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/Moravský Krumlov/
Zástupci fi rmy Saint-Gobain 

Vertex představili zastupitelstvu 
města svůj záměr, jak pomocí 
nové technologie odstranit zápach 
odpadního vzduchu z výroby. Tou 
je 85 metrů vysoký ocelový ko-
mín s příhradovou konstrukcí.

Pamětníci si jistě vzpomenou, 
že tu v minulosti bývaly již dva 
komíny. První byl zděný, druhý 
ocelový jako provizorní řešení. 
Tento, v pořadí již třetí, bude mít 
největší výšku, která dle rozptylo-
vé studie zabezpečí téměř stopro-
centní zlikvidování zápachu.

„Chtěl bych podotknout, že 
podle doložených podkladů slože-
ní odpadové vzdušniny není zdra-
ví škodlivé. Z analýz, které nám
byly předloženy, jasně vyplývá, 
že neobsahují žádné škodliviny. 
Exhalace podléhají kontrolám 
z Ministerstva životního prostře-
dí, ale i z odboru našeho úřadu. 
Vzdušnina pouze zapáchá. Tudíž 
musíme řešit dvě roviny problé-
mu. Jednou je pachové zatížení 
občanů a druhou rovinou je ře-
šení této situace. Tím by měl být 
komín. Ten ale podle některých 
názorů může značně rušit estetic-
ký dojem z historické části města
a to jak z náměstí, tak z Florián-
ku,“ objasnil situaci místosta-
rosta města Tomáš Třetina.

Podle jeho slov byl osobně 
přítomen několika zkouškám, 
kdy se testovalo zařízení na 
odstranění zápachu z odpadové 
vzdušniny. Zkouška z počátku 
vypadala nadějně, ale nakonec 
se od tohoto řešení upustilo, pro-
tože náklady na investici by byly 
příliš vysoké. Jednalo se o drahé 
zařízení, které navíc odstraňova-
lo zápach jen z malé části. Takže 
řešení, které fi rma nabídla, je 
optimální. Komín vynese zápach 
do ovzduší, kde se rozptýlí, takže 
nebude zatěžovat ani část města 
zvanou Hříbek.

„Jestliže komín má odstranit 
pachové zatížení města, tak já se 
přikloním k jeho výstavbě. Po-
kud bych si měl vybrat mezi pa-
chovým zatížením a estetickým 
dojmem, pak se raději přikloním 
k odstranění zápachu,“ doplnil 
Tomáš Třetina.

Předložený návrh společnosti 
Vertex byl veřejně prodiskutován 

na zastupitelstvu. Z diskuse vy-
zněl závěr, že má vedení Vertexu 
pokračovat v jednáních ohledně 
vyřešení pachové zátěže formou 
komínu. Firma nyní zažádá o 
fi nance svůj domovský závod 
a vyřídí se stanoviska zúčast-
něných institucí státní správy. 
Zajímavé bude, jaký postoj 
zaujme především památkový 
ústav, protože na jednu stranu 
se rekonstruují historické části 
města a na druhou se tyto aktivity 
mohou znehodnotit. Otázkou je, 
kdo může podat závazný, nezá-
vislý a objektivní  posudek. Pod-
le odborníků je totiž důležité, že 
Vertex nemusí tuto situaci vůbec 
řešit, protože složení odpadního 
vzduchu není zdraví škodlivé. 
Nejsou porušovány žádné limity. 

„Diskusi s občany zahájíme, 
jakou formou je ale ještě před-
časné,“ nastínil místostarosta 
Moravského Krumlova. Podle 
zástupce Saint-Gobain Vertex 
Jana Pavliše, který má na starost  
podnikovou ekologii fi rmy,  je ko-
mínová metoda historicky ově-
řená s vysokou účinností a není 
v rozporu se současnou legisla-
tivou. V prosinci by mělo dojít 
k přípravě projektu a k zajištění 
fi nančních prostředků. Samotná 
výstavba by měla proběhnout 
v roce 2008.

„Naše fi rma se poslední rok 
velmi intenzivně zabývala ře-
šením situace se zápachem. Vy-
zkoušeli jsme několik možností 
a způsobů, jak řešit odstranění 
zápachu,“ podotkl ředitel závodu 
v Moravském Krumlově Anto-
nín Čagánek. „K této problema-
tice jsme se nestavěli macešsky a 
řešíme ji již od roku 1996, i když 
k tomu nejsme tlačeni žádnou 
legislativou. V posledním roce 
a půl jsme prošli celou řadou 
zkoušek a dostali jsme se tam, 
kam jsme se dostali,“ podpořil 
ředitele Josef Novotný, který se 
ve fi rmě zabývá kvalitou životní-
ho prostředí. Otázkou ale nadále 
zůstává, jak celou záležitost při-
jme široká veřejnost a zda jako 
zastupitelé spíše podpoří výstav-
bu komína, nebo bude i nadále 
trpět zápach. Nutno podotknout, 
že stížností na zápach právě
od veřejnosti bylo zatím v řádu
do dvou desítek.               /mask/

Nová dominanta Krumlova

Plánují nový krytý bazén 
/Oslavany/ Již dlouhá léta se zde uvažuje o výstavbě koupaliště 

s krytým bazénem. Pro město není problém v rámci dotační politiky 
EU získat na tuto výstavbu fi nance, ale problém spíše je s jeho provo-
zováním. Oslavany před časem provedly zásadní kroky v této oblasti a 
vyčlenily lokalitu bývalé zámecké zahrady v návaznosti na náměstí pro 
sportovně-relaxační aktivity. Už v územním plánu bylo určeno, že by 
v této lokalitě mohl stát tento sportovní stánek.

V této souvislosti se objevila aktivita jednoho oslavanského podni-
katele, který přišel s návrhem, že by velmi rád jako soukromý subjekt 
postavil krytý bazén s venkovním koupalištěm s navazujícími sporto-
višti. Město Oslavany se začalo tímto plánem zabývat a po zveřejnění 
záměru prodeje daného pozemku se objevil druhý zájemce s podobnou 
myšlenkou, včetně návrhu fi nančního zajištění. Tou je využití fondů 
EU s dofi nancováním z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo města Oslavany proto vyzvalo oba subjekty, aby 
předložily své investiční záměry včetně urbanistického řešení. Oba 
podnikatelé zastupitelům své návrhy předložili a nutno říci, že jsou 
oba kvalitní. Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že oba návrhy dá k po-
souzení nezávislému odborníkovi v oblasti stavebnictví a provozování 
těchto areálů. Po vyhotovení rešerše se na přelomu října a listopadu
k věci sejde mimořádné zastupitelstvo, které udělí prioritu. Vítězný 
podnikatel bude mít čas na zpracování projektové dokumentace tak, 
aby na jaře příštího roku mohlo být vydáno územní rozhodnutí.

Kromě krytého bazénu se v projektech objevují squashové hřiště,
bovlingové dráhy, tenisové kurty, fi tcentrum i hřiště pro plážový volej-
bal. Oba návrhy počítají i s venkovním bazénem s dětskou částí. Pro 
město je to zajímavá iniciativa soukromých osob, kterou město vítá. 
V této oblasti může žadatel dostat až 85 procentní dotaci z EU.    /jak/

Želetice spustily čistírnu 
/Želetice/ V Želeticích se dokončuje nová čistírna odpadních vod, 

která má sloužit hned dvěma obcím. Zlepší se tak čistota vod proté-
kajícím vzácně zachovalou přírodní lokalitou. „Společně jsme založili 
sdružení obcí pro výstavbu kanalizace a rekonstrukce ČOV Želetice
a díky tomu jsme získali dotaci v celkové výši 44 milionů korun. Díky 
nové kanalizaci se rekonstruuje čistírna, na kterou budou napojeny
i Horní Dunajovice. Čistírna se musela rekonstruovat, protože již
nesplňovala hodnoty dané legislativou. Samozřejmě, že jsme rádi, že 
se tato akce uskutečnila a je fakticky u konce,“ uvedl starosta Želetic 
Miroslav Bazal. Od poloviny září by celé zařízení mělo být uvedeno do 
provozu. Plně bude kapacita čistírny využita, až se napojí celé Horní 
Dunajovice. Čistírna ještě projde ročním zkušebním provozem a bude 
záležet i na tom, jak rychle se bude připojovat obec Horní Dunajovice. 
Želetice měly kanalizaci vybudovanou již dříve, ale kanalizace do nové 
zástavby k rodinným domkům v délce asi 150 metrů se z pochopitel-
ných důvodů musí dokončit.                                                        /mask/

Pohled na závod Vertex a komín pro odvod odpadního vzduchu. Foto 
poskytla společnost Saint-Gobain Vertex.

Květiny Hanzel
Vše pro Váš dům

a zahradu
Vám nabízí široký sortiment:

»  řezaných květin
(svatební, smuteční, příležitostní a sušené vazby)

»  hrnkových květin
»  keramiky
»  dárkového zboží

Ve venkovním prodeji naleznete:

»  podzimní nabídku chryzantém, 
    vřesů, dřevin, listnáčů,   
    venkovní keramiky, plastů
»  velký výběr zemin,
    mulčovací kůry a hnojiv

Naleznete nás v Miroslavi
na Náměstí Svobody 16
Po-Pá 8-12,13-17 So 8-10.30
Možnost objednávek a dotazů
na tel.: 515 333 826
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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

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

Akce platí od 1.9. do 30.11., nebo do vyprodání zásob.

Město Moravský Krumlov vyhlašuje
výběrové řízení na  pozici 

ředitele(ky) příspěvkové organizace města
- Městského kulturního střediska Moravský Krumlov

Předpoklady: - občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt  v ČR, - způsobilost 
k právním úkonům, - bezúhonnost, - úplné vzdělání VŠ nebo VOŠ, - znalost  z.č.250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, - praxe v kulturních zařízení výhodou.  

Druh práce: Koordinace činnosti a řízení útvarů příspěvkové organizace města, 
koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů v rámci příspěvkové organizace 
včetně odměňování. Komplexní zajišťování správy svěřeného majetku města a jeho 
hospodárné užívání včetně aktivního vyhledávání jeho komerčního využití. Platové 
podmínky dle zákoníku práce a nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech  
zaměstnanců  ve veřejných službách a správě,  platová třída 10.

Součástí přihlášky je Váš návrh jednoduchého projektu činnosti MěKS. Podklady 
pro vypracování jsou k dispozici u tajemníka MěÚ. Náležitosti přihlášky, požadované 
přílohy k přihlášce, další požadavky na tuto funkci a informace k výběrovému řízení 
jsou uvedeny na webové stránce www.mkrumlov.cz - volná pracovní místa. Uzávěrka 
přihlášek je 27. 9. 2007. 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní nám.125, 672 11 Moravský Krumlov. 

Obálku označte  v levém horním rohu „Ředitel  MěKS“.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Tiskárna POINT CZ s.r.o. v Medlově přijme
do stálého pracovního poměru pracovníky

do expedice a skladu.
Nabízíme: • práci v moderním a čistém provozu, nových 
výrobních zařízeních • jistotu dlouhodobého pracovního 
vztahu • velmi zajímavé fi nanční ohodnocení • případné 
zaškolení na obsluhu vysokozdvižného vozíku zcela

na náklady společnosti.

