který, jak známo, není zrovna našim příznivcem. 

Jediný, kdo si této investice zřejmě nevšiml, je tedy jen starosta 
Oslavan a pracovníci odboru správy majetku. A to i přesto, že po 
zhodnocení zámku naší činností po naší společnosti požadovali za 
objekt zámku nehorázných 100.000.000,- Kč, i když tentýž objekt před 
opravou nabízeli společnosti Xerox za 20.000.000,- Kč. Protože naše 
společnost chtěla dokončit svůj investiční záměr, přistoupila i na tento 
nemravný požadavek (zaplatili bychom znovu to, co jsme do zámku již 
investovali). Poté, co nám státní správa způsobila značné ekonomické 
potíže, dostali jsme se do prodlení se splátkami nájmu, které byly zapo-
čítány do kupní ceny. Jen pro zajímavost uvádím, že Město Oslavany 
požadovalo měsíční nájem 750.000,- Kč proti původním 60.000,- Kč. 

Požádali jsme proto Město Oslavany o započtení části našich ná-
kladů proti dlužným částkám. Odmítli! Zaplatili jsme polovinu dlužné 
částky z úvěru a požádali o splátkový kalendář. Naoko souhlasili, 
avšak druhý den na nás poslali exekutora,  (o exekuci bylo u soudu roz-
hodnuto za půl dne !!!). Ten ihned obstavil náš veškerý majetek v hod-
notě 170.000.000,- Kč, přičemž náš pomyslný dluh činí 4.000.000,-Kč. 
Poté jsme poslali  na účet města zálohu na úhradu dluhu ve výši 
1.000.000,-Kč, město ji vrátilo! Proč asi? Vztahy mezi pracovníky
v odboru správy majetku a exekutorem v současnosti šetří Policie ČR.

Ani sebehloupější investor by v takové situaci nemohl udělat nic 
jiného, než jednat. Sečetli jsme tedy naše veškeré náklady se ško-
dami, které nám Město Oslavany způsobilo a dospěli jsme k částce 
160.000.000,- Kč. Podali jsme žalobu a k dnešnímu dni je zabloko-
ván veškerý nemovitý majetek Města Oslavan. Finanční úřad pak 
Městu Oslavany vyměří z neoprávněného obohacení daň ve výši cca 
19.000.000,- Kč. Exekuční prodej městského majetku tedy na sebe 
nedá dlouho čekat. A vedení města o této věci nekomunikuje ani se 
zastupitelstvem!

Muselo to být, a dá se vůbec ještě něco dělat ? Odpověď je teď v rukou 
statutárních zástupců Města Oslavan.      V Biskoupkách, dne 26.8.2007,

Ing. Jiří Tomek, předseda představenstva, G&C Pacifi c, a.s.

Důvodem založení mikroregionu 
byla snaha zajistit takový rozvoj re-
gionu, aby se občanům dobrovolně 
sdružených obcí lépe žilo. K tomu 
má pomoci i zviditelňování této 
oblasti jak v Jihomoravském kraji, 
tak v celé ČR a v neposlední řadě 
i v Evropě, neboť Evropa komu-
nikuje jen s regiony. V žádostech 
o dotační tituly /fi nanční krytí/ 
musí mít každá obec partnerskou 
smlouvu s regionem, včetně strate-
gického plánu obce.

STRATEGIE celého mikrore-
gionu je založena na rovnoprávnos-

ti všech obcí /totéž dokládají i sta-
novy/ a vychází z jejich potřeb. Její 
tvorba byla časově i jinak náročná. 
Podíleli se na ní zástupci občanů, 
podnikatelů, škol, kulturních orga-
nizací, spolků i zástupci bankovní 
sféry. Konečné zpracování vychá-
zelo ze současného stavu problema-
tiky obcí, pojmenovalo problémy, 
nedostatky a nasměrovalo blízké 
i vzdálené kroky do budoucna. 
S plným respektem rozvojových 
záměrů obcí je strategie veřejným 
dokumentem, je živým materiálem, 
který se aktualizuje. Strategii mik-

roregionu obdrželo vedení každé 
obce, je k dispozici volenému orgá-
nu obce i všem občanům.

Mikroregion je členem MÍST-
NÍ AKČNÍ SKUPINY s názvem 
ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO 
-JEVIŠOVSKO a spojuje své síly 
s dalšími 3 mikroregiony /Svazek 
obcí SEVER ZNOJEMSKA, Dob-
rovolný svazek obcí Jevišovicka, 
Svazek obcí při Formanské cestě./ 

Členem Místní akční skupiny 
může být právnická osoba, zástup-
ci veřejné správy, podnikatelské 
sféry, neziskových organizací. 
Monitorovací a výběrová komise 
se angažuje při výběru projektů 
případného dotačního titulu. Naše 
MAS splňuje všechny podmínky 
řádného a úspěšného fungování, je 
otevřena všem zájemcům.

MIKROREGIONU se daří zís-
kávat fi nanční dotace z krajského 
úřadu, i ministerstva, což není sa-
mozřejmostí, ale vyžaduje to řádnou 
přípravu. Pomáhají i granty skupiny 
ČEZ. Dohromady s členskými přís-
pěvky je zajištěna funkčnost, akce-
schopnost mikroregionu a plnění 
zadání strategického plánu.

Ne každý mikroregion se může 
pochlubit takovým konzultačním 
místem, jako je dobře vybavené 
INFORMAČNÍ CENTRUM, které 
slouží obcím i jednotlivým obča-
nům. Je zázemím pro setkávání 
starostů, plní funkci poradenskou 
pro podnikatele, je zázemím
pro odborníka EKOPORADNY, 
pro celou MAS. 

Informační centrum je otevřeno 
2x v týdnu /pondělí a čtvrtek/, 
v ostatní dny je manažerka k dispo-
zici přímo v terénu. Náměty rozvo-
je jednotlivých obcí se zpracováva-
jí do podoby uložení v inkubátoru 
krajského úřadu pro výběr ve věci 
dotačních titulů. Zde platí, že štěstí 
přeje připraveným.

Manažerka se musí vyznat ve 
všech záludnostech a náročnosti 
žádostí o dotace z EVROPSKÉ 
UNIE. Roky 2007 - 2013 budou 
vyžadovat profesionální podmínky 
připravenosti právě v mikroregio-
nech. Bude záležet na aktivitě obcí, 
mikroregion je silnou základnou.

Máme dobrou manažerku. 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ proběhlo 
transparentně dle zákona. Řádná 
výběrová komise /včetně zástupce 
regionálního odboru krajského 
úřadu/ vybrala z několika uchazečů 
ing. Jitku Schneiderovou. V reakci 
na minulý článek v Zrcadle musím 
zareagovat následovně: Nikdo, ani 
já, jsme před datem výběrového 
řízení paní ing. Schneiderovou 
neznali. Současný pracovní vztah 
a vzájemná podpora je založena na 
konstruktivní spolupráci. Nic víc, 
nic míň. Nikdo z obcí nikdy nena-
vrhoval odvolání manažerky.

HOSPODAŘENÍ mikroregionu 
je a bylo v pořádku. Výsledek 
auditu špatné hospodaření ani ne-
naznačil. Formální chyba v zápise 
závěrečného účtu nemá s fi nance-
mi nic společného. Bylo by bývalo 
dobré toto si ověřit přímo u audito-
ra, který krajský audit prováděl.

Má-li někdo pochybnosti o čem-
koliv z činnosti mikroregionu, ať se 
přijde přesvědčit. Věřme smyslupl-
nosti práce Moravskokrumlovska, 
važme si práce druhých, oceňme 
schopnost, buďme pokorní.

Tato malá informace o mikrore-
gionu není vyčerpávající, pravidel-
né informace budeme zveřejňovat 
v Moravskokrumlovských novi-
nách, které začnou brzy vycházet. 

A bude dobře, když si občané ce-
lého mikroregionu najdou cestu do 
informačního centra na Palackého 
57 v Moravském Krumlově. 

Anna Gigimovová, předsedkyně 
 Moravskokrumlovska 

Moravskokrumlovsko bez senzací a zlomů aneb mikro-
region má své opodstatnění, svůj význam a výsledky

První stezka dokončena

/Miroslav/ Na návštěvu za obojživelníky můžete jít k mokřadům
a rybníku v Rénách. V Miroslavi se totiž starají o propagaci krás tamní 
přírody, ochranu životního prostředí a rozvoj turismu. Byl vytvořen 
dvoudílný plán. O prázdninách byla dokončena I. etapa naučné stezky 
kolem Miroslavského rybníka. Druhá etapa povede po národní přírodní 
památce Miroslavské kopce a její zbudování je naplánováno na pod-
zimní měsíce. „Akce je podporována Skupinou ČEZ z projektu „Po 
oranžové“ částkou 150.000 korun. Zbylé fi nance jsou vyčleněny z roz-
počtu města. Na hrázi rybníka jsou instalovány tři informační panely 
věnované obojživelníkům, rybám a ptákům. Uprostřed je umístěno 
odpočívadlo, odpadkový koš a stojany na kola,“ sdělil Roman Volf, 
místostarosta. Aby se o lokalitách turisté dozvěděli co možná nejvíce, 
zajistili odborné texty na poutačích MVDr. Julius Klejdus, Mgr. Petr 
Slavík a Josef Diviš. Každý návštěvník tak propojením tras získá
ucelenou představu o okolí Miroslavi.                                         /mask/

Dřevěné brikety • Kovářské uhlí - 380 Kč/q
Hnědé a černé uhlí • koks • brikety

Rozvoz stavebního materiálu včetně 
složení hydraulickou rukou
dále dovezeme: písek, štěrk, oblázky

Praktický
obrubník

foto: mask
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Představte nám Hrubšice? 
Zde si s dovolením pomohu 

citací. „Genia loci bylo možno 
ještě donedávna potkat například 
v malé vesničce Hrubšice na řece 
Jihlavě. Ve vstupním prostoru, 
kde stojí nádherný barokní mlýn, 
vedle bílá zeď s vraty mezi moc-
nými pilíři, naproti zámeček a 
pak krátká ulice vedoucí k jinému 
podobnému prostranství s malou 
kapličkou…“  Mě nezbývá než 
souhlasit a tak trochu oponovat
s tvrzením donedávna. Genius 
loci zde v Hrubšicích stále s ná-
mi je a naše životy obohacuje 
a návštěvníky ohromuje. Sama 
si pamatuji, jak před 8 lety, kdy 
jsem poprvé přijela do Hrubšic, 
jsem to „něco navíc“, co je velmi 
subjektivní a kvantitativně těžko 
popsatelné, právě zde v Hrub-
šicích poznala. Ale k historií. 
Vznik vesnice Hrubšice se popr-
vé připomíná již roku 1225; tvrz 
zde pak prokazatelně existovala 
v první polovině 14. století. V ro-
ce 1350 náležela tvrz Hartinkovi 
z Vejtmíle a koncem 14. století 
Benešovi z Kravař, majiteli Mo-
ravského Krumlova. V 15. sto-
letí se majitelé střídali; dalšími 
držiteli tvrze byli např. Hrubšičtí 
z Čechtína a od roku 1530 Václav 
z Hodic. Nejvýznamnější období 
zažily Hrubšice za vlády Pánů 
z Lipé. V 2. polovině 16. století 
Oldřich z Lipé zahájil přestavbu 
tvrze, kterou držel od roku 1558, 
na renesanční zámek. Přestavba 
byla dokončena těsně po roce 
1598, kdy byly Hrubšice připoje-
ny k Moravskému Krumlovu. To 
se stalo zámku osudným: od 17. 
století ztrácel svůj význam a v 19. 
století byl změněn na byty úřed-
níků. Bytovým účelům sloužil 
ještě i v době komunistické éry; 
tehdy zde byly i kanceláře, ma-

teřská škola, hospoda a knihovna. 
Jaký osud čeká tento objekt ve 
století jednadvacátém, se nechá-
me překvapit. 

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci obce v posledních pár 
letech, co se tu povedlo? 

Mohu posuzovat jenom to, u 
čeho jsem sama byla a na čem 
jsem se podílela. V roce 2004 
jsem společně s ostatními, komu 
osud vesnice nebyl lhostejný, za-
ložila Občanské sdružení Hrubši-
ce. Původní skromný cíl,  resp. 
přání zpestřit si život na vesnici, 
sice trochu přerostl, ale naštěstí 
v kladném slova smyslu. A tak 
se do obecního kalendáře vrátily 
tradice - ostatky, hody, přibyla zá-
bavná odpoledne pro děti. (Dětský 
den, Strašidelný zámek). A neje-
nom to, konstruktivním dialogem 
s ivančickou radnicí jsme dosáhli 
i investic do rozvoje obce,  např. 
oprava místních komunikací,
jejichž stav byl opravdu kritic-
ký, údržba veřejných zelených 
prostranství, dále krásné dětské 
hřiště (za přispění Skupiny ČEZ 
a jednoho soukromého vlastní-
ka, který pozemek, na kterém 
hřiště stojí, městu pronajal za 
symbolickou 1 korunu). Je toho 
víc, kolikrát i drobnosti, které 
v konečném součtu činí život 
v Hrubšicích příjemnějším. 

Co je pro Vás i obec v tomto 
v následujícím období prioritní, 
jaké jsou plány do budoucna? 

Tak to je spíše otázka na ivan-
čické zastupitelstvo, a jelikož 
nemáme předvolební období, 
které je plné slibů, dostalo by se 
Vám s největší pravděpodobností 
reálné odpovědi. Ale pokud se 
ptáte mě, tak mohu vyslovit můj 
názor, který jsem si za tu dobu, 
kdy se angažuji ve veřejně pro-
spěšných akcích a všeobecně 

v tzv. neziskového sektoru (cha-
ritativní projekty, dárcovství a 
sponzoring). Nejsem zastáncem 
takového tohoto přístupu „my po-
třebujeme a my chceme“. Každá 
mince má dvě strany. Na jedné 
straně jsou požadavky a na straně 
druhé možnosti. Ty požadavky 
budou vždy převyšovat reálné 
možnosti je uspokojit. Základem 
úspěšné spolupráce je dialog, kdy 
si obě strany naslouchají a snaží 
se pochopit vzájemné argumenty. 
Spousta věcí je nakonec řešitel-
ných, jde jen o to se domluvit a 
najít cestu k řešení. 

Jaká je komunikace mezi ob-
čany v obci, schází se k diskuzím 
o situaci v obci a jak Vám vychá-
zí vstříc město? 