Kontakt: POINT CZ s.r.o., Medlov 120, 664 66
 p. Němčičky, tel.: 546 420 007, 546 420 008

e-mail:  kariera@pointcz.com

„UŠETŘETE
SVÉ PENÍZE
S POJIŠŤOVNOU
GENERALI“

Povinné ručení od 1.560,- Kč
(veškeré bonusy přebíráme)

-----------------------------------------------------
Jaroslava Krontorádová

Durdická 901 •  Moravský Krumlov
Tel.: 603 532 242

ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH PNEU !!!

PŘIJMEME AUTOMECHANIKA S PRAXÍ.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Svůj názor
k uvedeným článkům

můžete vyjádřit
v komentářích na 

www.zrcadlo.info

Jak to vidí „na kraji“...
Ve dnech 15.- 16. září bude tým žen z SDH Miroslav reprezentovat 

kraj v hasičském sportu na republikové úrovni. Stane se tak v Plzni. 
Ženy z Miroslavi nevyhrály krajskou soutěž poprvé a kraj reprezen-
tovaly na republikovém klání v minulosti již několikrát. Není tajem-
stvím, že jejich tréninkové podmínky jsou ve velmi špatném stavu. 
Proto jsme požádali o odpověď na otázku. 

Jak JM kraj vnímá podporu hasičského sportu, uvažuje se o do-
tacích na toto sportovní odvětví třeba tak, že by každoroční vítězové 
krajské soutěže dostali mimořádnou odměnu například na zajištění 
tréninků, dresů, dopravy a technického zajištění, aby mohli důstojně 
reprezentovat v republikovém klání? 

Jihomoravský kraj vnímá důležitost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí a každoročně počítá s dotacemi pro ně. V rozpočtu JMK 
na rok 2007  je vyhrazeno 19,3 mil. korun na udržení akceschopnosti 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, a to zejména na vybavenost
a techniku. Co se týče podpory hasičského sportu, zde Jihomorav-
ský kraj zejména pro neziskové organizace každým rokem vyhlašu-
je dotační programy v oblasti tělovýchovy a sportu, v roce 2007 je 
na tuto oblast určeno 18 mil. korun z krajského rozpočtu, případně 
existuje možnost požádat o dotaci na účast při republikovém mist-
rovství v hasičském sportu.

PhDr. Jiří Klement, oddělení informací a styku s veřejností 

Přijdou úředníci o práci?
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé města Moravský Krumlov na 10. 

zasedání schválili provedení personálního auditu, který má být zahájen 
v nejbližší době. Audit by měl kvalifi kovaně posoudit, zda organizační 
struktura Městského úřadu v Moravském Krumlově odpovídá poža-
davkům a úkolům, jejichž plnění se od úřadu s rozšířenou působností 
- úřad III. typu, tzv. malý okres - očekává. Jde o to, co na jedné straně 
státní a veřejná správa a samospráva a na druhé straně občané od úřadu 
očekávají. Bude se určovat, zda personální počty jsou pro zajištění celé 
škály činností a zastupitelnosti optimální nebo se od optima odchylují.

„Tyto problémy totiž nebyly při rušení okresů a delimitaci jejich 
zaměstnanců na nižší městské a obecní úřady vůbec řešeny. Zastupi-
telstva, rady a tím méně občané těchto obcí samozřejmě neměli ani 
tušení, jak bude nová struktura fungovat a ve většině případů si neumě-
li a dodnes neumějí představit povinnosti spočívající v zajištění státní
a veřejné správy nejen pro svou vlastní obec - město, ale i pro celý 
správní obvod, představující například pro Moravský Krumlov přes
22 tisíc lidí,“ odůvodnil nutnost auditu starosta Jaroslav Mokrý. 

Vedení města doufá, že dobře provedený personální audit dá odpově-
di na všechny otázky, z nichž nejpalčivější je možnost úspor osobních
i provozních nákladů jako de facto jediného zdroje rozvoje Moravského
Krumlova jako správního města v budoucnu.                              /mask/

/Oslavany/ Téměř každoroční 
povodně donutily odpovědné or-
gány k zásadnímu řešení situace 
se záplavami. Připravují intenziv-
ní práce na úpravě řeky Oslavy.

Protipovodňová opatření prová-
dí správce toku Povodí Moravy, 
pracoviště Náměšť nad Oslavou 
a týkají se odtěžení štěrkopísko-
vých nánosů podloží nad jezem u 
městského úřadu, kde došlo k  ma-
sivnímu zanesení dna. Stejná 
situace je v lokalitě na Ostrův-
kách na konci zástavby směrem 
po toku řeky, kde štěrkopískové 
nánosy téměř znemožnily průtok 
vody v korytě. Řeka je v těchto 
místech velmi zúžená a dochází 
k vyplavování přilehlé cesty. 

Tyto zásahy se provádějí pře-
devším jako ochrana před ledový-
mi krami v období konce zimy.  V  
protipovodňovém plánu jsou také 

dva jezy, které má ve vlastnictví 
fi rma Befacool. Jedná se o jez 
Vál, který je manipulovatelný. 
Vzhledem k tomu, že jeho majitel 
s ním nijak nehospodaří, došlo ke 
kompletnímu zanesení bahnem. 
Díky tomu zde při průchodu le-
dových ker mohou nastat problé-
my, protože řečiště je zaneseno 
velkou vrstvou bahna.

Problém je také s jezem Lip-
no, nad zastavěnou částí města, 
který je v majetku již jmenované 
fi rmy. U něj došlo k destrukci 
odtokové části a pravděpodobně 
je pod betonovou částí vytvořena 
kaverna, která způsobuje rozpad 
jezu. V obou případech bude 
zahájeno řízení ze strany odboru 
životního prostředí OÚ Ivančice, 
a je předpokládáno, že dojde
ke kladné domluvě, jenž povede
k zabezpečení obou jezů.      /jak/

Na Oslavě připravují
protipovodňová opatření 

Nové stavební parcely
mají přivést mladé lidi 

/Višňové/ Městys Višnové v současné době zahajuje v lokalitě Ci-
helna přípravu parcel pro výstavbu 11 rodinných domků. Je to klidová, 
na jih situovaná lokalita v příjemném prostředí poblíž lesa. Vlastníkem 
všech těchto pozemků je městys. Je zpracována zástavbová studie, kde 
jednotlivé pozemky mají kolem 900 m² a jsou umístěny do půlměsíce 
s cestou uprostřed. „Zájem o tyto stavební pozemky je, a věřím, že až 
začnou zemní práce s budováním inženýrských sítí, tak lokalita bude 
velmi brzy zaplněna. Zatím se projektují zmíněné sítě a to je důleži-
té, protože projekt zároveň slouží jako materiál pro Ministerstvo pro 
místní rozvoj, kde budeme žádat o dotaci na vybudování sítí. Višňové 
potřebuje nějakou větší a ucelenější lokalitu. Nám takto zbývá jen ně-
kolik zástavbových lokalit, z nichž jsou některé v soukromých rukou. 
Tato obecní lokalita se bude prodávat zasíťovaná, což je velké plus pro 
zájemce o výstavbu,“ uvedl starosta Jan Daniel.

Již v minulosti se ve Višňovém prodávaly pozemky, a to za úřední 
cenu, která byla stanovena na pomoc stavebníkům a mladým lidem. 
Cena se pohybovala do 48 korun za metr čtverečný. Cena nových po-
zemků by měla být jen o něco málo větší, zatím o ní není rozhodnuto, 
ale bude příznivá pro stavebníky. „Naší prioritou je připravit pozem-
ky pro mladé lidi na výstavbu rodinných domů. Budeme se snažit 
urychleně dodělat projekt a podat žádost tak, aby se v jarním období 
příštího roku zahájila výstavba sítí. Samozřejmě, že se také pustíme
do budování a oprav chodníků a silnic,“ doplnil Jan Daniel.       /mask/
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE
Mazda 323 BJ 2,0 DITD
r.v. 2001, cena 180.000 Kč
tach. 93 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, posil., alu 
kola, rádio, el. okna a zrc., tón. skla

Mazda 3 1,4i SPORT TE
r.v. 2007, cena 359.000 Kč
tach. 1.500 km, tm. modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, posil., el. 
okna a zrc., multif. volant, tón. skla

Mazda 2 1,25i
r.v. 2007, cena 249.000 Kč
tach. 2.500 km, sv. modrá metal.
4x airbag, ABS, posil., imobil., orig. 
rádio, tón. skla, perfektní stav

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

Mazda 6 2,0 MZR CD sedan
r.v. 2002, cena 299.000 Kč
tach. 88 tis. km, tm. modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, EDS, 
ASR, počítač, temp., el. okna a zrc.

Mazda 6 2,0 MZR CD
r.v. 2006, cena 399.000 Kč
tach. 48 tis. km, tm. šedá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR, 
počítač, temp., el. okna a zrc.

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 165 tis. km, tm. zelená metal.
nehavar., airbag řidiče, manuál. 
převod., imobil., dobrý satv

Mazda MX5 1,6i 
r.v. 2003, cena 325.000 Kč
tach. 42 tis. km, stříbrná metal.
cabrio, 1. majitel, perfektní stav, 
servisní knížka

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1993, cena 70.000 Kč
tach. 160 tis. km, červená
ABS, centrál, el. okna a zrc., alu 
kola, mlhovky, střešní šíbr, tón skla

Mazda MX3 1,6i
r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
stav velmi dobrý, nehavar.

Mazda Demio 1,3i
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
tach. 56 tis. km, tm. zelená metal.
2x airbag, centrál, imobil., posil., 
tón. skla, manuál. převod.

Mazda 6 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
tach. 112 tis. km, modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR, 
počítač, temp., el. okna a zrc.

Mazda 121 DB
r.v. 1992, cena 45.000 Kč
tach. 165 tis. km, sv. modrá metal.
centrál, el. okna, otáčkoměr, manuál.
převodovka, dobrý 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

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Minulý čtvrtek proběhlo na elektrárně havarijní cvičení, proto chci 
celý článek věnovat této problematice.

Pravidelná cvičení jsou uložena provozovateli elektrárny zákonem
a stala se tak pevnou součástí jejiho života od počátku provozu. Při plá-
nování cvičení se postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu - nejprve 
si zásady chování při havarijních situacích museli osvojit zaměstnanci. 
Pak byly do cvičení vtahovány jednotlivé složky záchranného systému
a státní správy a posléze i vedení blízkých obcí a jejich občané.

Má-li cvičení splnit svůj účel, je nutno pečlivě zpracovat jeho libreto
tak, aby reálně odpovídalo případné provozní nehodě či havárii. K tomu
velice dobře slouží plnorozsahový trenažer, který dokáže simulovat napro-
sto reálně poruchové stavy po zadání základních vstupních podmínek.

Toto cvičení odstartovala mimořádná událost - srážka osobního auta 
s posunovou lokomotivou. Velice věrohodně naaranžovaná nehoda 
byla dále rozehrána perfektním zásahem domácích hasičů, kteří doká-
zali značně devastované auto otevřít jako konzervu a do příjezdu lékaře 
odborně vyprostit zraněného.

Ale cvičení pokračuje. Chvíli po zvládnutí nehody na kolejích došlo 
na 3. bloku k tzv. LOCA havárii, což je prasknutí potrubí o průměru 
100 mm a tím k úniku chladící vody. Při tom ke vší smůle ještě nastar-
toval jen jeden dieselgenerátor ze tří. A aby toho nebylo málo, došlo 
k tzv. BLACKOUTU - výpadku vnější napájecí sítě. Teprve na základě 
takové souhry téměř neuvěřitelných poruch bylo možno nasimulovat 
mimořádnou událost třetího stupně, kdy dochází k porušení pokrytí pa-
liva. Taková nehoda odůvodňuje ukrytí perzonálu a následně vzorovou 
evakuaci pracovníků v ochranných oděvech mimo areál elektrárny.

Tím byl plán cvičení naplněn a účastníci cvičení se sešli k předběž-
nému vyhodnocení. Občanská bezpečnostní komise se shodla na tom, 
že kvalita cvičení se trvale zvyšuje, což je pro obyvatele obcí v okolí JE 
určitě pozitívní zpráva.      Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa, 9.9.2007

Pravomoce byly stanoveny
/Moravský Krumlov/ Po několikaměsíční diskuzi v radě města, ko-

misích a výborech zastupitelstva se nakonec schválil soubor pravomo-
cí samosprávným orgánům, které stanovují hranice fi nančních částek,
o kterých mohou za určitých podmínek v rámci rozpočtu města a své 
pracovní náplně rozhodovat například tajemník jako ředitel úřadu města
a ředitelé příspěvkových organizací, ale například i starosta města. 
Toho jsme požádali, aby nám situaci vysvětlil.

„Původní záměr byl vrátit se ke stavu platnému před 21.6.2004, kdy 
starosta měl tehdy pravomoc do 500 tisíc Kč a rada města do 1 mil. Kč. 
Na základě několika problematických výběrových řízení se zastupitel-
stvo města tento den usneslo, že bude rozhodovat o všech smlouvách 
a veřejných zakázkách nad 40 tisíc, rada města nad 20 tisíc Kč a staros-
ta do 20 tisíc Kč. Praxe fi nancování ale ukázala, že změněné pravomoci 
od roku 2004 často omezovaly platební režim města, a to zejména při 
hospodaření s průběžnými a účelovými prostředky, přičemž řadu situací
vůbec neřešily. Návrat ke stavu, jak výše uvedeno, byl v diskuzích 
odmítnut, protože já jako starosta nemám zájem sám rozhodovat
o vysokých částkách, zatímco částka pro radu města byla shledána 
s přihlédnutím ke kategorizaci zakázek jako nedostačující. Schválený 
materiál proto potvrzuje pro starostu pravomoc podle zákona o obcích 
do 20 tisíc korun, pro radu města rozšiřuje pravomoc do 2 milionů. 
Touto hranicí je zakázka malého rozsahu podle příslušného zákona
a částky nad tuto hranici jsou v kompetenci zastupitelstva města. Celý 
komplex materiálu, který bude zapracován do hospodářských směrnic 
města, nemá smysl zde vypisovat, zájemci se s ním mohou seznámit 
v zápisu z 10. zasedání ZM,“ objasnil starosta Jaroslav Mokrý.   /mask/

/Moravský Krumlov/ Rozbitá 
okna a dveře, ukradené vodovod-
ní baterie, posprejované zdi, které 
budí opravdu „estetický“ dojem. 
Tak takový je současný stav 
jediných veřejných záchodků 
v Moravském Krumlově.

Správě majetku města postupně 
došly prostředky i trpělivost v udr-
žování tohoto veřejnosti sloužící-
mu zařízení. Je to sisyfovské úsilí
v boji s vandaly, často se rekrutu-
jícími z naší zlaté mládeže. Získat 
natrvalo kvalitní obsluhu, která 
by si toto zařízení vzala za své, se 
také nepodařilo. K tomu se přida-
ly technické problémy - zásobo-
vání teplem a vodou je z prostor, 
patřících Jednotě a nelze je efek-
tivně přepojit. Ačkoliv chybějící 

veřejné záchodky jsou pro život 
města velkým problémem, radni-
ce se touto problematikou dosud 
samostatně nezabývala.

„Nástin řešení již byl vysloven 
a konzultován. Zcela jasná je sou-
vislost s generelem středu města, 
který se v současné době začíná 
projektovat. Obecně přijatou 
myšlenkou je vymístění autobu-
sových stání z náměstí. Z toho 
logicky vyplývá, že veřejné zá-
chodky musí být na trase pohybu 
lidí mezi náměstím a odstavným 
parkovištěm autobusů, případně 
v blízkosti největšího parkoviště 
osobních vozů návštěvníků. Exis-
tují tedy pouze dvě možnosti: 
rekonstruovat současné veřejné 
záchodky se vším všudy - voda, 

topení, stálá obsluha a současně 
je odstínit od historických hra-
deb, nebo vestavět nové zařízení 
do části sýpky či šatlavy při ře-
šení smysluplného využití těchto 
objektů,“ objasnil možné budoucí 

řešení starosta Jaroslav Mokrý.
První z uvedených možností se 

snad ukazuje jako operativnější, 
druhá jako civilizovanější. Uvidí-
me, co nám nabídne nová podoba  
středu města.                      /mask/

Odstrašující veřejné záchodky drahé i zadarmo  

Hradby v novém kabátě    
/Moravský Krumlov/ Městské hradby jsou jednou z největších his-

torických pozoruhodností města Moravský Krumlov a jako takové jsou 
chápány i okolím a zainteresovanými místy. Mají nemalý vliv na to, že 
střed města na vyvýšeném meandru řeky Rokytné je, i přes handicap 
zničení na konci poslední války, městskou památkovou rezervací.
Proto vedení města není lhostejný stav tohoto unikátu a udržuje ho 
v provozuschopném stavu, ne ovšem jako obranu před nájezdníky ale 
pro turisty. Proto se i v letošním roce pokračuje v jejich opravách.

„Podařilo se nám získat z Ministerstva kultury ČR dotaci na opravu 
hradeb ve výši 400 tisíc Kč za podmínky, že dalších 800 tisíc Kč bude 
město kofi nacovat. Zastupitelstvo tuto spoluúčast podpořilo. Správa 
majetku města proto může pokračovat v další etapě oprav. Naším 
cílem je postupně zapojit rekonstruované městské hradby do „živého 
města“ větším využitím schodiště od Vertexu k Jednotě, vybudováním 
odpočinkových a vyhlídkových ploch na hradbách a třeba i zapojením 
tamních hradebních sklípků například pronájmem jako letní terasa,“ 
vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.

Trvalým problémem ale zůstávají hradby na druhé straně města nad 
hřištěm, zdevastované uživateli přilehlých nemovitostí, kteří v nich 
mají vybourané průchody. Mnohdy jim slouží jako zadní zdi různých 
chlívků a kůlniček a některé se nebezpečně rozpadají.                /mask/

Hledáme distributora
pro roznášku Zrcadla

v Němčicích.
Informace

na tel.: 604 244 697
p. Krátký

/Třebíčsko/ Od prvního srpna 
byla uvedena poslední ze čtyř 
modernizovaných turbín Dale-
šické přehrady do zkušebního 
provozu. Po sérii postupných ge-
nerálních oprav čtyř reverzních 
turbosoustrojí je energetické zaří-
zení modernizováno a elektrárna 
pracuje s lepšími parametry vý-
konu i účinnosti v případě mimo-
špičkového přečerpávání vody.

Tato modernizace přinese 
ČEZu i České republice další 
zvýšení výkonu a výroby z vod-
ních zdrojů. Výkon všech čtyř 
turbín se zvýšil z projektovaných 
410 na současných 480. Účinnost 
vzrostla o 3% a to jak při provozu 
jako turbína, tak při reverzním 

nočním provozu jako čerpadla. 
Cena kompletní 1. části moder-
nizace všech čtyř soustrojí stála 
dohromady cca 800 milionů Kč. 
Modernizace má i ekologické 
dopady. Modernizované zařízení 
má díky řadě bezmazných zaří-
zení nižší spotřebu maziv, která 
by jinak unikala do životního 
prostředí. Realizace tohoto vý-
znamného projektu je zajímavá 
z více pohledů. Dodávka nového 
oběžného kola Francisovy turbí-
ny je pozoruhodná svými rozmě-
ry, hmotností a zejména náročnou 
technologií výroby. Oběžné kolo 
vodní turbíny Francis má gigan-
tický průměr 6 metrů a hmotnost 
přibližně 80 tun.                    /jak/

Elektrárna zmodernizována

/Znojemsko/ Signál musí být 
dodán všem a to platí i v případě 
přechodu z analogového na digi-
tální vysílání. Pokud máte pocit, 
že přijímáte špatný signál, tak lze 
situaci řešit ve spolupráci s měs-
tem - obcí. Jestliže si někdo bude 
stěžovat, že signál nemá, musí 
město požádal radiokomunikace, 
aby do inkriminovaného pro-
storu signál dodali. Pokud máte 
individuální televizní anténu pro 
pozemní příjem na půdě či na stře-
še, tak to budete mít asi brzy pro-

blém. Budete potřebovat set top 
box s modulátorem.  Pokud máte 
zavedenou přípojku kabelové 
televize, problém za Vás vyřeší 
operátor kabelové společnosti
a vy se o nic starat nemusíte. 
Pokud máte digitální satelitní 
přijímač s dekódovací kartou, 
tak to máte problém vyřešen, 
protože změna pozemního vysí-
lání z analogu na digitál se 
Vás už netýká. Pokud si ale 
nevíte rady, obraťte se raději
na odbornou fi rmu.  /jak/

Digitální signál pro všechny

foto: mask

Mazda Demio 1,3i
r.v. 2001, cena 160.000 Kč
tach. 81 tis. km, tm. modrá metal.
2x airbag, ABS, centrál, imobil., 
posil., manuál. převod.

Mazda 626 2,0 DITD kombi
r.v. 1998, cena 119.000 Kč
tach. 162 tis. km, tm. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio, 
centrál, imobil., el. zrc. a okna
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Nissan Vanette 2,3
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach. 132 tis.km, červená
rádio, centrál, imobil., tažné, stav 
velmi dobrý

Ford Tranzit 2,5 D
r.v. 1986, cena 29.000 Kč
tach. 219 tis. km, modrá
stav dobrý, cena bez DPH

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 199.000 Kč
tach. 227 tis. km, modrá
klima, 2x airbag, EDS, ABS, rádio, 
imobil., posil., tón. skla, nastav. volant

Škoda Felicia 1,6 GLXi
r.v. 1996, cena 48.000 Kč
tach. 130 500 km, tm. zelená 
airbag řidiče, rádio, centrál, imobil., 
tažné, tón. skla, mlhovky

VW Golf 1,9 TD kombi 
r.v. 1996, cena 75.000 Kč
tach. 170 tis. km, bílá
centrál, rádio, imobil., posil., tón. skla, 
zadní stěrač, velmi dobrý stav

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 169.000 Kč
tach. 215 tis. km, stříbrná metal.
2x airbag, ASR, EDS, ABS, centrál., 
imobil., posil., stř. nosič, tažné

Toyota Corolla 1,9 TD
r.v. 2001, cena 149.000 Kč
tach. 62 tis. km, tmavě modrá
2x airbag, ASR, EDS, ABS, CD,  centrál., 
imobil., el. př. okna a zrc., posil.