Tato otázka přímo souvisí s tou 
předchozí. Jistě jde také o to aby 
jedna strana sjednotila svůj zájem 
(požadavky), s kterými před-
stoupí před stranu druhou. Ano, 
komunikace mezi občany zde je, 
někdy možná trochu bouřlivější, 
ale o to upřímnější. Lidé zde, 
se za dosavadní dobu existence 
Občanského sdružení Hrubšice, 
které bylo založeno jako skutečná 
občanská iniciativa, napříč celou 
vesnicí, naučili, že společným za-
pojením do veřejného života lze 
dosáhnout mnohého. Z obce na 
okraji zájmu města se stala obec 
kde se začalo investovat, rozvinul 
se komunitní život, čímž kvalita 
života v Hrubšicích jistě vzrostla. 
Na druhou stranu se také ukázalo, 
jak důležitá je podpora města, 
které se nám naštěstí dostalo. 

Je také podporována bytová 
výstavba pro mladé? 

Jsme svědky toho, že zájem o 
bydlení zde roste. A pozitivní je 
fakt, že přibývá mladých rodin 
s dětmi. Tudíž budoucnost vesni-
ce je zajištěna. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
Nejbližší školské zařízení je 

v obci Řeznovice (1 km). Větši-
na dětí z Hrubšic tak absolvuje 
začátek školní docházky právě 
tam. Za druhým stupněm základ-
ní školní docházky dojíždějí do 
Ivančic. Bydlíme na vesnici, tu-
díž alfou a omegou našeho žití je, 
jak vyřešit dojíždění. Takže často 
vyřeší otázku „kam dát dítě do 
školy?“ realita časových možnos-
tí rodičů v kombinaci s jízdním 
řádem veřejné dopravy. 

Jak jste tedy spokojeni s do-
pravní obslužností obce? 

Bylo období, kdy bylo lépe, 
na druhé straně jsme  zažili situ-
aci, kdy Hrubšice byly prakticky 
odříznuty od okolního světa 
ve smyslu dopravního spojení. 
Vlastně pokud si vzpomínám, 
moje první jednání s ivančickou 

radnicí bylo právě na toto téma. 
Život je o kompromisech, ale také 
o víře v lepší zítřky. 

Na co se můžeme těšit v ob-
lasti kultury a sportu, na co nás 
pozvete? 

Pozvánky na akce v Hrubšicích 
pořádané jsou většinou inzerová-
ny v místním tisku, takže čtenáři 
budou mít jistě příležitost zvážit, 
zda pozvání využijí. Z těch nej-
bližších -  Hrubšické rozmarýnové 
hody, Strašidelný zámek, Hrubšic-
ké vinobraní, Vánoční jarmark na 
nádvoří zámku pořádaný ve spo-
lupráci s řeznovickou školou. Na 
příští rok jsou plány odvážnější. 
V současné době je ve stádiu vzni-
ku nové sdružení s cílem pořádat 
v Hrubšicích akce kulturního cha-
rakteru. Ale o plánech  raději moc 
nemluvit, ať je nezakřiknem. 

Na co byste upozornila turisty 

a návštěvníky obce? 
Příjemné chvilky se dají strávit 

i za humny. To je známá pravda, 
kterou teprve, jako národ, objevu-
jeme. Časopis Týden se ve svém 
prázdninovém dvojčísle pokusil 
najít zajímavá místa v České re-
publice, která zatím na své obje-
vení trpělivě čekají. Mezi těmito 
krásnými místy s vysokým turis-
tickým potenciálem  se ocitl také 
zámek Hrubšice a přilehlé okolí, 
tzv. moravské stepi - Hrubšická
a Biskupská hadcová step). Nejen,
že tyto hadcové stráně nabízejí 
nádhernou přírodní scenérii, ale 
jsou také velmi cenné z hlediska 
přežívajících biotopů. Pro svůj 
význam z ochranářského hledis-
ka bylo Střední Pojihlaví, jehož 
součástí je přírodní okolí Hrubšic, 
vyhlášeno Přírodním parkem a 
zařazeno mezi evropsky význam-
né lokality v České republice. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář 

Zeptali jsme se: Václavy Ludvíkové za Občanské sdružení Hrubšice

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

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

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.

»  soustružníka kovů  
    (nástrojař)
»  strojního mechanika
»  provozního elektrikáře

»  manipulačního dělníka na VZV
»  technologa - kalkulanta
»  brigádníky
    na dlouhodobou výpomoc

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, mobil: 602 288 131.

e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz

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

PRODEJ
PYTLOVANÝCH OMÍTEK
A BETONŮ „PROFI“
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

IERACO - WECH s.r.o.
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Stavební pozemek na výstavbu
chaty Ivančice, lokalita Dejmaly, 
výměra 968 m2. Na pozemku jsou 
dva sklepy a horní základ. deska
o ZP 16 m2, IS: el. na pozemku, 
voda - možnost studny. 
Cena: 225 tis. Kč 

Řadová garáž Ivančice - Lekovice
o zast. ploše 23 m2, montážní 
jáma, pracovní ponk a zavedena 
elektřina. Ihned volná.
 
Cena: 90 tis. Kč 

Polořad. RD na klíč 3+1 s park. 
stáním až 6+1 s garáží v krásném 
prostředí Rosic u Brna, pozemky 
od cca 540 do 580 m2, veškeré IS.
Cena: od 2,945 mil. Kč 
včetně pozemku, IS a DPH 

RD na klíč 4+1 s garáží, hr. stavby
nebo pozemky v obci Padochov, 
dobrá dopravní dostup., výměry 
poz. 471-535 m2, veškeré IS. 
Cena hr. stavby: od 1,876 mil. Kč
včetně pozemku a IS a DPH 

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

RD 2+1 Padochov u Oslavan 
s přísluš., zast. plocha 418 m2, 
zahrada 579 m2, dvůr, vhodný
i jako dvougenerační, veškeré IS.
Cena: 1,49 mil. Kč 

RD 2+1 Odrovice, 28 km od Brna, 
samost. stojící, RD určen k roz-
sáhlé rekonstrukci nebo jako stav.
místo, ZP 114 m2, zahrada 117 m2 
+ 1 ha pole, veškeré IS. 
Cena: 680 tis. Kč 

splátka od 2.123 Kč/měs.splátka od 4.620 Kč/měs.

Zděná, velmi pěkná chata v Ivan-
čicích, Stříbský 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 

Celoročně obyv. chata Ivančice,
zděná, s garáží, oploc. pozemek 
o výměře 500 m2, určená k menší
rekonstr., IS: do objektu je rozve-
dená voda z vl. studny, el., septik. 
Cena: 630 tis. Kč 

Zděná chata Ivančice v lokatitě 
Stříbský mlýn, i k celoročnímu 
obývání, dobrý příjezd. IS: topení 
na TP, elektřina, septik, voda
- není. 
Cena: 260 tis. Kč splátka od 1.950 Kč/měs.

VELKÉ SLEVY
SLUNEČNÍCH

BRÝLÍ

Oční optika Šárka Kocandová

Palackého nám. 43
664 91 Ivančice   

www.optikakocandova.cz

Pro Vaše nejmenší to nejlepší
Nabízíme:

• body • dupačky • kojenecké soupravy
do porodnice • pleny obyčejné i s potiskem
• ortopedické kalhotky na pleny • osušky

• deky • nepropustná prostěradla • mimiVak
• kojící polštáře • rychlozavinovačky

• plymo na kočárek (sportovní i saténové)
• přebalovací podložky • aj. 

Dále nabízíme:
• trika • mikiny • ryfl e

• tepláky • teplákové soupravy, 
• dětské, dámské a pánské spodní prádlo

Z metrového textilu nabízíme:
• manšestr • látku pro volný čas

• maskáčovinu • sýpkovinu • vatelín • aj. 

Kojenecké a dětské oblečení,
metrový textil Nejedlý

Pracovní doba:
Po - Pá  8.00 - 17.00  •  So  8.00 - 10.30

MIROSLAV • nám. Svobody 8

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

NOVÁ VÝSTAVBA RD

splátka od 1.617 Kč/měs.

Prodej
CIHLOVÉHO BYTU 

OV 1+1 Ivančice, 2. p. 
celková plocha 31 m2,

nová kuch. linka 
a jiné drobné úpravy. 

Cena: 750 tis. Kč 
(nelze fi nancovat 

hypotékou) 

NABÍDNĚTE
k prodeji RD 1-3+1 

i určené k rekonstrukci, 
demolici,

se zahradou i bez, 
v lokalitě nejlépe
Ivančice a okolí, 

ale není podmínkou.

NOVÁ VÝSTAVBA RD

Vedení města Moravský 
Krumlov zahájilo první kroky 
k důstojným oslavám 750. výročí 
povýšení Moravského Krumlova 
na město. Tohoto aktu se měl 
„dopustit“ král Přemysl Otakar 
II v roce 1260, oslavovat tedy 
budeme v roce 2010.

Ověření faktu, kdy bylo město 
založeno nebo existující osada na 
město povýšena, je velmi nesnad-
né. Moravské zemské muzeum 
v Brně odkazuje na publikaci 
„Moravský Krumlov - sedm set 
let města nad Rokytnou“, vyda-
nou v roce 1960, kterou uspořá-
dal dr. Miloslav Jurák s okruhem 
spolupracovníků:

cit.: „Ant. Ugwitz a po něm 
ostatní badatelé pokládali rok 
1260 za bezpečné datum povýše-
ní Krumlova na město. Opírali se 
přitom o zprávu ve zlomku měst-

ské kroniky z pozdějších dob, 
jež však není podložena žádným 
listinným dokladem. Otázka data 
vysazení Krumlova na město je 
tedy nadále otevřena.“

Ant. Ugwitz v knize „Příběhy 
města Moravského Krumlova
a sousední vesnice Rokytné“ vy-
dané v roce 1883, uvádí:

cit.: „I v Krumlově usadili se, 
pokud víme, Němci již v první po-
lovici 13. věku, ana založena zde 
komenda řádu německých rytířů, 
jíž kromě části osady náležel špitál 
a kostel špitální r. 1237 vystavěny. 
Času toho stál zde také již hrad, 
nepochybně na místě nynějšího 
zámku, náležeje s částí osady
pánům z Kunštátu a Obřan.“ 

První písemné zmínky o Krum-
lovu pak jsou z roku 1289 a hovoří 
o „hradu, pod nímž se rozkládalo 
město“. Z výše uvedených pra-
menů lze dovodit, že v roce 1260 
město v určité podobě existovalo 
(hrad, osada, špitál a špitální kos-
tel, komenda řádu německých ry-
tířů). Toto datum bylo tedy přijato 
jako datum uzanční (dohodou), od 
kterého se „stáří“ města odvozuje.

K uvedenému výročí rada 
města doporučila a zastupitelstvo 
města schválilo první dva kroky, 
které vyžadují, aby byly řešeny 
v předstihu. Jedním z nich je 
záměr vydat reprezentativní pu-
blikaci o městě, která bude obsa-
hovat vše k připomenutí počátků 
Moravského Krumlova, jeho his-
torického vývoje až po prezentaci 
současnosti. Publikace bude zpra-
cována jako kombinace libreta, 
zpracovaného týmem odborných 
pracovníků - historici, archeolog, 
krajinář - a fotografi í historických 
i současných, kreseb, plánků
a mapek. Úvodní text a texty pod 
obrazovým doprovodem budou 
v trojjazyčné mutaci (česky, an-

glicky, německy), ostatní pouze 
v češtině. Vedení města hodlá 
oslovit všechny občany a pro-
fesionální i amatérské fotografy 
celého regionu ke spolupráci, 
jednak formou zapůjčení starých 
- dobových fotografi í a dokumen-
tů, jednak vlastní fotografi ckou 
tvorbou. Témata a kvalita pro 
digitální fotografi i budou zadá-
ny, uveřejněné fotografi e budou 
honorovány. Práce bude řídit 
5-7 členná pracovní skupina lidí
pro návrh obsahu publikace, 
témat fotografi í a pro koordinaci 
přípravy a průběhu prací na pub-
likaci tak, aby mohla být vydána 
na přelomu let 2009/2010. V této 
skupině bude preferována odbor-
nost před politickou paritou. For-
mát publikace bude buď A5 nebo 
A4, počet stran cca 150, fi nanční 
náročnost cca 600 - 650 tis. Kč, 
náklad 2000 - 3000 ks.

Druhým krokem, který je již 
téměř splněn, je udělení praporu 
městu Moravský Krumlov. V celé 
České republice neexistuje tak vel-
ké město, jako je Moravský Krum-
lov, bez vlastního praporu. Součas-
né vedení města tuto skutečnost cítí 
jako nedostatek, často i jako ostudu 

(např. při defi lé městských praporů, 
kterým se každoročně zahajuje me-
zinárodní hudební festival 13 měst 
Concentus Moraviae).

Práce byly objednány u spe-
cializované fi rmy, která vyřizuje 
jak heraldicky a vexilologicky 
zpracovaný návrh, tak i celou 
poradenskou činnost a po udělení 
praporu i jeho vlastní zhotovení. 
V minulém týdnu byla žádost se 
všemi přílohami zaslána do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, jejíž předseda 
na základě doporučení podvýboru 
pro heraldiku a vexilologii prapor 
městu udělí. Tento akt očekáváme 
na přelomu roku nebo v prvním 
čtvrtletí příštího roku.

Spolu s praporem bude městu 
udělen tzv. blason (legalizující 
popis) k městskému znaku, který 
od té doby bude požívat stejné 
právní ochrany jako prapor. 
V současné době není užívání 
historického znaku města žádným 
způsobem ošetřeno. Jeden důsle-
dek však tato akce bude mít: he-
raldicky čistý znak přijde o svou 
podstatnou část – barokní rámec 
včetně druhé knížecí korunky.
Jaroslav Mokrý, Šárka Švaříčková 

Přípravy oslav 750 let města Moravský KrumlovPivovarská cyklostezka 
/Oslavany/ V sobotu 25. srpna byla slavnostně otevřena nově vyzna-

čená Pivovarská cyklotrasa. Mohlo se tak stát, protože už v průběhu 
července bylo dokončeno zelené pásové značení tématické Pivovarské 
cyklostezky, která začíná a končí na oslavanském zámku. Stezka vede 
cyklisty od zámeckého pivovaru do pivovaru fi lmových „Postřižin“ 
v Dalešicích. Prochází krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy, vede 
přes hráze Dalešické a Mohelenské přehrady, kolem přírodní rezervace 
Mohelenská hadcová step a přes přírodní park Biskoupský kopec. Po 
slavnostním přestřižení pásky za přítomnosti zástupců skupiny ČEZ, 
která je generálním partnerem budování cyklostezek na jihozápadním 
Brněnsku, vyjelo na trať 127 zapsaných cyklistů a s těmi, co se neza-
psali, jich bylo kolem 200. Vše proběhlo v rámci Pivních slavností, 
které pořádal Oslavanský zámecký pivovar.

„Trasa je dlouhá 60 kilometrů a je zřejmě nejobtížnější ze všech osla-
vanských tématických cyklostezek jak pro svou délku, tak i pro konfi -
guraci terénu. Dá se pochopitelně na několika místech zkrátit, ale pokud 
někdo chce dojet až k cíli v Dalešicích, musí počítat s tím, že i nejkratší 
trasa po silnici stejnou cestou tam i zpět je dohromady 54 km dlouhá. 
Netrénovaný cyklista prožije asi čtyři hodiny jízdy na kole. Naštěstí je 
cestou dostatek příležitostí k občerstvení a odpočinku. Nutné je horské 
nebo trekové kolo,“ vysvětlil Miloš Musil, místostarosta Oslavan.
V prodeji bylo i 15 st. pivo Speciál Velmistr. Zda se někteří cyklisté 
museli řídit heslem na kole za pivem, zpátky pěšky, nevíme          /jak/

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

Neváhejte a prodlužte
si prázdniny na místech

plnych slunce!

Léto
se zá

rukou

Egypt
Tunisko
Djerba

Kypr
Rhodos
Kréta

´

O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti a vyprávění

z jihozápadní Moravy

sesbíral a upravil Martin Sklenář,
vydává Edice Zrcadlo, o.s. ALMA

JIŽ BRZY VYCHÁZÍ KNIŽNĚ 

KUCHYNĚ NIKA 
- ekonomická varianta Vaší kuchyně
- 10 barevných provedení
- zvýhodněné ceny sestav
  180 cm, 250 cm, 260 cm
- krátká dodací doba

RAMKA 180
jabloň

TAFLA 250
olše san

SOFT 250
techno

7.690,-

8.340,-

7.850,-



8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Krumlov chce cyklostezky
/Moravský Krumlov/ Město se otevírá pro cyklisty a vytváří pod-

mínky pro rodiny s dětmi, in-line bruslaře tím, že vytvoří bezpečnostní 
koridory. Radnice má v úmyslu otevřít síť cyklostezek a tras s uzlovým 
místem v centru města. Záměr má souvislost s programem, který vy-
hlásil krajský úřad se záměrem rozšířit sítě cyklistických komunikací 
s minimálním kontaktem na motorovou dopravu. „Město leží na roz-
hraní Vinařských stezek z jižní strany a z jihozápadního brněnska tudy 
probíhá několik koridorů především z oslavanska. Protože Moravský 
Krumlov doposud nebyl aktivně zapojen do tohoto programu rozvo-
je, tak usnesením zastupitelstva se toto změnilo. Aktivně vstupujeme
do jednání o cyklostezkách na krumlovsku s tím, že chceme vybu-
dovat cyklopenzion s ubytováním a navázat na oslavanské cyklos-
tezky a vinařské cyklostezky. Záměrem je vytvořit tu pomyslný uzel 
cyklostezek a propojit regiony. Uvažujeme i o vytvoření tří okružních 
tématických cyklostezek,“ informoval místostarosta Tomáš Třetina. 
Město má pro návštěvníky atraktivní nabídku - Slovanskou epopej 
Alfonse Muchy. Na tuto navazuje nabídka v oblasti stravování. Na-
bídku dále hodlají doplnit o sportovní vyžití. Letos otevřou naučnou 
stezku Krumlovsko -rokytenské slepence pro pěší turistiku.    /mask/

Bohutické koblihy 
/Bohutice/ Již počtvrté  se sešli příznivci meruňkových vdolků v are-

álu bohutického zámku. Nešlo tu ale jen o pojídání vdolků, oceňovala 
se meruňkovice, meruňková marmeláda a to vše v rámci Bohutického 
meruňkobraní. V letošním ročníku se díky vzrůstajícímu věhlasu klání 
sešlo 18 soutěžících, kteří byli ochotni cpát se vdolky s marmeládou. 
Padl ale i dosavadní rekord v počtu snězených pochutin. Známý jedlík 
Kamil Hamerský za 20 minut snědl 92 koblížků. Z 55 žen, které dodaly
svou marmeládu, zvítězila Anna Konvalinková. Ocenění za nejlepší 
meruňkovou pálenku si odnesl domácí borec Petr Leikep. Organizátoři 
akce Pavel Štefka a Martin Žák se mohli radovat i z velké účasti diváků,
kteří se přišli bavit a chutnat produkty vlastní odrůdy meruňky, která 
je tu zaregistrována i s latinským názvem.                                   /mask/

Zahájili výstavbu hřiště   
/Miroslav/ Miroslavští sportovci se mohou těšit na nové víceúčelové 

sportoviště s umělým povrchem, které vyrůstá v lokalitě „Za farou“. 
Stavební práce se již naplno rozjely a mělo by být hotovo do konce 
letošního roku. Využíváno bude na národní házenou, malou kopanou, 
fl oorbal, košíkovou, tenis a volejbal. Jednotlivé sporty se řeší vyznače-
ním lajnování na umělém povrchu. „Součástí areálu jsou také kabiny. 
V jednopodlažní budově budou umístěny šatny včetně sociálního 
zařízení pro hráče, rozhodčí, WC pro veřejnost a místnost klubovny. 
Parkoviště bude sloužit pro návštěvníky hřiště i blízkého hřbitova. 
Celý prostor bude oplocen. Hřiště bude sloužit žákům ZŠ, DDM, spor-
tovním kroužkům, oddílu národní házené a široké veřejnosti,“ uvedl 
místostarosta Roman Volf. Financování je zajištěno z několika zdrojů. 
Tři miliony ze státního rozpočtu, 2 miliony z Nadace ČEZ a 1 milion
korun je vyčleněn z rozpočtu města.                                            /mask/

Desetitisící návštěvník 
/Hlína/ Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně se poprvé veřejnosti 

otevřela 29. dubna 2007 a nikdo tenkrát netušil, jak obrovský zájem 
návštěvníků bude o pohled do dáli z jejího vrchu. I když je rozhledna 
pravidelně v letním období otevřena jen o víkendem a svátcích, za dva 
měsíce jejího provozu ji navštívilo již přes 8.000 návštěvníků. V uve-
deném počtu nejsou zahrnuti dětští návštěvníci, kteří mají vstup na 
rozhlednu zdarma. Jak se dočteme v knize návštěv rozhledny, nejstarší 
osobou, která na rozhlednu vystoupila, byl muž ve věku 86 let. Naopak 
nejmladším návštěvníkem, který byl „vynesen“ na rozhlednu, bylo mi-
minko ve věku 28 dní. „Zastupitelstvo obce Hlína je velmi spokojeno, 
že rozhledna je tak hojně navštěvovaná a proto připravilo zajímavou 
akci pro desetitisícového návštěvníka rozhledny, který od obce Hlína 
obdrží malý dárek. Desetitisícového návštěvníka můžeme očekávat 
v následujících týdnech, takže neváhejte a přijeďte se podívat k nám 
na Hlínu, a i když se vám třeba nepodaří být tím šťastlivcem, určitě 
nebudete litovat, protože vystoupat 107 schodů na rozhlednu stojí
za to,“ s úsměvem uvedl starosta obce Miloš Dostalý                     /jak/

/Horní Dubňany, Hrubšice/ 
Do jedinečného projektu v našem
regionu se pustila parta nadše-
ných lidí pod vedením Jiřího Sta-
nislava, starosty a herce z Hor-
ních Dubňan. Malý loutkařský 
festival zorganizovali hned v ně-
kolika obcích na pomezí Znojem-
ska, Třebíčska a Ivančicka.

Například v Horních Dubňa-
nech, Rouchovanech, Dukova-
nech a Hrubšicích byla odehrána 
celá řada loutkových představení 
za velké účasti diváků. „Již po 
osmé je tu v Hrubšicích herecký 
workshop pro děti. Je to taková 
herecká přípravka. Letos je to 
v součinnosti s malým loutkář-
ským festivalem. Malým proto, 
že jsme chtěli nejprve vysondovat 
návštěvnost a ohlas. Celý tento 
festival organizují Horní Dubňa-
ny a to starosta Jiří Stanislav. Já 
jsem byla oslovena ve smyslu za-
jištění představení. Do budoucna 

chceme akci rozšířit i o jarmark 
lidových řemesel, který by pu-
toval s loutkovými i folklorními 
představeními. Hlavně musíme 
sehnat peníze, protože předsta-
vení jsou zdarma a skupina ČEZ 
se k tomuto projektu postavila 
čelem,“ uvedla jedna z organizá-
torek Jessyka Horvátová.

„Mě v loňském roce napadlo, 
že tento kraj na severu znojem-
ského okresu nemá dost kultury. 
To, co si lidé udělají, je úžasné, 
jako třeba amatérské divadlo. 
Proto jsme zorganizovali takový 
putovní festival loutkových diva-
del. Vybrali jsme ale taková diva-
dla, kde nejsou vidět jen loutky, 
ale i živí herci. V tom je ta krása, 
kdy se prolíná herec s loutkou. 
Proto jsem oslovil s projektem 
sponzory, hlavně ČEZ. Ti to po-
chopili a dostali jsme na festival 
fi nance. Už proběhlo první kolo 
vystoupení po obcích Krumlov-

ska, ale i jihu Třebíčska. Hra-
jeme na zámku a po kulturních 
domech, ale i venku. Přijelo sem 
například i divadlo slavné rodiny 
Kopeckých, kteří v loutkářství 
mají již několik generací tradici. 
Jsem rád, že se to povedlo, zájem 
je veliký. Protože vše vychází, 
požádáme o grand, abychom po 
tomto úspěchu mohli festival roz-
šířit a pozvat více divadel, ale i 
obsáhnout a propojit více obcí. Je 
dobré to nejprve vyzkoušet s má-
lem a později rozšiřovat. Proto 
bych všechny pozval na příští 
rok,“ informoval herec a starosta 
v jedné osobě Jiří Stanislav.

„V naší rodině se loutkoherectví 
dědí po generace a v té pokračují i 
naši synové a budou snad i vnuci. 
Dříve jsme hrávali v divadelních 
angažmá a krátce před revolucí 
jsme šli na volnou nohu. To zna-
mená, že jsme herci svobodného 
povolání. Nemáme stálou scénu, 
ale hostujeme a děláme „šňůry“. 
Naším repertoárem je divadlo 
pro děti a to od mateřinky až po 
dospívající. V současnosti máme 
pět představení. Dnes hrajeme pro 
starší děti poetické představení 
s názvem Vyprávění starého stro-
mu,“ sdělil Matěj Kopecký ze sed-
mé generace loutkářů.         /mask/

Loutkařský festival slavil úspěch

Poutníci šli do Velehradu
/Znojemsko/ V předposledním týdnu prázdnin mnozí občané mohli 

zhlédnout průvod poutníků směřujících do Velehradu. Na znojemsku 
měli poutníci dvě zastavení. „Tuto pouť z Vranova na Velehrad cho-
díme už sedmý rok. Je to zhruba 150 kilometrů. Vyšli jsme v pondělí 
z Vranova po mši svaté do Znojma. To byla první část. Ve Znojmě se 
k nám přidali další poutníci a šli jsme do Miroslavi, kam jsme dorazili 
kolem 16. hodiny. Někteří si zaplavali v bazénu a ubytovali jsme se 
v kulturním domě. Po večerní mši svaté si uděláme Veselý večer plný 
her, scének a hudby. Zde v Miroslavi je nás už přes 130 a přidávají se 
další,“ sdělil organizátor akce Marek Dunda, kněz z Vranova nad Dyjí. 

Na své cestě se setkávali s vřelým přístupem, lidé poutníkům mávali 
a obdarovávali je jídlem a oni naopak zpívali lidem, co potkávali. Měli 
i doprovodná vozidla pro ty, kteří již nemohli a zabezpečovali technic-
kou stránku poutě. Nejmladším poutníkem byl dvouletý Antonín s ro-
diči a nestaršímu bylo přes sedmdesát let. Z Miroslavi pokračovali do 
Blučiny dále do Věteřova a Buchlovic. Pak pár posledních kilometrů 
došli do Velehradu. Tam dorazili v sobotu a setkali se s dalšími poutní-
ky z jiných směrů. Poté proběhlo zasvěcení a mše svatá.            /mask/

Sešit se změní v noviny
/Moravský Krumlov/ Zásadní změny se dočkají radnicí vydávané 

Moravskokrumlovské noviny. Ty začnou od začátku roku 2008 vychá-
zet v jiné podobě. Forma sešitku bude nahrazena novinovým stylem, 
frekvence vydání zůstane stejná, tedy měsíčník. Stávající periodikum, 
které vydával Městský úřad prostřednictvím Městského kulturního 
střediska, bylo Radou města na základě doporučení Komise pro kultu-
ru a prezentaci města a Redakční rady zastaveno čtvrtým číslem 2007. 
Důvodem byly zejména vysoké náklady a malá operativnost.

„Město se na základě zkušeností celé řady obcí vrátilo ke klasickému 
novinovému tvaru velikosti zvětšené A3. Název nebudeme měnit, stále 
to budou „Moravskokrumlovské noviny“. Periodicitu ponecháme je-
denkrát měsíčně, rozsah zatím čtyři strany, i když je z hlediska nákladů 
na materiál méně výhodný. Bude-li co tisknout, zvýšíme rozsah na osm 
stran. O zkrácení periodicity na čtrnáct dní neuvažujeme. První a po-
slední strana, případně vnitřní u většího rozsahu budou dvoubarevné. 
Techniku zvolí dodavatel,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.