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 229.000 Kč
tach. 118 tis.km, červená
klima, 2x airbag, ASR, EDS, ABS, rádio,
imobil., el. př. okna a zrc., počítač     

Ford Focus 1,8 TDDI
r.v. 2000, cena 139.000 Kč
tach. 185 tis. km, tm. modrá
klima, 2x airbag, ABS, EDS, ASR, 
imobil., el. okna a zrc., dálk. centrál

Fiat Tempra 2,0D kombi
r.v. 1992, cena 21.000 Kč
červená
tažné, posilovač řízení, dobrý stav
koupeno v B

Saab 900 
r.v. 1997, cena 74.000 Kč
tach. 169 tis. km, červená
+ sada zimních pneu, 2x airbag, 
ABS, rádio, imobil., alarm, tažné

Renault R19 1,9D
r.v. 1992, cena 19.000 Kč
tach. 164 tis. km, bílá
rádio, posil., tažné, otáčkoměr,  tón. 
skla, velmi dobrý stav

Renault Clio 1,2
r.v. 2001, cena 129.000 Kč
tach. 82 tis. km, tm. modrá metal.
airbag řidiče, imobil., orig. rádio, posil.,
tón. skla, zadní stěrač

Peugeot 406 2,1 TD break
r.v. 1996, cena 89.000 Kč
tach. 220 tis.km, tm. červená metal.
aut. klima, 2x airbag, ABS, CD, 
centrál, el. př. okna, posil, tón. skla

Škoda Felicia 1,3 GLXi
r.v. 1996, cena 37.000 Kč
tach. 156 tis. km, červená
nový nerez výfuk, rádio, centrál, 
airbag řidiče, imobil., tažné, tón skla

Ford Mondeo 1,8 TD
r.v. 1999, cena 89.000 Kč
tach. 199 tis. km, tmavě modrá metal.
klima, 2x airbag, ABS, imobil., el. př. 
okna a zrc., posil., centrál 

K3 AUTO Ivančice
Krumlovská 30, Ivančice

tel.: 724 310 380, 608 441 224
e-mail: info@k3auto.cz

výkup a prodej ojetých vozidel
vyřízení leasingu a úvěru
do 1 hodiny vč. pojištění

Na základě rozsáhlé mediální 
kampaně stávajícího nájemce části 
zámku Oslavany, pana ing. Jiřího 
Tomka možná může vznikat dojem, 
že on jediný se zasloužil o opravu a 
rozvoj oslavanského zámku. Pravda 
je však někde jinde. Město získalo 
zničený zámek od státu v r. 1993
a od r. 1997 se podařilo začlenit osla-
vanský zámek do programu Záchrany 
architektonického dědictví Minis-
terstva kultury České republiky. Od 
tohoto roku město spolu se státem 
nainvestovalo do oprav zámeckého 
areálu takřka 40 milionů korun. 

Do doby, než přišel do Oslavan 
ing. Tomek, byla provedena: kom-
pletní oprava střech spočívající 
v opravě krovů a kompletní výměny 
střešního laťování, střešní pláště 
z bobrovky a klempířských prací na 
celé hlavní kvadratuře zámku včetně 
zámecké kaple a barokní sýpky již-
ního křídla. Kromě toho byla ještě 
opravena věž zámeckého kostela 
včetně nové krytiny z šindele a kom-
pletní vnitřní fasády nádvoří. Byla 
rovněž opravena statika všech slou-
pů renesančních arkád a provedeno 
statické sepnutí renesanční předsíně 
západního křídla. 

Zámek byl tedy v takovém stavu, 
že zde město od r. 1999 pořádalo 
veškeré kulturní a společenské akce 
většího rozsahu, jako Oslavanské 
historické slavnosti, Karmelskou 
pouť, den otevřených dveří a další. 
Od r. 1999 byly veřejnosti zpřístup-
něny muzejní expozice v oslavan-
ském zámku a to zásluhou práce 
Vlastivědného spolku Rosicko-osla-
vanska a Sboru dobrovolných hasičů 
Oslavany. Od tohoto roku byl také 
otevřen zámecký prohlídkový okruh.

V rámci rekonstrukce zámku 
Oslavany provedlo město Oslavany 
také celkovou úpravu areálu zá-
meckého parku, na které se podíleli 
v rámci dobrovolné činnosti jednot-
liví občané Oslavan a oslavanské 
organizace. V rámci těchto aktivit 
byl také proveden důkladný úklid 
nevyužívaných prostor zámku.

V r. 1999, tedy v době, kdy 
zámek již žil vlastním kulturním 
životem, začalo město také uvažo-
vat o jeho dalším využití. Objevilo 
se zde několik návrhů na využití 
zámku a mimo jiné několik zájemců 
o zřízení a provozování zámecké 
restaurace. Jedním z těchto zájemců 
byl v r. 2001 také ing. Jiří Tomek se 
svojí společností G&C Pacifi c. Tento 
podnikatel měl zájem o zřízení re-
staurace a minipivovaru v prostorách 
bývalé zámecké kuchyně v západním 
křídle. 

Nelze upřít ing. Tomkovi, že 

v rámci svých podnikatelských akti-
vit přinesl život do další části zámku. 
Rozpohyboval život v restauraci, pi-
vovaru a fi tcentru. Nicméně veškeré 
jeho fi nanční prostředky, se kterými 
v rámci svého podnikání disponoval, 
vložil na zámku do fungování podni-
katelského záměru své fi rmy a zcela 
logicky tedy za účelem dosahování 
zisku. Zcela vědomě si pronajímal 
část zámku ve stavu, která nebyla 
zcela způsobilá k tomuto konkrétní-
mu využití a bylo tedy pouze na jeho 
zvážení, zda tento podnikatelský 
záměr jako celek bude mít pro jeho 
fi rmu ekonomický přínos a rozhod-
ne se pro jeho realizaci či nikoliv.

Po krátké době zahájení jeho pod-
nikatelské činnosti na zámku začal 
velmi intenzivně usilovat o získání 
celého objektu a jeho koupi od 
města Oslavany. Město tuto jeho 
iniciativu dlouho odmítalo a na po-
žadavek odprodeje zámku přistoupi-
lo až v době, kdy byl pan ing. Tomek 
ochoten uhradit za objekt částku 100 
milionů korun. Vzhledem k tomu, že 
i tato situace byla pro město velmi 
citlivá a zásadní, rozhodlo zastupitel-
stvo města o svolání veřejné besedy, 
které se účastnil velký počet občanů 
města Oslavany. Zde pan ing. Tomek 
obhajoval svoje budoucí záměry 
se zámkem a vysvětloval, jakým 
způsobem bude hradit kupní cenu 
městu Oslavany. Na této besedě byli 
občané Oslavan ze strany ing. Tom-
ka ubezpečeni, že s úhradou částky 
100 milionů korun městu Oslavany 
by neměl mít problém. Tato beseda 
proběhla ve velkém sále Dělnického 
domu v Oslavanech na podzim roku 
2005 a mnozí její účastníci si ji zcela 
určitě živě vybavují. Na základě 
těchto skutečností poté zastupitel-
stvo v prosinci 2005 schválilo no-
vou nájemní smlouvu s možností 
odkupu najaté věci, tentokrát již 
na pronájem celého objektu zámku 
včetně zámeckého parku. Smlouva 
byla koncipována tak, že po dobu 
5ti let bude pan ing. Tomek platit 
měsíční nájemné ve výši 750 tisíc 
korun, jehož výše byla stanovena na 
základě jeho návrhu a po pěti letech 
dojde k realizaci smlouvy kupní, kdy 
městu zaplatí kupní cenu stanovenou 
ve smlouvě. Tato smlouva však měla 
velmi krátký život. Po třech mě-
sících přestala fi rma své závazky 
ze smlouvy plnit a stala se dlužní-
kem nájemného. Město opakovaně 
dlužníka vyzývalo k uhrazení dluhu 
a celá záležitost vyústila tím, že 
smlouva o nájmu s možností koupi 
najaté věci byla v srpnu 2006 z dů-
vodu neplacení vypovězena k datu 
28.8.2006, poté běžela tříměsíční 

výpovědní lhůta, v rámci které fi rma 
přislíbila, že dlužné nájemné uhradí. 
Uhradila jej však pouze částečně. 
I po částečné úhradě mělo město 
snahu obnovit vzájemnou důvě-
ru, revokovalo své rozhodnutí o 
vypovězení smlouvy a smlouvu 
obnovilo. Nicméně s podmínkami, 
za kterých bude splaceno zbývající 
dlužné nájemné.

Vzhledem k tomu, že nebylo 
dlužné nájemné kompletně dopla-
ceno a vše zůstávalo v pozici slibů, 
koncem roku 2006 smlouva auto-
maticky zanikla na základě rozva-
zovacích podmínek uvedených
ve smlouvě. 

I přesto město nechtělo omezit fun-
gování zámku a rozhodlo se v nájmu 
pokračovat. Ovšem už bez jakékoli 
možnosti případného odkupu zám-
ku. Ing. Tomkovi byla pronajata 
pouze část prostor zámku, ve kte-
rých měl v danou chvíli soustředěny 
své podnikatelské aktivity. V této 
souvislosti velmi paradoxně vyzní-
vá prohlášení ing. Tomka v České 
televizi o jeho záměru dalších oprav 
historické části zámku. Část, o které 
hovořil, nemá s jeho předmětem 
nájmu nic společného. V současné 
době i tato smlouva není naplňována 
a nájemce zaplatil pouze do pololetí 
2007 a dále nájemné dluží. 

Problematickou se stala i situace, 
že nájemce nezaplatil za elektrickou 
energii a situace dospěla tak daleko, 
že zámek byl fi rmou E-ON krátko-
době odpojen od přívodu elektrické 
energie. 

Jak jsme již dříve uvedli, město 
s pomocí státu proinvestovalo na 
zámku takřka 40 mil. korun. Ob-
čané sami mohli vidět dramatickou 
proměnu zámku ze zchátralé ruiny 
v opravený životaschopný objekt.