Základ obsahu má být stejný, tedy jako dosud půjde o informace 
z radnice, ze školství, kultury, sportu a zajímavosti. Navíc se přidají 
pokyny občanům, dopisy čtenářů a odpovědi na ně. „Kritické názory 
a přání nebudeme cenzurovat, budeme na ně v tomtéž čísle odpovídat. 
Moravskokrumlovské noviny budou mít náklad cca 2100-2500 ks
a budou distribuovány zdarma prostřednictvím České pošty do každé 
rodiny. Na termínu distribuce se hodláme dohodnout se čtrnáctide-
níkem ZRCADLO tak, aby Moravskokrumlovské noviny vycházely 
v týdnu, kdy ZRCADLO nevychází. Nepočítáme s tím, že bychom 
si konkurovali. Druhá barva nebude modrá,“ doplnil Jaroslav Mokrý. 
V současné době byl soutěží vybrán dodavatel, nulté číslo se předběžně
plánuje na říjen 2007, první číslo má vyjít v prosinci 2007. Touto
změnou hodlá radnice ušetřit cca 100 tisíc korun ročně.             /mask/
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Francie – St.Tropez
Podle legendy je pojmenováno po Sv. Tropezovi, (1. díl 
tajenky) a loďka s jeho neporušeným tělem přistála právě 
zde. Středisko se nachází v jednom ze zálivů Azurového 
pobřeží, v němž se setkává půvab malého přístavu, typic-
kých domů a ulic malé jižní obce s překrásnými plážemi 
a sluncem ozářeného moře. Mírné středomořské klima 
doplňuje vše potřebné ke krásné dovolené, ale ještě něco 
navíc: (2. díl tajenky), předkládané s francouzským šar-
mem. Středisko je situováno na úzkém poloostrově. Pří-
mo na okraji St. Tropez je městská pláž. Hlavním cílem 
rekreantů je však rozsáhlý komplex pláží na opačné straně 
poloostrova ve vzdálenosti asi 10 km od střediska.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask

foto: mask
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Kulturní programy
1.9. - 16.9. 2007

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 1.9. ve 20.00 300: BITVA U THERMOPYL  
• ne 2.9.  v 18.00 Akční a historický fi lm USA
• st 5.9. ve 20.00 DANNYHO PARŤÁCI III  
  Kriminální komedie USA
• so 8.9. ve 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 
               v 18.00  - NA KONCI  SVĚTA
• ne 9.9.  v 18.00 Historická, dobrodr. komedie USA
• st 12.9. ve 20.00 PRÁZDNINY PANA BEANA
  Bláznivá komedie VB, USA, SRN
• so 15.9. ve 20.00 DIVOČÁCI
• ne 16.9.  v 18.00 Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
•ne 2.9. ve 20.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
  Akční fi lm USA
• st 5.9. ve 20.00 TAJNOSTI
  Komedie, drama ČR
• ne 9.9. ve 20.00 VELKEJ BIJÁK
  Parodie USA
• st 12.9. ve 20.00 ZODIAC
  Akční krimi fi lm USA
• ne 16.9. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST 4.0
  Thriller USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 1.9. v 19.00 HORY MAJÍ OČI 2
  Horor USA
• ne 2.9. v 19.00 SUNSHINE
  Sci-fi  USA
• so 8.9. v 19.00 VRATNÉ LÁHVE
  Komedie ČR  
• ne 9.9. v 19.00 TAJNOSTI
  Komedie, drama ČR
• pá 14.9. v 19.00 SHREK TŘETÍ
  Animovaný fi lm USA
• so 15.9. v 19.00 SMRTONOSNÁ PAST 4.0
  Thriller USA
• ne 16.9. v 19.00 HARRY POTTER
  A FÉNIXŮV ŘÁD
  Dobrodružný fi lm USA

Změna programů vyhrazena.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích vás zve na výstavu

Z DOMÁCNOSTI NAŠICH BABIČEK
Domácí technika a pomůcky 1. poloviny 20. století.

Galerie Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích. 
Výstava potrvá do 7. října.

Otevřeno: po, st 9 - 12 a 13 - 17 hodin
Út, čt, pá 9 - 12 a 13 - 16 hodin

So, ne (červenec, srpen) 9 - 12 a 13 - 17 hodin
So, ne (září, říjen) 13 - 17 hodin

Výstava je pořádána ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
Tel.: 546 451 489, e-mail: muzeum.ivancice@quick.cz, 

www.muzeumbrnenska.cz

TŘÍTISÍCÍ KONCERT POUTNÍKŮ 
V HISTORII SKUPINY

8. září 2007 v 15.00 hodin
Vystoupení skupiny Poutníci

v rámci Oslavanských historických slavností.

Město Miroslav, Sbor dobrovolných hasičů, miroslavská chasa
a Římskokatolický farní úřad Miroslav pořádají 

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
7. - 9. září 2007

7. září ve 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou Fantazie
8. září v 8.00 hod. - sraz zavádějících v Hasičském klubu

8.15 hod. - předání hodového práva chase v obřadní síni MěÚ
8.45 - 15.00 hod. - vyhrávání po městě a zvaní na hody
16.00 hod - zavádění krojované chasy pod májí před KD

20.00 hod. - hodová zábava v KD
9. září v 8.45 hod. - průvod krojované chasy do kostela

9.00 hod. - slavnostní hodová mše v chrámu sv. Petra a Pavla
10.30 - 15.00 hod. - vyhrávání po městě a zvaní na hody
16.00 hod. - zavádění krojované chasy pod májí před KD

K tanci a poslechu hraje po oba dny krojovaná dechová hudba 
Hradčovjanka. Po dobu konání hodů je připraveno

bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.

ZUŠ Oslavany zve žáky a rodiče na 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 2007 - 2008 

které se koná v pondělí 3.září 2007 v 15.00 hod.
v sále ZUŠ Oslavany. Ředitelství školy přijímá nové žáky
do hudebního, výtvarného a tanečního oboru. Ve výtvarném oboru 
se žáci seznámí s kresbou, keramikou, malbou na sklo a textil

a dalšími výtvarnými technikami.
Informace na tel.: 731 155 682 nebo v ředitelně ZUŠ Oslavany.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním

 neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS

V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich

kulturně-společenských a sportovních akcí, 
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese: 

noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

Pracovníci odboru sociálních věcí MěÚ Moravský Krumlov zvou 
širokou veřejnost na přednášku Mgr. Renaty Ježkové,

ze střediska výchovné péče Brno, na téma 

“VZTAHY V RODINĚ A VÝCHOVNÉ 
PROBLÉMY DĚTÍ”

Přednáška se bude konat  23. září v 15 hodin ve společenské 
místnosti DPS Moravský Krumlov, Jiráskova 634.

Spolek lidový dům srdečně zve na výstavu obrazů

MILOSLAV BÁBUNĚK
Krajinář, písmomalíř - zachycuje údolí Oslavy,

Vysočinu a jiná hezká zákoutí naší vlasti.
Kino Oslavany 8. - 14. září, vždy od 10 - 17 hodin.

Vernisáž 8. září ve 14 hodin.

Tenisový klub SK Želetice a obec Želetice vyhlašují 7. ročník turnaje 

„O POHÁR STAROSTY“
 

V sobotu 1.9. od 7.30 hod. se sejdou rekreační tenisté ve sportovním 
areálu s koupalištěm v obci Želetice, aby zápolili o věcné ceny, 
které věnovaly ČEZ, a.s., Ruční papírna Stará škola, Agra Horní 

Dunajovice, Keramia Sláma a Josef Bazal. 
S turnajem je spojena i společenská část - opékání prasete a po 
vyhlášení vítězů posezení s hudbou. Všechny příznivce tenisu zvou 
starosta obce Miroslav Bazal a předseda SK Želetice Karel David.

PORADNA PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením otevřela od 1. července
2007 poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je bezplatná 
a otevřená všem uživatelům sociálních služeb. Návštěvní doba je 
Po, St od 8:30 – 17:00, ostatní dny dle domluvy. Těšíme se na 
vás na adrese Veselá 199/5, Brno, tel: 542 214 110-111, email: 
nrzp.brno@centrum.cz

Sbor dobrovolných hasičů Miroslav hledá 

DÍVKY DO TÝMU ROZTLESKÁVAČEK
Zájemkyně přihlaste se na tel.: 724 246 387,

nebo přímo v hasičském klubu Miroslav.
Očekáváme osobitý přístup a iniciativu. Počet míst je omezen.

10. ročník „Letní ceny“ 
ČSS SSK Miroslav

Letní cena SSK je tradičně uspořádána pro širokou veřejnost
na veřejné střelnici ČSS SSK 0581 Miroslav - Štěpánov, ve střelbě z ma-
lorážky na 50 metrů se střílí 60 ran, tzn. max. zisk 600 možných bodů na 
šesti terčích. Kvalifi kační limit na OH v Pekingu je stanoven na nástřel 
595 bodů. Nejblíže této snové výšině každého sportovce se přiblížila 
na prvním místě Darina Železná z SSK Znojmo: 97, 99, 98, 98, 99, 98
= 589 bodů. Druhé místo obsadil Petr Hlavsa z SSK Hodonín se 578 
body a třetí Jaroslav Munduch z SSK Znojmo se 576 body. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří podpořili střelecký sport a věnovali věcné ceny.

Současně si tímto dovolujeme pozvat čtenáře Zrcadla a širokou ve-
řejnost na střelecké podniky na naší střelnici 30. září: „Putovní pohár 
- malorážní pušky a pistole 60 ran na 50 m a 21. října na Poslední 
výstřel - střelecký víceboj, soutěž v nastřelování kulovnic na 100 m, 
pistole na sestavu terčů na 10, 15 a 25 m a vše na čas, dále střelecká 
steč z brokovnic na ploše - zásahy na čas.

Za ČSSK SSK Miroslav Pavel Bartoš, předseda klubu.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 7.10. - Z domácnosti našich babiček. Galerie Památníku A. Muchy,
ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
• 8.9. - 9.9. - Dny Evropského dědictví. Otevření kulturních památek
v Ivančicích. Příjezd historického vlaku z Brna.
• 11.9. v 19 hod. - Módní přehlídka „Alpine Pro“. Podzimní kolekce, nádvoří 
Památníku A. Muchy, uvádí Zdeněk Junák, pořádá agentura „Top Ladies“.
• 15.9. odjezd v 6 hod. - Hrad Sovinec, Dlouhé Stráně, zámek Velké Losiny. 
Od Besedního domu, celodenní  poznávací zájezd. Doprava 400 Kč. 

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

• do 18.9. - Výstava loutek z Muzea loutkářských kultur Chrudim. „České 
loutkové divadlo - historie a současnost“, galerie Knížecí dům Mor. Krumlov, 
náměstí TGM 40, 1. patro, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hod., 
ne: 14.00 - 16.00 hod.
• do 30.9. - Výstava fotografi í - Klub moravských fotografů. MěÚ Moravský 
Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 1.9. - Zájezd Kroměříž. Prohlídky: Arcibiskupský zámek, Biskupská 
mincovna, Květná zahrada, Arcibiskupské sklepy, historické centrum města.
• 8.9. - Večerní prohlídka Slovanské Epopeje - „Oživlá Epopej“. Zámek 
Moravský Krumlov, začátek ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod., účinkují 
herci DS Bezgest M.K., občerstvení zajištěno, vstupné: 90 a 45 Kč, předprodej 
vstupenek v IC M.K., Smetanova 167, tel.: 515 321 064.
• 9.9. - 5. zámecké odpoledne. Na nádvoří zámku Moravský Krumlov a Den 
otevřených dveří do Muchovy Slovanské Epopeje, od 13.00 hod. program 
pro děti i dospělé, občerstvení zajištěno.
• 12.9. - v 19.30 hod. - Koncert - „Naše kapela“ Josefa Kristiána. Sál MěKS, 
Břízová ul. 254, Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 15.9. - Večerní prohlídka Slovanské Epopeje - „Oživlá Epopej“. Zámek 
Moravský Krumlov, začátek ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod., účinkují 
herci DS Bezgest M.K., občerstvení zajištěno, vstupné: 90 a 45 Kč, předprodej 
vstupenek v IC M.K., Smetanova 167, tel.: 515 321 064.
• 16.9. v 15.00 hod. - Moravský Krumlov jako středověká pevnost. Procházka
po památkách s odborným výkladem PhDr. Jiřího Kacetla, u hlavní brány 
zámeckého parku, trasa: zámecký park, tunel, panský mlýn, hřiště, ul. Pod 
hradbami, přes most zpět k zámku.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 1.9. ve 20.00 hod. - Koncert skupiny Katapult + rocková zábava. V letním kině. 
• 1. - 2.9. - Podzimní všestranné zkoušky ohařů. Pořádá  MS Hubertus.
• 3.9. v 8.00 hod. - Slavnostní zahájení školní docházky. Pro žáky prvních 
ročníků ZŠ, sál na radnici v Miroslavi.
• 7. - 9.9. - Tradiční krojované hody. Pořádají: město Miroslav, MKIC 
Miroslav, ŘK farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů Miroslav.

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
• 6.9. v 16.00 hod. - Setkání bývalých horníků a energetiků, pořádá 
Vlastivědný spolek Rosicko - Oslavanska ve velkém sále Dělnického domu.
• 8. a 9.9. - Oslavanské historické slavnosti 2007. Tradiční kulturní akce 
s bohatým kulturním programem. Tržiště lidových řemesel, dobová krčma, 
rytířské turnaje, historický ceremoniál, atd. pořádá Město Oslavany.

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

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.9. v 8.06 hod. - Vycházka do Dolních Kounic. Odjezd vlakem z Ivančic
v 8.06 hod., pohledy do kounického lomu z ptačí perspektivy, historické slavnosti, 
možnost účasti na výstavě. Chůze asi 14 km (přes Šibeniční vrch a Nové Bránice 
do Ivančic). Vede J. Flíček.
• 8.9. v 7.00 hod. - Pochod Znojemským Podyjím (12 - 50 km). Start 7.00 - 10.00 
hod. Horní náměstí 3, rest. Althanský palác. Doporučujeme samostatnou účast.
• 16.9. ve 13.00 hod. - Setkání u rozhledny V. Menšíka na Hlíně. Sraz 
zájemců z Ivančic je v 10.00 hod. u Červené stodoly.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 3.9. - Pozor otvíráme klub Poškolák! Každý den si zde můžete zahrát na PC, 
stolní společenské hry, psát úkoly, povídat si s kamarády nebo jen tak relaxovat.
• 4. - 7. 9. - Nábor 07/08 - v těchto dnech bude na Domečku probíhat nábor dětí 
do zájmových útvarů. Dětem i rodičům zde budou představeny kroužky, podány 
veškeré informace a rozdány přihlášky.
• 14. - 21. 9. - Zápis. V těchto dnech si můžete v kanceláři DDM vyzvednout 
přihlášku a zaplatit zápisné do kroužků na školní rok 07/08.
• 17.9. - od 17.30 hod. začíná 3 měsíční Kurz hubnutí. Zájemci získají 
informace v kanceláři DDM.
• A něco pro dospělé - Dospělým v tomto školním roce nabízíme: Keramiku, 
Mix aerobic, Powerjógu, Pilates, Balóny, Kurz hubnutí, Tae bo, Orientální tanec, 
Základy práce s PC (20-ti hodinový kurz), Angličtinu, Cvičení pro maminky
s hlídáním. Stejně jako děti si můžete vyzvednout přihlášku v kanceláři DDM
a v týdnu zápisu 14. - 21. 9. 2007 zaplatit zápisné.

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 školním roce 
2007/2008 za zvýhodněný stávající poplatek snížený o 10%. Tato 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, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz
Informace o kroužcích získáte na téže adrese.
Zájmové kroužky a kluby: jazykové, sportovní a pohybové, tvořivé, hudební 
a taneční, zábavné, technické, klub mládeže Medúza, jezdecký oddíl Palma, 
Jantar - oddíl mladých jezdců, mateřské a rodinné centrum Klubíčko.
Zápis do kroužků: cizích jazyků úterý 18.9. 2007 6.00 - 18.00 hod., 
ostatních kroužků 20.9. - 21.9. 2007 v 8.00 - 18.00 hod. v SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12 (KB I. patro)

5. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU 
STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007 V 17.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - OLYMPIA RÁJEČKO
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

6. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU 
STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2007 V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FK ŠARDICE
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

ÚTULEK PŘÍMĚTICE
HLEDÁ MAJITELE!

•  z Čermákovic byl dovezen středně velký krátkosrstý pes,
tmavý se světlým pálením

•  z M. Krumlova máme křížence kokra, černý pes s vlnitou srstí
•  z Ivančic mladá, drobná fenka, kříženka sv. plavé barvy
se sraženým černým čenichem + černé znaky nad očima
•  v M. Krumlově na Stavení byl nalezen malý, mladý pes

krémové barvy, kříženec, vzhled jako liška.
Tel.: 603 487 082
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Hotel Vinum coeli, či jinak Vi-
nařské nebe v Dolních Kounicích, 
který byl po náročných restaurá-
torských pracích a celkových úpra-
vách uveden v život, lze přirovnat 
k zmrtvýchvstání. Předchozí doba 
a souvislosti dům málem pohřbily. 
A přitom víme, že téměř 300 let 
nepřetržitě sloužil pohostinským 
účelům. Jeho počátky však patrně 
sahají někam k době, kdy se začalo 
utvářet náměstí, tedy snad do 14. 
století. Na dolním křídle (severním) 
tehdejšího rynku byl postaven v r. 
1411 gotický kostel, patrně násle-
dovník kostela ještě staršího. Tento 
kostel byl zbořen r. 1881. To už náš 

hotel stál téměř v současné podobě.
Od samého počátku existence 

Dolních Kounic můžeme uvažovat 
o vinařství na našem území. Víno 
se dostalo na jižní Moravu určitě 
již za dob římské nadvlády (viz vo-
jenská stanice X. legie u Mušova)
a vinařství se pak dále rozvíjelo. Ze-
jména s vybudováním kláštera v r. 
1183 dochází k podmínkám, které 
přináší jeho další rozkvět. Již ve 
13. století se objevují prvé zmínky
o klášterních vinicích.

V r. 1360 je poprvé uveden 
v dokumentech název vinice v trati 
„ IN MONTE EQUORUM“ , tedy 
vinice v Hoře Kobylky. Tak jak se 
vinice rozšiřovaly, tak se také velmi 
často stávali majiteli vinohradů i 
různí měšťané a šlechta, kteří si pak 
v Dolních Kounicích stavěli, nebo 
kupovali domy, kde víno zpraco-
vávali. Vznikaly různé preshauzy, 
sklepy. Také si to vynutilo záhy, 
patrně již ve 14. století, vznik tzv. 
Horenského práva a v 16. století 
po nástupu světského panstva na 
zámek a na celé panství se rozvoj 
vinařství ještě urychlil. Vznikaly i 
různé šenky, a postupně se dostal 
i náš dům do této sféry, neboť byl 
již v r. 1717 prodán knížetem z Die-
trichštejna obci kounické, aby si 
z něj zřídila ku svému prospěchu 
obecní hospodu.

Budova bývalého obecního 
hostince s pěkným renesančním 
portálem i nadále zůstává zahalena 
rouškou tajemství, neboť nemůže-
me s jistotou popsat jeho historii 
v předbělohorském období. Dům 
patrně vznikl již někdy ve 14. 
století, jako důsledek tehdejšího 
rozvoje městečka. Jeho podoba se 
pak utvářela jistě ve 2. polovině 
16. století. Bohužel se nedochovala 
nejstarší městská registra z doby 
před r. 1578, jak jejich původní 
existenci poznamenal městský pí-
sař v registrech z  r. 1578 a také se 
v průběhu uplynulého století ztrati-
la stará Horenská registra z let 1578 
až 1734. Nemáme tedy bohužel 
k dispozici záznamy k době před 
r. 1578. Navíc také období před r. 
1620 i období třicetiletých válek je 
poměrně chudé na jakékoliv bližší 
záznamy k domu.

První autor, který se zabýval uce-
leněji historií města, byl před sto 
léty P.Augustin Kratochvíl ve Vlas-
tivědě moravské - okres Ivančický 
z r. 1904, ve které o historii domu 
hovoří jako o domu, který patříval 
Janu Jiřímu Humpoleckému z Ry-
benska, což prý dosvědčuje jeho 
erb na portálu domu. Je zajímavé, 
že po celých sto let se nikdo nepo-
kusil tento názor vyvrátit, ani jej 
podrobit důslednému průzkumu. 

Tradiční popis se tak stal jakýmsi 
nepsaným zákonem, který jsme 
všichni automaticky přejímali. Dnes 
ale po důsledném rozboru víme, že 
se vůbec nejedná o erby pana Jana 

Jiřího Humpoleckého z Rybenska
a jeho manželky Kateřiny Bítovské 
ze Slavíkovic, ale o erb pana Ber-
narda Jurmana z Krásenska, v té 
době na Maršovicích a svob. dvoře 
v Mělčanech a jeho ženy, Barbory 
Bítovské ze Slavíkovic, tedy nejen 
stejného rodu jako manželky pana 
Humpoleckého, ale i stejného erbu 
a protože v erbu pana Humpolec-
kého i pana Jurmana je kůň, i když 
jinak situovaný a zpodobněný, tak 
došlo k tomuto omylu.

Pohromami třicetileté války bylo 
panství značně zasaženo. Píše se o 
množství pohořelých a pustých stat-
ků. Podobná situace byla i v Dol-
ních Kounicích. Ze všech informací 
ale nijak nevyplývá, jakým způso-
bem se dostal dům č.63 v Dolních 
Kounicích do majetku rakouského 
rodu z Puchheimu. Tento rod se ak-
tivně zúčastnil stavovského povstá-
ní a majetek mu byl konfi skován. 
Jako konfi skát koupil dům po Bílé 
Hoře Hans Mühllberger, jak vy-
plývá i z privilegia, citovaného v r. 
1710. Je vzpomínáno, že nejstarší 
privilegium bylo vystaveno na sv. 
Havla v r. 1570 od pana Zikmunda 
ze Zástřizl. Dům připadl tedy po 
konfi skaci po svobodné paní Mag-
daleně z Puchheimu Františku kar-
dinálu z Dietrichštejna. Ten jej pak 
prodal za 400 zlatých Hansi Mühll-
bergerovi, při čemž z ceny nakonec 
bylo sleveno 80 zlatých. V letech 
1638 - 1640 je uváděn Hans jako 
rychtář. Rod Mühllbergrů byl ro-
dem zámožných kožešníků.

S jistotou můžeme pouze tvrdit, 
že kolem r. 1656 je majitelem tohoto 
domu bohatá rodina kožešnického 
cechu, cechmistra Lukase Mühll-
bergera, syna Hanse Mühllbergera, 
který byl také v letech 1652 a 1653 
rychtářem a v r. 1678 je uváděn jako 
primátor města. Byl také v předsta-
venstvu kounických vinařů. 

Rodina Mühllbergerů držela dům 
cca 80 let a pak jej roku 1711 pro-
dala tehdejšímu majiteli kounické-
ho panství, panu Waltru Františku 
Xaverovi knížeti z Dietrichsteina 
za 1000 zlatých. 

Ve smlouvě se uvádí, že zchátra-
lý dům („ganz baufälig“) byl kní-
žetem s velkými náklady opraven 

(„mit großen Unkosten … erbauen, 
restaurieren und in jetzigen nutzba-
ren Stand setzen lassen haben“). 
Podle textu smlouvy byl již při 
prodeji obci v domě hostinec, kte-
rý měl v nájmu nejmenovaný žid 
(„Bestandwirt“), jenž měl podle 
smlouvy hospodu dále provozovat 
(Kratochvílův výklad smlouvy tedy 
není přesný). K domu patřila pole 
a neuvedené vinohrady, z nichž si 
kníže ponechal dvě pole nad Mělča-
ny u cesty ze Silůvek, které připojil 
k mělčanskému dvoru. 

Tak se dům stává majetkem obce 
a slouží pak téměř 300 let jako hos-
tinské zařízení. Město od počátku 
hostinec patrně pronajímalo, ale 
nájemci jsou známi jmenovitě až 
od počátku 19. století. Soudě podle 
přípisu městské rady ze 14. května 
1799, hospoda při požáru města 30. 
dubna toho roku vyhořela. Městská 
rada se tehdy neúspěšně obrátila na 
stavovský úřad do Brna s žádostí 
o příspěvek na obnovu pohořelé 
hospody a opravu městské brány u 
mostu. Požár zničil celou židovskou 
obec, kde vypukl, a ještě dalších asi 
40 domů křesťanských. 

Na počátku 19. století byl nájem-
cem hospody Franz Erban. Nájemní 
smlouva vzbudila 27. února 1805 
nevoli měšťanského výboru, jemuž 
se zdála pro obec nevýhodná. Erban 
zřejmě své místo obhájil a v dalších 
letech vystupuje opět jako nájemce. 
Hostinec byl pronajímán většinou 
na tři roky formou dražby nájemné-
ho. První dochovaný doklad tohoto 
řízení se zachoval z licitace nájmu 
na léta 1817 – 1819. Tehdy mezi 
osmi zájemci zvítězil Matěj Na-
vrátil z Velké Bíteše s nabídkou ve 
výši 855 zl. roční činže. Podle za-
chovalostního listu vlastnil v Bíteši 
dům čp. 178 a pozemky v hodnotě 
3 000 zl. Smlouvu podepsal 9. října 
1816 a v ní je poprvé výslovně uve-
den název hostince U zlaté hvězdy. 

Kromě šenku měl hostinec právo 
péci černý chléb. 

Následujícím nájemcem byl v le-
tech 1820 - 1822 opět výše zmíněný 
Erban, který hospodu provozoval 
za 192 zl. konvenční měny. V roce 
1821 opakovaně, avšak neúspěšně 
žádal o snížení nájmu s tím, že má 
pět nezaopatřených dětí a utrpěl 
škodu při ohni v roce 1820. Nicmé-
ně se, byť neúspěšně, účastnil draž-
by pachtu i na následující období 
1823 - 1825. 

Hospody se ujal kounický 
měšťan Matěj Strnad z čp. 176 za 
nájemné ve výši 241 zl. konvenční 
mince. Za Matěje Strnada měl při 
požáru ghetta 22. července 1823 
znovu vyhořet i obecní hostinec.

Od ledna 1826 do konce roku 
1828 pak hospodu provozoval An-
ton Stangel. Součástí ohlášení draž-
by nájmu na toto období v roce 1825 
byl i popis stavby, podle něhož se 
jednalo o patrovou budovu, v jejímž 
přízemí byla kromě lokálu ještě jed-
na vedlejší místnost, prostorná ku-
chyně a komora. V patře byl taneč-
ní sál, dvě postranní místnosti a dvě 
komory. Ve dvoře se nacházela maš-
tal pro třicet koní (!), kolna na vozy, 
později i kuželna, chlév pro prase
a kurník. Ve výčtu místností jsou 
také uvedeny dva vinné sklepy. 
Zástavba dvora včetně žlutě polo-
žené (tj. dřevěné) stavby kolny je 
zachycena na indikační skice mapy 
stabilního katastru z téhož roku. An-
ton Stangel od 1. května 1827 nájem 
převedl na Jana Taifl a ze Šatova. 

Taifl  podobně jako již předtím 
Erban žádal městský úřad o snížení 
nájmu, protože ve městě panovala 
velká konkurence jedenácti hostin-
ců. Pacht přímo označil „za svůj 
omyl“ a asi na konci roku 1827 
zřejmě nájem vypověděl. Další 

nájemci nejsou známi až do roku 
1834. Nájemní lhůta byla prodlou-
žena na pět let, protože nájemci po-
ukazovali na nízký výnos za kratší 
tříletou lhůtu. 

Novým hospodským se stal An-
ton Franz, majitel domu čp. 166/2 
v Ivančicích za 695 zl. (?). Další osu-
dy hostince lze sledovat až od konce 
19. století. V srpnu 1882 město dům 
zastavilo Moravské hypotéční bance 
za půjčku 9.600 zl. rakouské měny 
na pětiprocentní úrok.

Od dubna 1897 (jinde uveden rok 
1896) do roku 1901 držel koncesi 
starobrněnský pivovar (I. Brünner 
Actienbrauerei & Malzfabrik). 
Patrně z té doby pochází nejstarší 
dochovaná fotografi e.

V Pamětní knize města Dolních 
Kounic, založené v roce 1919, je 
o historii hostince v 19. století jen 
zapsáno, že „v obecním hostinci 
vzniklo tzv. kasíno a Bürgerverein, 
jenž založen byl jako spolek němec-
ký a v němž němečtí úředníci z to-
várny uplatňovali jazyk německý“.

Z počátku to byla především 
obecní hospoda, ale později, ze-
jména od poloviny 19. stoleti stále 
více sloužila také různým místním 
spolkům a organizacím. Německá 
menšina si zde zřídíla vzpomínané 
KASINO, scházel se tu i TURN-
VEREIN (obdoba našeho Soko-
la), zde byla ustavená a chvíli se 
scházela organizace České sociální 
demokracie, později využívající 
Besední dům č.p,151 

V  roce 1921 se obecní hostinec 
stal soukromým majetkem. Podle 
odevzdací listiny ze dne 28. května 
1921 bylo vlastnické právo k domu 
čp. 63 vloženo po polovinách na 
Jana Hurtáka a na jeho dceru-
-Vincencii Ungrovou. Dne 3. srpna 
1921 pak okresní politická správa 
udělila hostinskou koncesi pro 
tento dům Martinu Ungrovi, man-
želovi Vincencie. Dne 11. září 1923 
byla Hurtákova polovina přepsána 
na Martina Ungra. V té době patr-
ně došlo na výměnu pravoúhlých 
oken v přízemí za oblouková. Na 
fotu z r. 1925 jsou již oblouková 
okna. Dne 3. června 1931, patrně 
po smrti Martina Ungra, přešla jeho 
polovina na manželku Vincencii. 
Když jí manžel zemřel, tak do roku 
1944 držela hotel jako vdova sama 
a v r. 1944 se provdala za pana Ur-
bana, kterému se mezi lidmi říkalo 
„admirál“. Hospodu provozovala
i po druhé světové válce. Říkalo 
se jí „tetinka“ a hospodě se říkalo
„U tetinky“.