Pan ing. Tomek v tisku uvádí, 
že do „revitalizace“ zámku jeho 
společnosti investovaly zhruba 75 
milionů korun. Vzhledem k inves-
ticím města, by za tyto další peníze 
musel vedle oslavanského zámku 
stát zámek nový, vždyť plánované 
investice města na výstavbu Domu 
chráněného bydlení jsou ve stejné 
výši. Navíc pan ing. Tomek uvádí, že 
jednou mu tyto náklady uznal fi nanč-
ní úřad Třebíč viz. článek v Zrcadle. 
Podruhé v tisku uvádí, že mu tyto 
náklady uznal fi nanční úřad Ivančice 
viz. článek v deníku Rovnost. Není 
nám známo, v čem revitalizace ve 
výši 75 milionů korun, kterou dle 
pana ing. Tomka měly uznat fi nanční 
úřady spočívá, neboť podklady, které 
má k dispozici fi nanční úřad, město 
Oslavany nikdy nemělo. Je to zcela 
logické, neboť město není účast-

níkem daňového řízení ve věcech 
daňově uznatelných výdajů fi rem 
pana ing. Tomka. Město Oslavany 
nikdy tyto faktury nevidělo a není na 
městu, aby je zkoumalo. Na základě 
veškerých uzavřených nájemních 
vztahů s panem ing.Tomkem je 
jednoznačné, že pan ing. Tomek a 
jeho fi rmy nemají vůči městu nárok 
na úhradu vynaložených fi nančních 
nákladů na stavební úpravy nebo 
na jiné úpravy a opravy předmětu 
nájmu, a to v době trvání nájmu 
ani po jeho zániku. Kdyby řádně do-
držoval smluvní vztahy a plnil svoje 
smluvní závazky, nikdy by město 
nebylo donuceno k tak zásadnímu 
kroku, jako je exekuce na majetek 
dlužníka. 

V celé rozjitřené situaci jde jedině 
a pouze o to, že město se řádnými 
právními cestami domáhá po dluž-
níkovi svých fi nančních prostředků 
a dlužník, namísto aby svůj dluh 
uhradil a řádně plnil své smluvní 
povinnosti, vytváří zbytečnou atmo-
sféru nátlaku a konfrontace.

Firmy pana ing. Tomka podaly 
dokonce na město žalobu, ve které se 
domáhaly po městu Oslavany úhra-
dy nákladů vynaložených na jeho 
aktivity na zámku a údajných škod, 
které měly jeho fi rmám vzniknout
s vedením exekuce ve věci dlužné-
ho nájemného za zámek Oslavany. 
Na základě těchto žalob byl také ze 
strany ing. Tomka proveden pokus 
o zablokování majetku města. Co 
se týče žaloby na 160 milionů, tato 
byla Sdružením rozhodců odmítnuta 
a stejně tak pokus o zablokování 
majetku města. Město obě žaloby, 
které pan Ing. Tomek podal, pokládá 
za absurdní. Ani v případě opako-
vaných pokusů dané žaloby podat, 
neměly by tyto pravděpodobně 
naději na úspěch. Ve věci informace 
o vyměření daně ve výši 19 milionů 
ze strany fi nančního úřadu městu 
Oslavany, jde ze strany ing. Tomka
o vyjádření nezakládající se na žád-
ném reálném, faktickém podkladě. 

Nikdo se nemusí obávat, že by 
mělo dojít k jakémukoliv exekuční-
mu prodeji městského majetku. 

Město Oslavany vždy postupovalo 
v této situaci v souladu s veškerými 
právními předpisy, všechny důležité 
záležitosti byly veřejně projednává-
ny na Zastupitelstvu města Oslavany 
a veškeré záležitosti projednávané 
v Radě města Oslavany byly ve 
formě písemného usnesení rady 
města zveřejňovány na úřední desce, 
internetu a v městském zpravodaji 
OKNO. 

V Oslavanech dne 10.9.2007
Zastupitelstvo města Oslavany

Stanovisko Zastupitelstva města Oslavany - zámek OslavanyMost se dočkal opravy
/Moravský Krumlov/ Intenzivní práce na opravě a statickém zajiš-

tění mostku v zámeckém parku začaly. Ten byl již v havarijním stavu 
a oddálením opravy by hrozila totální destrukce mostu. V minulosti 
proběhla nákladná revitalizace dolního i horního zámeckého parku 
v Moravském Krumlově. Ta přišla včetně dotace na více než 7 milionů 
korun, což sebou nese povinnost města plnit podmínky dotace mini-
málně v následujících sedmi létech. „Kromě zajišťování přežití výsa-
deb a dalších úprav to znamená pokračovat v rekonstrukcích mobiliáře. 
Město začalo novými lavičkami a došlo i na mostek přes rokli, který 
byl dlouhodobě v havarijním stavu. Projekt vyčíslil náklady ve výši 
328 tisíc Kč. Z toho se podařilo získat 50 tisíc jako příspěvek kraje, 
zbytek investuje město,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý. /mask/

Podium bylo demontováno
/Moravský Krumlov/ V současnosti nejsou v plánu žádné veřejné 

produkce, ke kterým mělo posloužit kryté podium a proto bylo demon-
továno. Podium od svého postavení sloužilo kromě veřejných produkcí 
také k vybití energie a vandalských choutek místní mládeži.

„Až do prosince není hlášena žádná další akce, která by pódium po-
třebovala. Bylo proto Technickou a zahradní správou města Moravský 
Krumlov demontováno s tím, že bude počátkem prosince opět postave-
no na akci „Pohádkové Vánoce“. Zimu pak „stráví“ v depozitáři TaZS 
města,“ informoval starosta města Jaroslav Mokrý.

Názory se ovšem různí. „Ano, to byl opravdu dobrý tah, pořídit 
podium, nechat na něm uskutečnit dvě akce a pak děj se vůle boží... 
Naprosto nesmyslný postup, podium je zbytečně vysoké, spousta že-
leza, tudíž neskladné. Pokud by ho chtěl někdo na svou akci, nezbude 
mu nic jiného, než vzít kamion a deset chlapů, jinak s tím nikdo nehne. 
Ale co, máme aspoň pro turisty dnes již „konstantní“ atrakci a navenek 
to vypadá, že na náměstí právě skončil nějaký „hodnotný kulturní zá-
žitek“. Jako řešení navrhuji okamžitě prodat nějaké mediální agentuře, 
na výstaviště, sportovcům apod,“ uvedl svůj názor jeden ze čtenářů 
regionálního serveru www.zrcadlo.info.

Vyskytly se i názory na jiné využití podia. Nápad postavit je na vstup-
ním nádvoří zámku byl pokusem o přenesení akcí pořádaných různými 
složkami do těchto prostor. Tento nápad se jednak nesetkal s příliš 
kladným ohlasem veřejnosti, jednak došlo k „diplomatické“ chybě.
O možnost postavení pódia na tomto místě požádalo jednatele spo-
lečnosti INCHEBA Ing. Rozina bez připravení půdy ze strany města 
Městské kulturní středisko, které není pro společnost relevantním part-
nerem. „Ekonomika pódia je výhodná, neboť pořizovací cena bude již 
třetí pořádanou akcí - Pohádkové vánoce 2007 - ve srovnání s najímá-
ním podobného zařízení zaplacena,“ doplnil Jaroslav Mokrý.    /mask/

foto: mask
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Tentokrát jsme s naší rubrikou 
zavítali do Rokytné. 

Představte nám Rokytnou? 
Obec Rokytná se nachází v úz-

kém údolí stejnojmenné řeky se-
verně od Moravského Krumlova 
na rozcestí dřívější obchodní cesty 
ke Znojmu a Jihlavě. Název řeky 
Rokytné, ale i obcí při ní, je odvo-
zen od slovanského slova rokyta, 
tzn. vrba. V historických prame-
nech je Rokytná  připomínána 
poprvé již v roce 1046. Severně od 
obce se na ostrožně nad pravým 
břehem říčky Rokytné nalézají 
zbytky rozsáhlého slovanského 
hradiště zvaného Rokiten, osíd-
leného od počátků 9. století. Nej-
většího rozkvětu dosáhlo hradiště 
mezi léty 1050-1150, kdy bylo 
střediskem hradského obvodu 
znojemského knížecího údělu. Zá-
nik hradiště lze spojit s přemyslov-
skými boji o knížecí stolec v roce 
1146. Zničením hradiska Rokytná 
nezanikla, ale změnila se v běžnou 
vesnici. Ještě ve 14. století byla 
samostatným panstvím. Z hra-
diska zůstal kostel a ten i nadále 
byl kostelem farním. Začátkem 
15. století Rokytná připadla pod 
Krumlovské panství, kde setrvala 
s přestávkou až do roku 1848. Od 
tohoto roku byla samostatnou ves-
nicí až do roku 1964, kdy se stala 
opět součástí města Moravský 
Krumlov, jehož součástí je dosud. 
K dnešnímu datu má Rokytná 180 
obyvatel a 81 čísel popisných. 

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci obce v posledních pár le-
tech, co se Vám povedlo? 

Nechtěla bych v žádném přípa-
dě hodnotit minulé roky, protože 
ve funkci předsedkyně OV Ro-
kytná jsem od 1.2.2007 a tak za 
tuto krátkou dobu ještě nemohu 
soudit, co se povedlo či nikoliv. 

Realita je taková, že k místní 
vybavenosti obce patří Hasičská 
zbrojnice, kde je i Místní lidová 
knihovna a Kulturní dům. Bohu-
žel od podzimu loňského roku 
nemáme obchod s potravinami, 
což se dosud snažíme řešit. Je to 
problém zejména pro starší spo-
luobčany, kteří za nákupy musí 
dojíždět do Ivančic či Moravské-
ho Krumlova. Snažíme se naši 
obec zvelebit a proto každé jaro 
organizujeme jarní úklid, kterým 
se podařilo zlikvidovat černé 
skládky kolem Rokytné, které 
jsou velkým problémem a neu-
stále se obnovují. Místní občané 
pan Kraus st. a pan Peřina svépo-
mocí opravili stezku pro chodce 
vedoucí z Rokytné k lávce, která 
navazuje na stezku do M. Krum-
lova, za což jim patří velký dík. 
Nemohu také opomenout místní 
„tetičky“, které se starají o úklid 
a výzdobu Kapličky u Mariánské 
studánky. Touto cestou jim chci 
také poděkovat. 

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

Prioritní pro nás zůstává zejmé-
na rozvoj kultury v obci. Řešíme 
a snažíme se zlepšit také dopravní 
obslužnost, jedná se o budování 
sportovního hřiště u KD v Rokyt-
né. V budoucích letech nás také 
čeká budování kanalizace.

Jaká je u Vás situace s mož-
nostmi malého a středního pod-
nikání? A co nezaměstnanost?

Protože jsme malá obec, k pod-
nikání tu podmínky nejsou, zmí-
nila bych ale Penzion Rokytná a 
Stolařství K. Kraus. Místní obča-
né dojíždí za prací do obcí v okre-
se Znojmo nebo Brno-venkov.

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy? 

Komunikace s místními obča-

ny je na dobré úrovni. Se svými 
problémy se na nás obrací. Taktéž 
komunikace a jednání s městem 
/MěÚ/ je dobrá, vychází nám 
všemožně vstříc.

Na co byste upozornila turisty,
jak obec využívá svůj potenciál 
turisticky i pro obyvatele? 