Dne 15. září 1961 byl dům převe-
den do vlastnictví státu a až do 90. 
let spravován podnikem Restaurace 
a jídelny Brno - venkov. Ve druhé 
polovině 20. století byla údržba ob-
jektu značně zanedbána a i když do-
šlo k některým stavebním úpravám, 
tak stav objektu se nezlepšil. Stav 
byl natolik vážný, že v roce 1991 
hrozilo majiteli správní řízení. 

Objekt získal nový, již soukromý 
majitel, který nechal v polovině 90. 
let zpracovat statický projekt k za-
jištění kleneb (závazné stanovisko 
odboru kultury a památkové péče 
OkÚ Brno - venkov č. 167/94 ze 
7.listopadu 1994) a připravil pro-
jekt přestavby domu na polyfunkč-
ní objekt viz. stavební povolení z 2. 
srpna 1995 a závazné stanovisko 
odboru kultury a památkové péče 
OkÚ Brno-venkov č.130/95 z 2. lis-
topadu 1995 k barevnosti průčelí. 

Bohužel opět nedošlo ke změ-
nám k lepšímu. Naopak za nového 
majitele se devastace prohlubovala, 
navíc majitel zemřel. Teprve ná-
stupem současného majitele, pana 
Lubomíra Padrty došlo konečně 
k posunu vpřed. Po stavebně his-
torickém průzkumu v únoru 2004, 
nastává dvouleté období velmi 
intenzivní stavební činnosti.

 Milan Řiháček - Kounický

Z historie domu č.p. 63

♣ 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.

Unikátní snímek asi z roku 1890, z doby, kdy se vepřový dobytek 
(bagouni) honil mezi městy „po vlastních“ nohách na trhy. Odpočívající 
prasata před obchodem (přízemní dům) vedle Obecního hostince. Dnes 
zde stojí zdravotní středisko.

HOTEL VINUM COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH
VÁM NABÍZÍ:

RESTAURACI S BEZKONKURENČNÍ KUCHYNÍ
POD VEDENÍM ŠEFKUCHAŘE JOSEFA DUFKA,
DRŽITELE MNOHA PRESTIŽNÍCH OCENĚNÍ, 

SÁL, VINÁRNY A SALONEK
KOMFORNÍ UBYTOVÁNÍ PRO 68 OSOB

UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ, ZAHRÁDKU, BOWLING,
WHIRLPOOL, FITNESS, KOSMETICKÝ SALON

VŠE NABÍZÍME ZA VELICE PŘIJATELNÝCH CENOVÝCH 
PODMÍNEK. VĚTŠINA NAŠICH PROSTOR JE VYBAVENA

BEZBARIEROVÝM PŘISTUPEM.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ TEAM HOTELU VINUM COELI.

Menu restaurace a hotelu
Vinum Coeli pro čtrnáctideník Zrcadlo

Předkrm
Mozzarella proložená rajčátky zakapaná bazalkovým pestem

Co budeme potřebovat (porce pro 4 osoby): 200 g cherry rajčat, 200 g 
nakládané mozzarelly, olivový olej, bazalkové pesto a čerstvou bazalku.
Postup: Nakládanou mozzarellu nakrájíme na tenké plátky. 
Naskládáme dekorativně na talíř. Cherry rajčátka nakrájíme na 
poloviny nebo čtvrtky a hustě poklademe na mozzarellu. Zakapeme 
bazalkovým pestem, olivovým olejem a ozdobíme lístky bazalky.

Vinum Coeli doporučuje:
Veltlínské zelené pozdní sběr 2006, Vinařství Trpělka & Oulehla

Polévka
Moravská cibulová polévka se sýrem

Co budeme potřebovat (porce pro 4 osoby): 640 g morkových 
hovězích kostí, 220 g hovězího předního, 200 g anglické slaniny, 7 ks
žluté cibule, 1 ks čerstvého celeru, 1 ks čerstvé mrkve, 150 g goudy, 
hovězí kostku, nové koření celé, pepř černý celý, sůl, čerstvou pažitku 
Postup: Nejprve si musíme uvařit vývar. Pečlivě omyté a rozsekané 
kosti vložíme do vhodné nádoby, zalijeme vodou, uvedeme do varu, 
mírně osolíme, přidáme hovězí kostku, nové koření, celý pepř a ci-
buli a pozvolna vaříme nejméně 2 až 3 hodiny. Potom do vývaru 
přidáme očištěnou zeleninu, opláchnutou, nahrubo nakrájenou a uva-
říme doměkka. Hotový vývar procedíme hustým cedníkem. Cibuli 
očistíme a nakrájíme na větší kousky. Společně s nakrájenou 
anglickou slaninou opečeme na oleji a zalijeme hovězím vývarem. 
Podáváme na talíři, zasypeme strouhaným sýrem a pažitkou.

Vinum Coeli doporučuje:
Neburské jakostní 2004, Vinařství Musil

Hlavní chod
Kuřecí plátky obalené v cornfl akes zalité kari - meruňkovou 

omáčkou podávané s dušenou rýží a teplou zeleninou
Co budeme potřebovat (porce pro 4 osoby): 600 g kuřecích prs, 100 g
másla, 3 dcl smetany 30 - 35 %, 1 balení kulatozrné rýže, 100g 
baby karotky, 100 g mražené brokolice, cornfl akes, petrželovou nať, 
čerstvý tymián (ozdoba), kari koření, Knorr aroma mix, omáčka chilli 
na kuře, sůl, olej.
Postup: Kuřecí prsa rozkrojíme, jemně naklepeme, polijeme 
rozpuštěným máslem a obalíme v cornfl akes. Položíme na vymaštěný 
plech a pečeme cca 10 až 15 minut v troubě při teplotě 180 °C. Kari 
zpěníme ve vlažném oleji, zalijeme mlékem a smetanou. Přidáme 
meruňkovou marmeládu, máslo, dochutíme solí a podle potřeby 
dohustíme světlou jíškou. Doba přípravy cca 20 minut.
Přebranou rýži několikrát propláchneme studenou vodou, potom ji 
spaříme, znovu propláchneme a necháme okapat. Do nádoby přidáme 
olej, přisypeme okapanou rýži a lehce ji osmahneme. Zalijeme 
horkou vodou, mírně osolíme, zvolna zavaříme, přikryjeme poklicí a 
dusíme doměkka. Opláchnutou zeleninu vložíme do vhodné nádoby 
a uvaříme v osolené vodě doměkka.

Vinum Coeli doporučuje:
Ryzlink rýnský polosuchý pozdní sběr 2006, Vinařství Jan Plaček

Moučník
Lívanečky proložené zakysanou smetanou

s marinovaným borůvkovým ragú
Co budeme potřebovat (porce pro 4 osoby): 0,5 l polotučného 
mléka, 500 g hladké mouky, dvě vejce, 20 g droždí, tři citrony, 140 
g cukru krystal + krupice, 2 dcl zakysané smetany, 200 g čerstvých 
borůvek, olej, sůl
Postup: Nejprve vyrobíme těsto na lívance. Droždí promícháme 
s trochou cukru, zředíme malým množstvím vlažného mléka, přidáme 
trochu prosáté mouky a promícháme, až  vznikne řídké těstíčko - 
kvásek, který necháme na teple vykynout. Do vykynutého kvásku 
přidáme zbylé vlažné mléko, rozšleháme vejce, jemně nastrouhanou 
kůru z pečlivě opláchnutého citronu, sůl a zbylou dávku prosáté 
mouky, směs pečlivě promícháme - prošleháme a necháme vykynout 
nejméně hodinu. Vykynuté těsto naléváme do tukem vytřených 
lívanečníků a lívance pečeme po obou stranách dorůžova. Smícháme 
borůvky s cukrem a můžeme zakápnout troškou alkoholu.
Hotové lívanečky prokládáme se zakysanou smetanou a posypeme 
marinovanými borůvkami. Můžeme dozdobit mátou nebo tropickým 
ovocem (kumkvat, physalis) a pocukrujeme moučkovým cukrem. 
Zakysanou smetanu zamícháme s cukrem a nastrouhanou citronovou 
kůrou. Smetanou zalijeme lívanečky.

Vinum Coeli doporučuje:
Pálava výběr z hroznů 2003, Vinařství Forman
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

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

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232, 
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, 
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 16/07 vyjde 14. září 2007, uzávěrka 11. září 2007.  NAVŠTIVTE REGIONÁLNÍ SERVER www.zrcadlo.info!

Auto - moto
koupím
•• Š Favorit na LPG v dobrém stavu. 
Tel.: 721 081 244.
•• Jawa 20 Pionýr v dobrém stavu. 
Tel.: 723 780 406.
•• vyměním malotraktor dom. výroby 
za traktor stabilák, nejlépe tov. 
výroby Slavia, případně doplatím. Zn. 
Sběratel. Tel.: 732 483 023.
•• motor po GO na Š 120, 105. Tel.: 
722 624 856.
•• lité disky na Felicii, pěti nebo 
sedmi paprskové. Tel.: 607 747 541.
prodám
•• Mitsubishi Lancer 1,5 benzín, r.v. 
91, menší oprava nutná, nebo na sou-
částky. Je pojízdný. Prodej pouze s TP. 
Cena 15.000 Kč. Tel.: 737 084 821.
•• Š Fabia kombi 1,4 tdi, r.v. 06, najeto 56 
tkm, servis, koupeno v ČR, plná výbava, 
havar. na střechu, všechny agregáty O.K., 
pojízdné, oprava max. 30.000 Kč. Cena 
165.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Ford Fiesta 1,1 Ci, r.v. 91, červená, 
3 dveře, STK 08, nové brzdy, spojka, 
baterie, pneu 95% na elektronech + 4 
ks pneu plech. Cena 15.000 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 775 348 953.
•• Ford Mondeo combi 1,8 td, r.v. 96, 
najeto 160 tkm, nový lak, servo ABS, 
airbagy, rádio, hagusy, vyhř. př. i zad. 
sklo, STK do 6/09, koupeno v ČR, 
nebourané, super stav. Cena: 95.000 
Kč. Tel.: 774 558 263.
•• Fiat Uno Logo 1.5, 5 dvř., r.v. 
92, modrá metal., STK 01/08, stav 
úměrný stáří vozu, plně funkční, 
pojízdný, cena 9.000 Kč, Tel.: 
777 122 758. Moravskokrumlovsko.
•• na Mazdu 323  r.v. 89, 4 ks zimní 
pneu + disky, 1x př. dveře levé,  
zadní dveře P + L , cena 2.500 Kč
i jednotlivě. Tel.: 603 861 367.
•• Ford 1,4 Orion, r.v. 91, pojízdný, 
cena 4.000 Kč, bez dokladu, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 602 337 122.
•• Peugeot 406, r.v. 97, motor 1,8 
16V,  červ. metal., 1.majitel, servis. 
kniha, najeto 103 tkm, nebouráno, 
el. šíbr, ABS, el. okna + zrcátka, orig. 
rádio, po výměně olejů a rozvodů, 
nutno vidět, vyjímečný stav, cena 
95.000 Kč, rychlé jednání sleva, 
rodinné důvody. Tel.: 737 582 696.
•• Lada 2103 pojízdná s STK, nový 
alternátor, GO startéru, velké množství 
orig. ND + zimní pneu. I na součástky, 
cena 5.000 Kč. Tel.: 606 418 690.
•• Lada Samara 5ti dvéř., r.v. 92. Tel.: 
724 763 597.
•• Seat Cordoba, r.v. 94, havarovaný 
na zadek, motor vpořádku, na ND. 
Tel.: 608 907 395.
•• Ford Sierra RS 2.0 DOHC, r.v. 90, 
zachovalý, bez vážné koroze, zlatá 
metalíza, plně funkční a pojízdný s 
SPZ a STK, cena 10.999 Kč, dohoda, 
tel.: 604 230 251, Jamolice.
•• Š Rapid, po STK, nákladní přívěs. 
vozík za os. auto. Tel.: 515 322 486.
•• Babetu Stela, skládací, jako nová, 
dohoda. Tel.: 720 391 753.
•• přívěsný vozík za auto. Tel.: 
516 475 466, 732 453 109.
•• na Š 1000 MB nepouž. pravý 
zad. blatník, prahy, výztuhy. Tel.:
546 423 774, SMS na: 720 316 897.
•• zimní pneu + disky na Š Felicii, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 732 640 793.
•• valník orig. na Tera/Vari na 350 kg, 
pojezdová kola, taž. náprava, závěs, 
závaží, pluh obracák, zavlaž. čerpadlo, 
i jednotlivě. Tel.: 737 431 284.
•• Volvo 246L, r.v. 86, nevyužité, cena 
dohodou. Tel.: 603 381 949.

Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž v Oslavanech na ul. Letkovská 
nebo Starohorská. Platba v hotovosti. 
Dohoda jistá. Tel.: 605 412 234.

•• Makléř RK hledá ke koupi rodinné 
domy, byty a stavební pozemky 
pro své klienty. Pro prodávajícícho 
veškeré služby zcela zdarma (inzert-
ní, právní, ...). Tel.: 602 584 452.
•• hledám nájemní byt za odstupné. 
Tel.: 737 042 404.
•• garsonku v MK. Tel.: 606 538 559, 
776 202 051.
prodám
•• RD 2+1+veranda. Trstěnice č.p. 
111, okr. Znojmo. Cena dohodou. 
Tel.: 605 126 489.
•• RD 9+2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost pěstovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
hledám podnájem
•• VŠ hledá podnájem v MK nejlépe 
1+kk nebo 1+1. Tel.: 776 660 654.

Stavba - zahrada
koupím
•• starší kamna Bullerjan anebo 
kamna na větší dřevěná polena. Tel.: 
774 911 869.
•• kdo prodá pilu na pořez palivového 
dříví s kolébkou nebo bez kolébky. 
Průměr min. 60 cm. Tel.: 728 779 986.
•• proso po sklizni, asi 150 kg. Tel.: 
515 323 035.
•• malý ruč. žebřiňáček. Tel.: 724 246 387.
•• betonovou garáž schopnou 
přepravy do Ivančic, okolí Iv. + MK. 
Tel.: 777 671 996.
•• suchý záchod na stavbu. Tel.: 
724 690 907.
prodám
•• stavební míchačku na 4 kolech, 
cena 6.000 Kč, kladívkový šrotovník 
tov. výroby 4 kW, cena 8.000 Kč a 
lehké i těžké brány za traktor, cena 
4.000 Kč. Tel.: 604 820 525.
•• staveb. budku 2,84x5,3 m, funkční 
rozvaděč, 2x zámek s petlicí, okenní 
mříž, vh. jako zahr. domek, cena 
9.000 Kč. Tel.: 603 485 899.
•• polní kovový vál 3 m, lze plnit 
vodou, polní brány, velkou katovskou 
sekyru. Tel.: 515 336 601.
•• betonové střešní skořepiny 300x60 
cm, vh. na garáž, 21 ks i jednotlivě, 
800 Kč/ks. Tel.: 606 468 282.
•• pařeništní okna, samost. skla i 
samostat. rámy, keramické květináče, 
naftová kamna. Cena dohodou. Tel.: 
723 428 899.
•• sazenice velkoplodých jahod 
Karmen, 4 Kč/ks, nad 100 ks za 3,50 
Kč/ks. Dále sazenice velkoplodých 
malin 15 Kč/ks, nad 10 ks za 12 Kč/
ks. Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• venkovní ibišky většinou bílé, 
cena 80 - 120 Kč  volat po 19 hod. 
Tel.: 724 760 561.
•• venkovní plast. dveře levé, bílé 
celoprosklené š. 90, v. 195, cena 
7.000 Kč, okno plast, bílé 160x235, 
cena 7.000 Kč. Tel.: 605 419 150, 
731 060 454.
•• radiátory litinové 10 článků, 15 
článků, bidet, 3 umyvadla, dřev. 
garnyže, dvoukolejničkové, tm. i světlé. 
Tel.: 516 475 466, 732 453 109.
•• veškeré díly ke kompletaci cirkulárky 
(pojízdný rám, motor, řemenice, 
vřeteno, horní deska) nutno dokončit. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• ibišky různé barvy a velikosti, cena 
dohodou. Tel.: 731 039 667.
•• dřevěnou boudu vh. na stavbu na 
materiál. 2,84 x 5,30 m, rozvaděč, mříže 
na okně, zámek a petlice na dveřích. 
Cena 9.000 Kč. Tel.: 603 576 764.
•• kotel + kotlinu Brutar, pěkný. Tel.: 
724 690 907.
•• použité střešní tašky ve velmi dobrém 
stavu, francouzská dvoufalcová, možno 
až 8 tis. Ks.. Cena za ks/3 Kč. Tel.: 
731 570 159, 603 812 917.
•• krbová kamna Eurofen, používaná
2 r.oky, dohoda. Tel.: 728 359 225.

•• hrozny odrůdy Svatovavřinecké 
z vinařské tratě Leskoun.Cena 
dohodou.Tel.: 737 870 990.
•• drtič ovoce tov. výroby 380V, lis 
na ovoce, cena za obojí 3.000 Kč, 
Oslavany. Tel.: 728 752 213.
•• stavební kozu vysouvací 1 ks, 
demižon v koši 50 l, 2 ks PB lahev. 
Tel.: 721 954 317.

Vybavení domácnosti
koupím
•• zachovalou automat. pračku. 
Tel.: 739 279 880.
prodám
•• levně el. sporák funkční. Tel.: 
739 042 856.
•• rozkládací pohovku s ÚP, 
zachovalá, vh. na chalupu (dvojlůžko), 
cena dohodou. Karmu, funkční, levně. 
Tel.: 605 419 150, 731 060 454.
•• starší ložnici sv. barvy, postele, 
2 noč. stolky, 2 skříně kulaté rohy, 
stolek se zrcadlem a obraz Madona 
v oválu, dohoda. Tel.: 516 475 466, 
732 453 109.
•• bílou zářivku 68 cm do kuch.linky za 
200 Kč, garnyže bílé 1x 240 cm, 2x 340 
cm, 1x 280 cm za 100 Kč/ks, černou 
kancel. židli na kolečkách za 300 Kč, 
světlý psací stůl v dobrém stavu za 500 
Kč, zelenomodrý lustr za 150 Kč, různé 
skříňky černé, skříňky na knihy 85x30 
cm 2 ks, otevřené police 2 ks 52x94, 
uzavřené skříňky 45x52 2 ks, za každý 
ks/200 Kč. Tel.: 721 129 517.
•• skříň 2,5x2 m, béžová za 900 Kč. 
Tel.: 605 449 318.
•• rohový počítačový stolek ze 
světlého dřeva. Spodní díl + horní díl 
s policemi. Velmi pěkný, zachovalý 
málo používaný. Cena 800 Kč. Tel.: 
728 664 295.
•• kuch. linku 5 let stará, barva olše, 
d: 2,40 m., cena 5.000 Kč. Tel.: 
606 788 706.
•• hasičská hadice B nová, nepoužitá, 
cena 800 Kč. Tel.: 602 337 122.
•• mini pračku Romo se ždímačkou, 
pěkná. Tel.: 603 900 890.
•• zavařovací hrnec a demižony na 10 
l. a 25 l., mlýnek na maso č. 10. Tel.: 
603 900 890.
•• dámské kolo Eska, napař.žehličku 
a autorádio s přehrávačem, psací stroj 
Consul. Tel.: 603 900 890.
•• el. průtokový ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, zcela nový a nepoužitý, 
nevhodný dar, sleva. Tel.: 724 246 387.
•• 2 ks plastových chladících boxů, 
barva 1x béžová, 1x zelená, objem 
26 l ( i jednotlivě), kus 100 Kč. Tel.: 
605 412 234.
•• sedací soupravu, v dobrém stavu 
pro nenáročné. MK. Cena dohodou. 
Tel.: 606 137 362.
•• lednici s mrazákem, dvoudvéřová 
280/45 l za 400 Kč, funkční. Tel.: 
732 853 237.

Elektro a elektronika
prodám
•• procesor Intel P4 2,66 GHz + záruka, 
za 2.000 Kč. Grafika ATI 9250 64 MB 
- 500 Kč, SD RAM A28 MB - 250 Kč, 
256 MB - 500 Kč. Repro Mc crypt 2x 
300W za 900 Kč. Tel.: 724 805 389.
•• Intel Pentium 1Mb/800, úplně 
nový, špatý výběr. Záruka 3 roky. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 724 805 389.
•• PC sestavu, monitor 17“ zn. Relisys, 
1 mechanika DVD, CD, hry aj. OS 
Windows 98, myš, klávesnice, repro, 
ink. barev. Tiskárna HP Deskjet 3745. 
Cena: 10.000 Kč. Tel.: 604 452 734.
•• PC HP, HDD 120 GB, 2 mechaniky, 
Windows XP, 17“ monitor, opt. myš. 
Stáří necelé tři roky. Cena 12.000 Kč. 
Tel.: 603 345 097.
•• telefon s digit. záznam. (nejsou 
potřeba kazety), šedý, minim. používaný. 
Koupený u nás, homologovaný. 
Cena 400 Kč. Tel.: 605 412 234.

•• MT Sony Ericson T230 s foto-
aparátem, málo používaný, výborný 
stav, cena 1.000 Kč. Tel.: 776 258 671.
•• MT Nokia N73, volat po 14 hod.. 
Tel.: 732 605 525.

Vše pro děti
koupím
•• výbavičku pro chlapečka 0 - 2 
roky. Tel.: 775 642 005.
prodám
•• sportovní kočár Copart, barva khaki 
- béžová, polohovací, výškově nasta-
vitelná rukojeť, nánožník, pláštěnka. 
Cena: 1.200 Kč. Tel.: 739 627 242.
•• polohovací modrý golfáč se stříškou, 
nákup. košem a nánožníkem. Cena 800 
Kč. Tel.: 774 620 977, 608 842 730.
•• golfový kočár polohovací, dobrý 
stav. Cena: 500 Kč. Tel.: 605 034 364.
•• oblečení na chlapce 80 - 92, 
podzim - zima, čepice, bundy, tepláky 
a boty zimní č. 26 - 29. Ivančice. Tel.: 
774 620 977.
•• hl. kočárek za 700 Kč, saténové 
peřinky za 200 Kč, kolotoč nad 
postýlku za 150 Kč, dvě zavinovačky 
za 170 a 80 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• dětskou pěknou koloběžku a děts. 
kolo a auto Tatra v pěkném stavu. 
Tel.: 603 900 890.
•• dětskou plastovou tříkolku dovoz 
z Itálie, pěkná. Cena 300 Kč. Tel.:  
605 412 234.
•• horská kola pro děti od 10 let, cena 
1.000 Kč obě, kočárky pro panenky. 
Tel.: 604 820 525.
•• dětské kolo na věk + - 3 roky, skoro 
nové, nejeté, červená barva, přídavná 
kolečka. Foto e-mailem. 800 Kč. Dovoz 
po dohodě zdarma. Tel.: 515 221 831.
•• různé oblečení po dvojčatech, 
holčičky, vel.: 0 - 1 rok, vše ve velmi 
dobrém stavu. Možnost stálého 
odběru. Tel.: 737 478 798.
•• rychlozavinovačky po dvojčatech
s potiskem 100 Kč/ks, šedé zimní fusaky 
300 Kč/ks, děts. vanička 100 Kč, vše
v dobrém stavu. Tel.: 737 478 798.
•• hluboký kočár po dvojčatech, 
modrobílá kostka, vh. na zahradu či 
balkon za 500 Kč. Tel.: 737 478 798.
•• oblečení podzim, zima na 
2letého chlapce: bunda, sněhule, 
čepice, manžestráky. Ivančice. Tel.: 
774 620 977.

 Zvířata
koupím
•• německého ovčáka bez PP. Tel.: 
728 082 478.
prodám
•• štěňata srnčího ratlíka, pejsek 
a fenka, očk. a odč., odběr od 15. srp-
na. Tel.: 723 048 329.
•• štěňátka Erdelteriéra bez PP, po 
rodičích s PP. Pes se super povahou, 
vhodný do sportu, ale i jako kamarád. 
Tel.: 603 578 021.
•• štěňata bíglů bez PP po rodičích 
s PP, barva trikolor. Očkovaná, 
odčervená. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata westíka, bez PP, cena 3.000 
Kč. Tel.: 737 647 307.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 
smetanová. Očkovaná, odčervená. 
Tel.: 724 033 609.
•• bílé korely, přijatelná cena. Tel.: 
720 495 722.
•• štěňata angl. kokršpaněla, zlatá, 
čistokrev., bez PP, očk., odčerv., stáří
2 měs., odběr ihned. Tel.: 732 918 374.
•• papoušky mnichy Penanty 
a Personaty. Tel.: 605 573 394.
•• irského setra bez PP, pejska, v říjnu 
bude mít 4 roky, se zákl. výcvikem, vh. 
k dětem, zvyklý venku, z rod. důvodů, 
jen do dobrých rukou, cena 3.000 Kč. 
Tel.: 604 414 468.
•• daruje někdo štěňátko jezevčíka? 
Tel.: 774 620 977.
daruji
•• do dobrých rukou koťátko - kočičku, 
krásná a čistotná, vhodná i do bytu. Od-
běr možný ihned. Tel.: 723 820 593. 
•• pískomily mongolské v březnu 
narozené, dva stříbrné samečky a dvě
černobílé samičky. V páru i samos-
tatně. Tel.: 739 205 788.
•• koťata, černá a bílá s rezavým 
mourováním, odběr září. Tel.: 
723 464 040.

Služby
•• Plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří. Ža-
luzie vertikální a horizontální, sítě 
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové 
dveře a laminát. podlahy, garážová 
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211. 
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Peníze na ruku, měsíční splátky, 
hotovost až do domu, bez poplatku, 
dostupné také ID, ženám na MD, 
důchodcům. Tel.: 605 720 362.
•• Úvěry a hypotéky bez poplatku, 
nízké splátky od 500 Kč. Neprově-
řujeme dluhy v bankovním registru 
a st. institucích. Vyřízení do 7 prac. 
dnů. Vhodné i pro důchodce, ID, 
MD, OSVČ. Tel.: 774 458 811.
•• Potřebujete peníze? Máte špatné 
zkušenosti? Chtějí po Vás poplat-
ky? My ne a navíc máte šanci. Dnes 
žádáte, zítra vyplácíme. Přesvědčte 
se. Tel.: 777 044 033.

Různé
koupím
•• fotoaparát FED 5 B funkční, zacho-
valý, nabídky na tel.: 607 700 776.
•• vozík za pony za rozumnou cenu. 
Tel.: 723 048 329.
prodám
•• kolo Favorit s přehaz., výborný stav, 
cena 2.500 Kč, Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• dámské kolo Lady, dobrý stav, cena 
1.000 Kč. Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• hokej. kartičky z r. 98, cca 300 ks za 
150 Kč. Tel.: 732 648 944 i SMS.
•• loupané vlašské ořechy za 50 Kč/kg. 
Tel.: 546 451 787.
•• nerezové el. kotle do vývařovny 200 
- 300 l., možnost i jiného využití. Tel.: 
546 451 787.
•• dámské kolo Eska de Lux, chro-
mová kola, blatníky, zelená metal., 
ruční drtič na kukuřici i s bednou. 
Tel.: 515 333 883.
•• březová košťata. Tel.: 515 336 601.
•• invalidní vozík, samoobslužný, polo-
hovací, zánovní. Tel.: 515 322 517.
•• orig.hry na PS2: Mercenaries, 
Top Gun (let.simulátor), Mindgames 
(soubor log.her). Cena 200 Kč/ks. 
Ivančice. SMS na tel.: 774 509 694.
•• bundu na motorku, nová 2 roky, 
záruka. Dívčí červeno - šedá. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 608 568 313.
•• 10 m. obch. regálů s pravoúhlým 
rohem, slonová kost. PC 40. tis., nyní 25 
tisíc Kč. Tel.: 604 944 119 po 17 hod.
•• kalhoty kapsáče zelené z pevné 
látky na štíhlou postavu 170/5 cm pro 
teenage, sáčko manchestr, ks/200 Kč. 
Pěkné. Tel.: 731 945 491.
•• anglické sedlo vybavené třmeny, 
podbřišák, beránek na podbřišák a 2 
dečky pod sedlo, cena 8.000 Kč. Tel.: 
604 414 468.