Naší obcí vede turistická stez-
ka i cyklostezka: tunelem pod 
zámkem do údolí řeky Rokytné 
a podél ní do Rokytné. Odtud
k Mariánské studánce s Kaplič-
kou a zpět do Krumlova, případ-
ně z Rokytné dál do Budkovic
a Ivančic. Turisty jistě nadchne Ná-
rodní přírodní rezervace Krum-
lovsko-rokytenské slepence, která
byla vyhlášena 1.6.2005 a která je 
bohatá na různé druhy chráněné 
fl ory a fauny. Stojí za to ji vidět 
zejména v období květu kosatce 
nízkého v okolí vrchu Tábora. 
K dalším přírodním krásám patří  
Rokytenský vodopád. Přímo ve 
středu obce se nachází barokní 
kostel Sv. Leopolda z roku 1752 
a věží z roku 1798. Ten byl posta-
ven na místě požárem zničeného 
původního kostela Sv. Hypolita 
založeného křižovníky s červe-
nou hvězdou po roce 1252.

Jak trávíte volný čas? 
Protože jsem povoláním učitel-

ka, většinou mám nejvíce času na 
své záliby o prázdninách. V první 
řadě se snažím maximum času 
věnovat rodině, dětem, takže 
společně vyrážíme za kulturou, 
sportujeme - cyklistika, plavání.
Kromě funkce předsedkyně 
osadního výboru zastávám u nás 
v obci funkci knihovnice a ve 
školním roce jsem pověřena ve-
dením Kroniky naší školy SOŠO 
a SOUŘ Moravský Krumlov. To 
je vlastně také moje velká záliba. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Ing. Lenky Dobešové

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

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

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

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

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

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

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

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

Cíl společnosti
nabídnout  jistotu práce a mzdy,

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

»  manipulačního dělníka na VZV
»  obsluhu lisů
»  strojního mechanika

»  provozního elektrikáře
»  soustružníka kovů
    - obsl. CNC - nástojáře
»  technologa - kalkulanta

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

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

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

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

Bližší profi l pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz, www.job.cz, nebo 
www.prace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů. 
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.

e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz
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/Bohutice/ Jižní Morava a víno,
to jsou věci, které k sobě neod-
myslitelně patří a různé formy 
„putování za vínem“ si nacházejí 
stále větší oblibu. Mnohé obce 
staví sklepy či sklepní uličky a 
připravují vše potřebné, aby si vi-
nařský návštěvník přišel na své.

Ve vinařské obci Bohutice 
rovněž tento trend zaznamenali. 
Ovšem místo budování nových 
staveb se rozhodli využít unikátní 
a jedinečné prostory čtyř sklepů, 
které se nacházejí v areálu zdej-
šího zámku. Jeden bezprostředně 
pod budovou zámku, další vy-
stupují z přilehlých prostranství. 
Dlouhá léta byly tyto sklepy 
takřka zapomenuty a sloužily pro 
uskladnění - od brambor až po 
stavební suť.

„Sklepy jsme vyčistili za po-
moci místních společenských 

organizací, ale i jednotlivců 
formou brigády. Odpracovalo se 
přes 600 hodin. Naším záměrem 
je jednotlivé sklepy pojmenovat 
po barokních sochách světců, 
které jsou v Bohuticích. Již byl 
slavnostně otevřen první sklep 
- Svatý Václav, který bude vyu-
žíván jako archiv meruňkovice 
z tradiční  soutěže o nejlepší 
meruňkovici. Tu zde vítězové 
slavnostně ukládají a po deseti le-
tech uděláme soutěž o desetiletou 
meruňkovici. Sklep Sv. Florián, 
který je před domem s pečovatel-
skou službou, je dlouhý 70 metrů. 
Budou v něm postaveny boxy pro 
soukromou archivaci, kdy si za 
poplatek občané nebo organizace 
budou moci archivovat své víno. 
Přístup sem mít budou i se svými 
návštěvníky. Třetí sklep v zámec-
kém parku je bývalou chladírnou. 

Ten bude prozatím zpřístupněn 
jen k prohlídkám. Je důmyslnou 
ukázkou umu našich předků, 
kteří zde dokázali uchovávat 
potraviny bez elektřiny, freonů 
či dalších chladících médií. Ten-
to sklep bude vyžadovat zatím 
největší investice a o jeho přesné 
náplni zatím nebylo rozhodnuto. 
Jakmile bude dokončen, ponese 
jméno Sv. Jana Nepomuckého, 
který shlíží na všechny, kteří 
procházejí cestou na fotbalové 
hřiště. Doufáme, že tyto sklepy 
více otevřou Bohutice turistům. 
Právě od turistů je nám vytýkáno, 
že právě takovéto prostory nám 
chybí. Také s pořádáním četných 
kulturně-společenských akcí tyto 
prostory využijeme,“ uvedl sta-
rosta obce Pavel Štefka 

„Čtvrtý sklep je přímo na zám-
ku a je již zrekonstruován. Tento 
bude využíván pro pořádání spo-
lečenských akcí. Do budoucna 
by měl nést jméno Sv. Michal 
- ten rovněž dohlíží na vinice na 
stejnojmenném kopci Michálek, 
který je vidět při příjezdu do 
Bohutic směrem od Miroslavi. 
Tabulka se jménem bude odha-
lena při slavnosti s ochutnávkou 
burčáku, vína a zabijačkových 
specialit ještě v letošním roce. 
Pět místních vinařských rodin 
touto akcí sklep slavnostně otevře 
6. října,“ doplnil místostarosta 
obce Martin Žák.

Takže vzhůru do Bohutic
za dobrým burčákem a zabijač-
kovými specialitami spojené
s prohlídkou místních sklepních 
unikátů.                              /mask/

Pro unikátní sklepy našli využití

foto: mask
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SLEVA 20%
na multifokální
brýlové čočky
značky ZEISS

Oční optika Šárka Kocandová
Palackého nám. 43

664 91 Ivančice   
www.optikakocandova.cz

akce trvá do konce října

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 

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!

Užijte s
i

babí lé
to

Egypt
Tunisko
Djerba

Kypr
Rhodos
Kréta
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Dny Evropského dědictví
/Region/ V sobotu 8 září proběhly také v našem regionu Dny Evrop-

ského dědictví. Letošním tématem byly památky, řemesla a lidová kul-
tura. Na Dny Evropského dědictví v Ivančicích byla otevřena expozice 
Alfonse Muchy i Vladimíra Menšíka, ivančická věž a židovský hřbitov. 
Probíhala výstava „Z domácností našich babiček“, kde se prezentovala 
domácí technika a pomůcky z 1. poloviny 20. století. Pro turisty byla 
otevřena rozhledna na Réně a rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně.

Zřejmě nejbohatší program měli v Oslavnech, kde probíhaly Osla-
vanské historické slavnosti. Na nádvoří zámku bylo historické tržiště
s dobovým programem, středověká krčma, šermíři, divadlo a kouzla 
pro děti, městem prošel historický průvod v čele s králem Přemyslem 
Otakarem I. zakončený slavnostním ceremoniálem. Otevřeny byly 
všechny muzejní expozice, Muzeum hornictví a energetiky, Hasičské 
muzeum, probíhaly prohlídky zámku s průvodci s výstavou chovatel-
ských trofejí. I zde si turisté přišli na své, byla pro ně připravena naučná 
stezka permokarbonu Boskovické brázdy a čtyři tématické cyklostezky.

V Moravském Krumlově byla otevřena Muchova Slovanská epopej 
s programem na nádvoří, loutkové divadlo pro děti, soutěže se skauty, 
řemeslný jarmark a ukázky řemesel s raziči mincí. Na neděli byla 
připravena procházka s Jiřím Kacetlem na téma Moravský Krumlov 
jako středověká pevnost. Do tohoto projektu se zapojily i České dráhy. 
Vypravily parní vlak z Brna do Oslavan a přes Ivančice do Moravské-
ho Krumlova a zpět. Jízda se uskutečnila v rámci výročí 95 let trati
Moravské Bránice - Oslavany.                     /jak/

Letní sezona se povedla
/Trstěnice/ V Trstěnicích letos zásadně rekonstruovali venkovní 

bazén v turistickém areálu za obcí v krásném lesnatém prostředí. Tato 
oprava musela být provedena, protože jinak by čtyřicetimetrový bazén i 
s dětským brouzdalištěm byl uzavřen. Koupaliště má přepadové žlábky 
se záchytnou plochou kolem celého bazénu. Vše vyhovuje předpisům. 
„Tato oprava nás celkově stála 1,6 milionu korun, z čehož jsme dostali 
z Ministerstva pro místní rozvoj 1 milion, to nás potěšilo. Tyto ozdravné
kroky provedené na bazénu a zřízení kempu bylo citelně poznat v le-
tošní letní sezoně, kdy radikálně stoupla návštěvnost. Jezdí nám sem 
turisté z celého kraje, o chatičky je veliký zájem, byli tu výletníci 
z severní Moravy a Čech. Máme tu i organizované skupiny, například 
jako sportovní soustředění, takže s provozem jsme velice spokojeni,“ 
vysvětlila starostka obce Zdeňka Březinová.

Tím, že se na koupališti vybudovalo šest chatek, vznikly i ubytovací 
kapacity. Celý areál je oplocen, k dispozici jsou místa ke stanování
i ohniště. Samozřejmostí je sociální zařízení, kuchyň, koupelna a sprchy.
Každá chatka má základní zařízení, lednici, nádobí, vařič, rychlo-
varnou konvici. Na příští sezonu ještě chtějí opravit zábradlí kolem 
bazénu, na jaře upravit plochu a zasít trávu. „Opravíme i příjezdovou 
komunikaci. Hodláme tu pořádat i kulturní akce. Turisté se mají na co 
těšit, budou zprovozněny i další cyklostezky. Návštěvnost nám letos 
stoupla o 100 procent,“ doplnila Zdeňka Březinová.                   /mask/

/Trstěnice/ Začátek školního 
roku oslavily děti v Trstěnicích 
sportovním turnajem v oranžo-
vém. V areálu školy pro ně bylo
otevřeno zbrusu nové sportovní 
hřiště. Slavnostní přestřižení pásky
provedla starostka obce Zdeňka 
Březinová za účasti Jana Vysko-
čila, zástupce Nadace ČEZ.

Hřiště bylo vybudováno z dvou-
milionového nadačního příspěv-
ku, další náklady hradila samotná 
obec. „Předáváme dnes dětem 
nové hřiště. Za to, že tu máme 
toto hřiště, můžeme poděkovat 
nadaci ČEZ a nebýt jí, máme tu 
pořád to staré blátivé, na kterém 
se nedalo hrát. Bylo to hodně 
práce a úsilí. Já bych dětem 
přála, aby to hřiště bylo stále 
takto krásné jako je dnes, aby 
sloužilo dětem ze školy, školky, 
ale i veřejnosti, pro kterou bude 
otevřeno odpoledne. Buďme rádi, 
že to hřiště máme, protože to nám 
může závidět široké okolí, takové 
hřiště má málokdo,“ uvedla při 
otevření starostka obce Zdeňka 
Březinová.

Hřiště bylo do provozu uvede-
no zápasem mezi žáky v malém 
fotbale. Žáci školy symbolicky 
v oranžových barvách ČEZ ver-
sus FC Sokol Trstěnice. Hrálo se 
fair play a závěr byl nerozhodný, 
do každé branky padly tři góly. 
Všichni si zasloužili odměnu - ke 
krásnému hřišti se hodí i nové 
kopací míče Nadace ČEZ.

„Chtěl bych nejprve poděko-

vat dětem za krásně připravený 
úvodní program. Moc se jim to 
povedlo. Naše nadace vznikla 
v roce 2002 a zaměřila se hlavně 
na podporu výstavby hřišť. Za 
dobu existence nadace se poda-
řilo podpořit již 85 hřišť po celé 

republice. To, co dnes slavnostně 
otevíráme, ať dlouho slouží,“ po-
přál Jan Vyskočil z nadace ČEZ. 

Oranžové hřiště nahradilo
původní, již nevyhovující spor-
toviště. Díky svému vybavení 
nabízí hřiště lajnování pro velkou 
škálu míčových her jako je malá 
kopaná, volejbal, tenis nebo bas-
ketbal. Dopoledne budou spor-
tovní hřiště využívat především 
žáci a v odpoledních hodinách 
bude zpřístupněno také širší ve-
řejnosti. Hřiště se nachází v areá-
lu zdejší základní školy a je navíc 
oploceno, aby se tak zabránilo 
vstupu případným vandalům.

„Podpora výstavby dětských 
a sportovních hřišť je stěžejním 
projektem naší nadace. Pouze 
v regionu jižní Moravy se v do-
hledné době otevře Oranžové 
hřiště v Jevišovicích a Morav-
ských Budějovicích,“ doplnil 
Jan Vyskočil.             /mask/

Turnaj zahájil provoz oranžového hřiště
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Tunisko – Djerba
Největší a nejznámější tuniský ostrov, zmiňovaný již
v Homérově Odyssee, leží v jihovýchodní části Gabéské-
ho zálivu. Tato poloha předurčuje jeho výjimečné klima: 
suché a teplé od dubna do listopadu, a jen o málo chlad-
nější v průběhu zimy. Djerba se pyšní 320 slunečnými dny 
v roce, dlouhými písčitými plážemi omývanými modrým 
mořem, více než (1. díl tajenky), termálními prameny
a v neposlední řadě i historickými památkami. A protože 
nechybí (2. díl tajenky) a nepřeberné možnosti dalšího 
sportovního vyžití a zábavy, dovolená na Djerbě uspo-
kojí každého. Hlavním městem ostrova je Houmt Souk 
s typickou orientální atmosférou v malebných uličkách.  
Transfer z letiště Mellita trvá asi 30 minut.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

/Želetice/ V prvním zářijovém 
víkendu se hrál na tenisových 
kurtech TJ Želetice již sedmý 
ročník tenisového turnaje o pohár 
starosty.

„Náš tenisový oddíl organizuje 
sportovní život v obci. Tento teni-
sový turnaj je na rekreační úrovni, 
nehrajeme žádnou soutěž. Turnaj 
je sice otevřený pro všechny, ale 
je v zásadě určen rekreačním 
hráčům. Hraje se v kategoriích 
děti do 13 let, kterých se letos 
účastnilo šest. Pak se hraje soutěž 
jednotlivců - muži a ženy. Bohu-
žel se ale v letošním roce žádná 
žena nepřihlásila. Mužů se zú-
častnilo 16, což na druhou stranu 
zkvalitnilo průběh. Hráči, kteří se 
přihlásili, mají vysokou úroveň. 
Přesto, že je turnaj otevřen všem, 
v poslední době se nám stále více 
hlásí hráči z organizovaných 
v klubů, kteří začali vyhrávat a 
udávat tón hře. To odrazovalo 
rekreační hráče. Takže letos 
jsme rozdělili závodní hráče od 
amatérů, aby byly schopnosti 
vyrovnané. Tyto kategorie jsou 
samostatně oceňované. Každo-
ročně je velký zájem o čtyřhry, 
tam počty přihlášených převyšují 
naše možnosti a musíme některé 
páry odmítat,“ uvedl Karel Da-
vid, předseda sportovního klubu 

SK Želetice a ředitel turnaje.
Počasí sportovcům vyšlo per-

fektní, před turnajem antuku zalil 
déšť a v den samotného klání 
bylo příjemně pod mrakem. 

„V minulosti jsem hrával třetí 
celostátní tenisovou ligu. Zde 
v Želeticích jsem už po několi-
káté, velice se mi tu líbí prostředí
a organizátoři to mají velice dob-
ře zvládnuté. Je tu dobré zázemí, 
včetně hostů a diváků. I úroveň 
je dobrá, protože se tu schází 
několik bývalých hráčů i závod-
ních. Setkáváme se tu po letech, 
je to už tradice. Občas přijedou 
i noví závodníci a turnaj se roz-
růstá a má budoucnost. Mě letos 
příliš nepřál los a hned v úvodu 
jsem narazil na protihráče se 
závodní kariérou. Bylo jasné, že 
se rozhodne hned v prvním kole. 
Protože byl úspěšnější soupeř, 
měl zajištěn postup, přesto jsem 
se svým výkonem spokojen. To 
mě neodrazuje a příště přijedu ur-
čitě znovu,“ sdělil jeden z hráčů 
Zdeněk Třímal ze Znojma.

Cenu Agra Horní Dunajovice 
získal Dušan Entler, putovní po-
hár starosty Želetic vyhrál Matouš 
Svoboda. V dětské kategorii zvítě-
zil domácí Karel David, vítězství 
ve čtyřhře patřilo dvojici Zdeněk 
Třímal a Libor Kligl.         /mask/

O pohár starosty Želetic

Rozmarýnové hody v Hrubšicích
/Sobota 8. září/ Hody byly v Hrubšicích letos již po čtvrté. Tentokrát 

se nekonaly v prostorách zámku, a proto hodovnímu dni předcházely 
náročné přípravy úprav protranství pod májí. Od brzkého sobotního 
rána se neslo vesnicí typické „Čí só hode?“. Ráno se v místní kapličce 
sešli věřící a proběhla zde mše svatá za účasti několika hodovních párů. 
Pan farář posvětil hodovní víno a přál našim hodům. Pan místostarosta
Pospíchal předal hodové právo vedení obce na jeden den prvnímu stár-
kovi Františku Bendovi a hody byly naše. Pod vedením prvního stárka 
všichni uctili památku padlých u pomníku a poté hodovní chasa i s mu-
zikanty prošli vesnicí a zvali rozmarýnem na odpolední zavádění pod 
májí a večerní zábavu. Lidé ve vesnici měli připraveno bohaté pohoštění 
s hrdostí, že i tak malá vesnice má své tradiční hody! Odpoledne se 
zavádění zúčastnilo 18 dětí v krojích a byl to pěkný úvod pro zavádě-
ní dospělých. Zavádění se 16ti krojovaným párům povedlo na jedničku
a vytvořilo krásnou podívanou pod taktovkou dechové kapely POLANKA.
Na všechny čekalo velké překvapení a ohromná zábava, když si večer 
zavádění páry zopakovaly, ale chlapi si oblékli ženské kroje a holky 
zase oblečení chlapů. I přes velkou únavu všech jsme si hodovou zábavu 
všichni užili do pozdních hodin a hudební skupina FANTAZIE se opět 
postarala o výbornou náladu. Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli 
k těmto krásným, našim hodům v Hrubšicích.       Markéta Šilbergerová

foto: mask

foto: mask
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Kulturní programy
17.9. - 30.9. 2007

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 15.9. ve 20.00 DIVOČÁCI
• ne 16.9.  v 18.00 Komedie USA
• st 19.9. ve 20.00 NEZNÁMÝ  SVŮDCE
  Kriminální thriller USA
• so 22.9. ve 20.00 HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
• ne 23.9. v 18.00 Hudební romantická komedie USA
• st 26.9. ve 20.00 KRVAVÁ SKLIZEŇ
  Thriller, horor, sci-fi USA
• so 29.9. ve 20.00 ROMING   
  Česko-slovenská komedie

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 16.9. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST 4.0
  Thriller USA
• st 19.9. ve 20.00 GRINDHOUSE: AUTO
  ZABIJÁK
  Horor USA
• ne 23.9. ve 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
  NA KONCI SVĚTA   
  Dobrodružný film USA
• st 26.9. v 17.00 SHREK TŘETÍ
  Animovaná komedie USA
• ne 30.9. v 17.00 HARRY POTTER
   A FÉNIXUV ŘÁD
  Dobrodružný film USA
• ne 30.9. ve 20.00 HOSTEL 2
  Horor USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 15.9. v 19.00 SMRTONOSNÁ PAST 4.0
  Thriller USA
• ne 16.9. v 19.00 HARRY POTTER
  A FÉNIXŮV ŘÁD
  Dobrodružný film USA
• so 22.9. v 19.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
  TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
  Dobrodružný film USA
• ne 23.9. v 19.00 SPIDER - MAN 3
  Dobrodružný film USA
• so 29.9. v 19.00 ROMING
  Komedie ČR
• ne 30.9.v 19.00 NEZNÁMÝ SVŮDCE
  Thriller USA

Změna programů vyhrazena.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na okrasnou výstavu
Horizont a na mezinárodní výstavu květin, aranžmá a zahr. potřeb

FLORA OLOMOUC
pátek 5. října 2007, cena: vstupenka 80 a 60 Kč + doprava 350 Kč
Závazné přihlášky na MěKS do 25. září 2007, tel.: 515 322 225.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na pohádku

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
divadlo Reduta Brno

Neděle 14.října v 16.00 hodin,
cena: vstupenka: 80/120 a 160 Kč + doprava 150 Kč

Závazné přihlášky na MěKS do 20. září 2007, tel.: 515 322 225.

POZOR! ZAČÍNÁME CVIČIT!
od 17. září 2007 v sále DDM

Pondělí: • 17.30 - 19.00 hod.: Kurz hubnutí • 19.00 - 20.00 hod.: Pilates
Úterý: • 17.00 - 18.00 hod.: Tae bo • 18.05 - 19.10 hod.: Mix 
aerobic, • 19.10 - 20.30 hod.: Orientální tance
Středa: • 10.00 - 11.00 hod.: Cvičení s hlídáním • 18.00 - 19.00 hod.:
Kurz hubnutí • 19.00 - 20.00 hod.: Powerjóga zač.
Čtvrtek: 17.45 - 18.45 hod.: Balóny • 19.00 - 20.00 hod.: Powerjóga pokr.
Pátek: • 16.00 - 17.30 hod.: Super aerobic (sokolovna)
Dále dospělým nabízíme: Angličtinu pro začátečníky  od 1. 10. 07 
každé pondělí od 16.15 - 17.45 hod. (30-ti hodinový kurz). Angličtinu 
pro pokročilé - od 1.10. 07 každé pondělí od 17.45 - 19.15 hod. (30-ti 
hodinový kurz). Keramiku, Základy práce s PC (20-ti hodinový kurz). 
Stejně jako děti si můžete vyzvednout přihlášku v kanceláři DDM

a v týdnu zápisu do 21.9. 07 zaplatit zápisné.

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.