Seznámení
•• rozvedený 48 let, 190 cm hledá 
pohodovou štíhlou ženu 38 - 50 let 
k vážnému seznámení. Veškeré záze-
mí mám, dítě není překážkou. Ivanči-
ce a okolí. Tel.: 605 501 163.
•• hledám sluš. nekuřáka nad 40 let
s vyřeš. minulostí, pracujícího se zájmy:
rodina, děti, práce na zahradě. Co hle-
dám, také nabízím. Jsem rozv. maminka
40/174, nekuřačka, pečující o 3 děti 11,
9, 9. Ivančice a okolí. Tel.: 731 738 778.
•• chatař, chalupář 36 hledá partnerku 
se vztahem k přírodě a možnému 
založení rodiny. Tel. 724 246 387.
•• muž 175/75/45 zklamaný 
manželstvím, nekuřák, vlastní RD, 
pracující, hledá přítelkyni 35 - 45 
let pro společný život, děti nejsou 
překážkou. Okolí MK, ZN. Tel.: 
515 320 539 Miloš.
•• hledám muže od 60 - 65 let, 
který nechce být také sám. Tel.: 
728 367 838.
•• hledám muže od 59 - 62 let, který 
dokáže také dát, nejen brát. Stáří ve 
dvou, jen SMS. Tel.: 723 071 074.
•• rozvedená 50/175/70 hledá 
obyčejného muže od 50 - 55 let 
k seznámení a možná i něco víc. 
Pouze SMS. Tel.: 731 466 796.

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

•• hledáme zedníka, obkladače, který si 
chce občas přivydělat, výplata na ruku. 
Tel.: 728 742 256.
•• fa. Proimpex, spol. s.r.o. hledá 
dopravce na pravidelné cesty ke 
dvěma zákazníkům ( Valeggio 37067 
IT a Nagold SRN). Jedná se o dopravu 
tam i zpět náklad. automobily do 7,5 
t. a do 12 t. Přijmeme též řidiče na 
náklad. automobil do 12 t. Bližší info 
na tel.: 515 300 215 p. Machotková 
nebo tel.: 602 541 821.
•• hledám řemeslníka nebo kutila, který 
by za dohodnutou mzdu pomohl ženě 
po padesátce při dokončovacích pracech 
na RD v Ivančicích. Tel.: 728 476 765.
•• Přijmeme do zavedené restaurace 
v Ivančicích číšníka, servírku. Tel.: 
728 264 272.
•• prodejna maso - uzeniny, lahůdky, 
pečivo v Ivančicích přijme řezníka 
(i nevyuč.) na HPP, nástupní plat 
15.000 Kč. Tel.: 608 756 953.
•• hledám brigádu od 8 - 14.30 
hod., úklid, pom. práce v kuchyni, 
v obchodě apod. Tel.: 728 359 225.
•• přijmeme řidiče MKD, ŘP sk. 
C,E, relace CZ - Itálie a zpět, CZ 
- Roztock a zpět. Nástup ihned. Tel.: 
602 521 037.

•• OSP spol. s r.o. přijme na HPP ve-
doucího stolařské výroby. Požaduje-
me praxi v oboru min. 5 let, nabízíme 
výborné finanční podmínky, zaměst-
nanecké výhody. Kontakt: 515 322 
341, 736 485 212, osp-mk@volny.cz.

•• pizzerie Bonnano hledá kuchaře/
ku, servírku/číšníka. Nástup ihned. 
Tel.: 602 266 084.
•• hledám zedníka/ky na jednorázové 
omítky a sádrokarton. Tel.: 724 246 387.
•• který plynař mi nabídne a nainstaluje 
kotel i s kouskem přívodního potrubí. 
Tel.: 724 246 387.
•• spol. zabývající se průzk. trhu a veř. 
mínění nabízí drobný přivýděl.. Jedná 
se o občasné vyplnění dotazníku s Va-
šimi názory na různé výrobky, služby 
na českém trhu (dlouho. spolupráce). 
Podmínky: PC + připojení k netu, věk 
15 - 64 let. Dotazníky jsou placeny dle 
náročnosti 60 - 20 Kč, 3 měs. studie 1.500 
Kč. Možno přihlásit více členů domácn., 
bydliště nerozhoduje. Info na mail. 
Kontakt: pruzkum.trhu.bv@seznam.cz

•• DOLNORAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA
hledá spolupracovníky na HPP, 
odměňování formou fixních příjmů, 
bonusů a provizí. Kontaktní osoba: 
p. Dubová, tel.: 724 825 805.
•• fa. Krab, výroba svíček, v Zakřanech 
přijme strojníka na zaučení. Vyučen 
nejlépe v oboru mechanik seřizovač, 
stroj. zámečník, autoopravář, opravář 
zeměděl. strojů apod. Jedná se o 
třísměnný provoz. Výhodou je řidič 
s vl. autem (příspěvek na benzín). 
Kontakt: Zakřany 61 (areál firmy 
WOČ), tel.: 546 431 621.

•• Nabízím práci na pozici: Od-
borný konzultant v seriozní firmě
zabývající se majetkovým a finanč-
ním poradenstvím. Požadavky: min.
jakékoliv SŠ vzdělání , auto, PC, 
Internet. Praxe v oboru není nutná, 
zaškolím. Možno i jako přivýdělek 
při MD, studiu, nebo jako VPP. 
Informace na tel.: 732 175 711, 
email: FTrainee@email.cz

•• účetní s 15tiletou praxí hledá  
zaměstnání v oboru na plný úvazek. 
E-mail: m.doyle@seznam.cz
•• Ikva Ivančice přijme ihned do trvalého 
prac. poměru zámečníky - svářeče, 
vyučeni s praxí, prac. podmínky, plat dle 
dohody, informace na tel.: 608 500 656, 
546 451 426 - Ing. Neužil.

Oznámení
•• 19.8. se našel u haly Proimpex šedý 
kocourek. Tel.: 724 321 199.

Inzerujte ZDARMA na
www.zrcadlo.info



Cardion AB Grand Prix ČR, 
která se konala na brněnském 
okruhu 17.-19. srpna, přilákala 
na tribuny téměř 250 tisíc diváků, 
což je rekordní návštěva v historii 
nového Masarykova okruhu.

Nejvíce šancí na pódiové 
umístění z domácích jezdců měl 
Lukáš Pešek, který startuje ve 
třídě do 125 ccm. V páteční kva-
lifi kaci dokázal zvítězit, ale v so-
botu havaroval a tak se před něho 
dostali Talmacsi, Faubel, Pasini a 
Koyama. Z domácích jezdců se 
do závodu kvalifi kovali všichni 
tři držitelé „divokých karet“, kteří 
startovali ze zadních pozic. Po 
startu závodu se na špici objevil 
Talmacsi s Faubelem, Pasinim a 
Gadeou. Pešek měl špatný start 
a po prvním kole projel na osmé 
pozici. Za bouřlivého jásotu divá-
ků se probojoval do vedoucí sku-
piny, ze které naopak tři kola před 
cílem vypadl po havárii Gadea. V 
čele závodu tak jezdila čtyřčlenná 
skupina. V posledním kole Lukáš 
předjel ve stoupání do cíle Talma-
csiho a vybojoval tak třetí pozici 
za Faubelem a Pasinim. Tito jezd-
ci měli na cílové pásce rozestup 
necelých tří desetin sekundy. 
Patnáctiletý Karel Pešek, bratr 
slavnějšího Lukáše, dokončil svůj 
první závod MS na 31. pozici. 
Michal Prášek a Karel Májek 
do cíle závodu nedojeli. V prů-
běžném pořadí MS vede Faubel
/179 b./, druhý je Talmacsi /169 b./
na třetím místě je Pešek /129 b./.

Ve dvěstěpadesátkách byl v kva-
lifi kaci nejlepší Lorenzo před 
Debonem, Doviziosem a DeAn-
gelisem. Brněnský jezdec Karel 
Abrahám přezdívaný Abája zajel 
21. čas. Jiří Mayer startující na 
divokou kartu bohužel nesplnil 
kvalifi kační limit a do závodu 

tak nemohl nastoupit. V nedělním 
Warmupu těžce havaroval Japo-
nec Sekiguchi, který v rychlosti 
200 km/h přímo narazil do mo-
tocyklu Simoncelliho, jenž zůstal 
ležet na trati po havárii. V čele 
závodu se usadil obhájce titulu 
Lorenzo před Doviziosem. Třetí 

jezdil DeAngelis a čtvrtý Kallio. 
Abája projel po prvním kole na 
15. místě. V průběhu celého zá-
vodu jezdil ve skupince několika 
jezdců, kde se bojovalo o dvanác-
té místo a je velmi potěšitelné, že 
se  tam objevoval na špici. Cílem 
závodu projel jako vítěz Lorenzo, 

druhý byl Dovizioso a třetí Kali-
lo. Smůlu měl DeAngelis, který 
v závěru závodu havaroval ze 
čtvrté pozice. Tento jezdec však 
znovu nasedl na motocykl a do 
cíle dojel jako jedenáctý.

Abája dokončil na 14. místě
a připsal si další body do tabulky 
MS, kde je na 19. místě se ziskem 
16. bodů. Průběžně vede Lorenzo 
/216 b./, druhý je Dovizioso /186 
b./ a třetí DeAngelis /176 b./.

Ve třídě MotoGP letos kraluje 
Australan Stoner na Ducati. Tento 
jezdec si vyjel v kvalifi kaci pole 
position před úřadujícím šam-
piónem Haydenem a Pedrosem. 
Ze druhé řady startovali Hop-
kins, DePuniet a Rossi. Hned od 
startu nasadil Stoner vynikající 
tempo a vyhrál způsobem start
-cíl. Na druhém místě dojel Hop-
kins. Třetí místo získal Hayden 
před týmovým kolegem Ped-
rosem. Pátý skončil Vermeulen 
před loňským vítězem Capiros-
sim. Sedmé místo si z Brna od-
váží Rossi, které těsně uhájil před 
dotírajícím DePunietem. Elitní 
desítku uzavřeli Barros a Checa. 
Stoner odjíždí z Brna s luxusním 
náskokem 60-ti bodů před Ros-
sim. Na třetím místě je Pedrosa, 
jenž ztrácí na Valentina 18. bodů.             
/Ctibor ADAM/
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE 
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ  •  ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY  •  AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY  •  PLOTOVÁ POLE 
»  certifi kovaná 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 profi l 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

PEŠEK NA BEDNĚ, ABÁJA MÁ BODY

Foto: Květoslav ADAM     Spokojený Lukáš Pešek po páteční kvalifi kaci

Fotbalisté Krumlova
vstoupili do nového ročníku 
1. kolo KP: SK Hrušky  -  FC Moravský Krumlov 3:2 (1:1)

Branky MK: Caha, Anders
Vedení zařídil Anders v 5. min. Vyrovnání  přišlo příliš  brzy, už ve 

12. minutě. Domácí se začali prosazovat, ale skórovat se jim do polo-
času už nepodařilo. Hosty naopak mohl opět do vedení dostat Caha, ale 
jeho přímý kop bravurně zlikvidoval brankář Hrušek. Na začátku druhé 
půle si Krumlov vypracoval několik příležitostí. Největší pak Anders, 
kdy pálil do boční sítě a podruhé z malého vápna do náruče domácího 
gólmana. Skóre se měnilo v 74. minutě po chybě  levé strany obrany, 
kdy tečoval Horák střelu domácích nešťastně do vlastní sítě. V 78. 
minutě po výkopu  proběhl naší obranou domácí exligista Knofl íček
a přízemní střelou prostřelil Hradce. Krumlovským se podařilo snížit  
až v 89. minutě Cahou, který se trefi l krásně ze 30 metrů. 

2. kolo KP: FC Moravský Krumlov  -  1. FC Kyjov 1:1 (1 : 0)
Branky: Zelníček - Dobeš

První utkání nového ročníku na domácím hřišti přineslo velice 
tvrdou kopanou před slušnou návštěvou 300 diváků. Zkušení hosté  
přijeli s velmi kvalitním týmem, který byl velice dobrý ve hře dopředu. 
Hezkých akcí bylo v první půli na obou stranách několik. V 15. minutě
likvidoval Hradec sólo hostujícího Veleckého. O pět minut později
otevřel skóre utkání hlavou Zelníček, po přesném centru Hlučila.
Od 30. minuty měli hosté územní převahu. Skóre se už ale neměnilo. 
Ve  druhém poločase se hra značně přitvrdila. Ve 47. minutě měl vel-
kou šanci zvýšit vedení J. Procházka. Jeho hlavička šla ale těsně nad. 
V 55. minutě hosté nastřelili břevno a dvě minuty na to vyrovnali Do-
bešem po chybě zadáků ve středu hřiště. Po dvojím střídání v domá-
cím týmu (Záviška, Konrád) se hra krumlovských zlepšila. V 73. mi-
nutě byl  ale Záviška vyloučen za faul zezadu, a od té doby se Krumlov 
zaměřil na obranu. V 84. minutě byl vyloučen i brankář Hradec za faul
a hosté kopali pokutový kop. Do branky šel M. Černý. Hostující Velecký
poslal prudkou střelu vedle pravé tyče . Závěr utkání se pak odehrál 
v nervózní atmosféře. Domácí si za bojovnost remízu zasloužili, což 
po zápase ocenili potleskem i diváci.

3. kolo KP: FC Mokrá  -  FC Moravský Krumlov 0:2 (0:1)
Branky: Hlučil, Vybíral

Od první minuty si krumlovští fotbalisté vytvořili místy až drtivou 
převahu, ale brankový efekt nikde. Spálili, co se dalo, a tak nejvíce za-
městnaným mužem byl domácí gólman. V zahazování šancí se postupně
vystřídala polovina týmu. Domácí se do útoku dostali jen 2x. Ve 26. 
minutě kopali penaltu za faul. Zahráli ho ale vysoko nad. Vysvobození 
pro hosty zařídil až kapitán Hlučil ve 44. minutě hlavou, po centru Vy-
bírala. Po přestávce  tlak Krumlova pokračoval, ale zlepšili se i domácí.
Uklidnění přinesl gól Vybírala po sólu, když obešel i brankáře. Do 
dalších minut  hosté postupně vystřídali tři hráče a dokázali v poklidu 
dovést utkání k hubenému vítězství.