V galerii Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
můžete do 7. října zhlédnout výstavu 

Z DOMÁCNOSTÍ NAŠICH BABIČEK 
  aneb domácí technika a pomůcky I. pol. 20. století

kterou pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích ve spo-
lupráci s Technickým muzeem v Brně. Výstava je zaměřena na tech.
vybavení domácností v 1 1/2 20. stol. Jejím záměrem však není 
podrobně sledovat rychlý rozvoj celého spektra domácnostní 
techniky. Prostřednictvím výstavy chceme návštěvníkům představit 
některé předměty z  celé řady domácích pomocníků, které téměř 
denně používaly naše babičky a prababičky. Na výstavě tak můžete 
zhlédnout rozličné kuch. mlýnky, kuch. váhy, starý kuch. robot, 
vařiče, svítidla, vysavače, valchy, pračky, žehličky, šicí stroje apod. 

Její součástí je rovněž ukázka interiéru kuchyně.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří vyslyšeli naši výzvu
v dubnovém čísle Zrcadla a zapůjčili nám na tuto výstavu předměty. 
Některé staré předměty z vybavení domácností jsme po naší výzvě 
i během výstavy dokonce dostali darem do sbírek ivančického 

muzea. Všem dárcům velice děkujeme. 
po., st.: 9 - 12 a 13 - 17 hod., út., čt., pá.: 9 - 12 a 13 - 16 hod., 

so., ne.: 13 - 17 hod.

ZO ČZS M. Krumlov, Květiny Dvořáková, MěKS M. Krumlov
a Město M. Krumlov Vás srdečně zvou na 

PODZIMNÍ ZAHRADNICKOU VÝSTAVU
28. září - 1. října 2007

galerie Knížecí dům, nám. TGM 40
VERNISÁŽ se koná v pátek 28. září 2007 v 9.00 hodin

na výstavě bude ke zhlédnutí i k prodeji: zelenina, ovoce, vinná réva, 
řezané, hrnkové a pokojové květiny, kaktusy, chryzantémy, suchá vazba, 

keramika, koření, čaje, oříšky, léčivé kameny, solné svíčky, fotografie.
pátek, sobota, neděle 9.00 - 17.00 hod., pondělí 9.00 - 15.00 hod.

Vstupné: dospělí 20 Kč, senioři 15 Kč, žáci a studenti 10 Kč.

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.

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá přednášku

NOVÝ ZÉLAND
 ZEMĚ PROTINOŽCŮ

příběh o splnění životního snu

 Úterý 2.10. v 17.30 v Domě s pečovatelskou službou
- sál v přízemí - bezbariérový přístup. Vstupné 40,- Kč.

Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografií
a videosekvencí připravili Jiří Mára a Štefan Kuna.

Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domo-
rodých obyvatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry.
Poznáte, jak se na Novém Zélandu slaví Vánoce i Silvestr. Nahléd-
nete do země Pána prstenů. Současně se dozvíte, že podobnou 
cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku.
Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního filmu Jirka je jediným 
českým občanem, který na invalidním vozíku procestoval celý Nový 
Zéland, nejvzdálenější zemi na světě.
Úspěšnou cestopisnou knihu nebo dokumentární film na DVD nebo 
videokazetě Nový Zéland – země protinožců si můžete i objednat
na jirimara@seznam.cz nebo na www.jirkamara.cz 

Po roce se opět schází stárci pod májó
a srdečně Vás zvou na tradiční 

VÁCLAVSKÉ HODY
které se konají 29. - 30.září a 1. října v Dolních Dubňanech.

Hraje: Dubňanka
Zábavy: Dubňanka + Stone

Začátek zavádění v 16.00 hod. Zábavy každý den od 20.00 hod, 
vstupné 50 Kč (pondělí zdarma).

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na soubor irských tanců

LORD OF THE DANCE
hala Rondo Brno - neděle 16. března 2008 ve 20.00 hod.

cena: vstupenka 950 Kč + doprava 150 Kč
závazné přihlášky na MěKS do 30. 11. 2007, tel.: 515 322 225.

Poděkování
Chci poděkovat jménem spokojených občanů představitelům MÚ
v Ivančicích, p. starostovi Vojtěchu Adamovi, Jaroslavu Pospíchalovi 
a hlavně p. Jiřímu Vařejkovi, který se zvláště zasadil o vybudování 
nové cesty na hřbitově v Řeznovicích. Žádné dlouhé sliby, ale rychlá 

realizace a výsledek. Oldřich Otoupal, Řeznovice.

Centrum volného času při ZŠ Dolní Dubňany
otvírá ve školním roce 2007/2008 tyto

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
miniaerobic, aerobic, kytara bez not, mažoretky (3 skupiny podle věku 
a úrovně), country tance (mladší a starší), zobcová flétna, ekologický 
kroužek, sborový zpěv a sportovní hry. Bližší informace a přihlášky 

jsou zveřejněny na www-zs.dolnidubnany.cz

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.
•  22.9. v 6.30 hod. - Zájezd Křivoklát a Karlštejn. Od Besedního domu, 
doprava 430 Kč (+ 20 Kč rezervační poplatek).
• 25.9. v 9.00 a 11.00 hod. - Sonety W. Shakespeara. Kino Réna Ivančice, 
pořad prof. M. Hilského pro II. stupeň ZŠ a střední školy, vstupné 40 Kč.
• 26.9. v 9.00 a 11.00 hod. - Anglická představení. Kino Réna Ivančice, pořad 
pro GJB Ivančice, účinkuje vzdělávací divadlo Medvěd, vstupné 50 Kč.
• 28.9. - 29.9. - Svatováclavské hody. Palackého nám. Ivančice, bohatý kulturní 
program, tradiční trhy, prodej burčáku - do vyprodání zásob.

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 M. Krumlov, nám. 
TGM 40, 1. patro,  po - pá: 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• do 30.9. - Výstava fotografií - Klub moravských fotografů. MěÚ Moravský 
Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 15.9. - Večerní prohlídka Slovanské epopeje - „Oživlá epopej“, zámek
M. Krumlov, začátek: 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. - Moravský Krumlov jako středověká pevnost. Procházka po pa-
mátkách s odborným výkladem PhDr. Jiřího Kacetla, sraz v 15.00 hod. u hlavní 
brány zámeckého parku. Trasa: zámecký park, tunel, panský mlýn, hřiště,
ul. Pod hradbami, přes most zpět k zámku.
• 19.9. v 8.00, 9.45 a 11.30 hod. - školní pořad „Drogová problematika“. 
Kinosál M.Krumlov.
• 28.9. - 1.10. - Podzimní zahradnická výstava., Galerie Knížecí dům, nám. 
TGM 40. Vernisáž 28. 9. v 9.00 hod.. Otevírací doba: pátek, sobota, neděle: 
9.00 - 17.00 hod., pondělí: 9.00 - 15.00 hod.

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
• 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.
• 23.9. v 7.06 hod. - účast na 38. ročníku pochodu “Jede Kudrna okolo Brna”. 
Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06 hod, start v Medlánkách - Sýpka. Vede J. Flíček.
• 25.9. - exkurze v malé vodní elektrárně pod Rénou. Zájemci nechť se 
přihlásí J. Flíčkovi do 21.9.

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.
• 17. 9. 2007 od 17.30 hod. začíná 3-měsíční Kurz hubnutí. Zájemci získají 
informace v kanceláři DDM.
• do 21. 9. - Zápis. V těchto dnech si můžete v kanceláři DDM vyzvednout 
přihlášku a zaplatit zápisné do kroužků na školní rok 07/08.
• 21.9. v 17.00 hod - v sále DDM proběhne konkurz do kroužku Dancing 
models! Pro dívky od 13-ti let, které by si chtěly vyzkoušet modeling v praxi. 
• 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 do 21. 9. 2007 zaplatit zápisné.
• Umíte něco, co ostatní neumí? Chcete to, v čem jste dobří, předat 
dalším? Baví Vás práce s dětmi? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli 
kladně, neváhejte a kontaktujte nás: DDM M. Krumlov. Zde můžete rozvíjet 
své schopnosti vedením zájmových kroužků jako naši externí pracovníci za 
příjemnou finanční odměnu (dle zákoníku práce) Tel.: 515 322 770 nebo osobně 
v kanceláři DDM (nám. TGM 35).

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
• 22.9. ve 13 hod. prezentace - Magic the Gathering, turnaj pro začátečníky, 
začátek ve 14:00 hod., SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 50 Kč do 
16 let, 90 Kč od 16 let. Ceny: 1⁄2 a 1 booster na hráče.
• 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)

Mikroregion Moravskokrumlovsko vyhlašuje 
výběrové řízení na místo účetní/asistent 

mikroregionu Moravskokrumlovsko
Požadavky: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 
obor vzdělání: nejlépe ekonomika, znalosti účetnictví + mzdy, výhodou 
znalost účetnictví územních samospráv, rozpočtová skladba, finanční 
kontrola, znalost účetního programu (KEO) příp. ochota zaučit se, ochota 
učit se novým věcem, počítačová gramotnost (min. MS Word, MS Excel, 
Internet, Outlook), praxe v oblasti účetnictví samospráv vítána.

Bližší Informace o podmínkách výběrového řízení
na www.moravskokrumlovsko.cz

nebo na tel. čísle: 515 220 406, 606 736 163 (Ing. Jitka Schneiderová) 
nebo na e-mailu: manager @moravskokrumlovsko.cz .
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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 “

Kniha
o Krumlově

V minulém vydání Zrcadla 
jsme si se zájmem přečetli zveřej-
nění záměru města Moravského 
Krumlova uspořádat v roce 2010 
oslavy 750 let povýšení Morav-
ského Krumlova na město a při té 
příležitosti vydat knihu. Protože 
se regionální historií již nějakou 
dobu zabýváme, rozhodli jsme se 
aktuálně věnovat tuto expediční 
stránku tomuto tématu.

V tomto sloupci se budeme 
věnovat pouze deklarovanému 
edičnímu záměru. Chceme touto 
úvahou přispět ke zdaru tohoto 
nepochybně chválihodného díla.

V moderní době vznikly čtyři 
knihy, které se pokoušely o cel-
kové zpracování dějin města:

1. „Příběhy města Moravského 
Krumlova a sousední vesnice 
Rokytné“ sepsané r. 1883 Anto-
nínem Ugwitzem.

2. „Vlastivěda moravská - Mor.
-krumlovský okres“, od Viléma 
Haňáka (1913).

3. „Geschichte der Stadt Mäh-
risch-Kromau“. Obsáhlou mono-
grafii o dějinách Krumlova  vlast-
ním nákladem vydal v roce 1937 
Erich Sloschek.

4. „Moravský Krumlov. Sedm 
set let města nad Rokytnou“ (ko-
lektiv autorů, uspořádal Miloslav 
Jurák, 1960).

Z nich pouze Ugwitz a Sloschek 
ve větší míře studovali originální 
prameny (listiny, městský a zá-
mecký archiv aj.). Jejich práce byla 
sice obtížnější, ale přinesla nové 
poznatky. Od té doby nevznikla 
souhrnná odborná studie o městě, 
i když současné bádání značně 
pokročilo. Vítáme tedy snahu 
představitelů města připravit „re-
prezentativní knihu“ a věříme, že 
je záměrem splatit generační dluh
a vydat moderní monografii, urče-
nou jak odborné obci, tak širokému 
okruhu místních zájemců. 

V roce 2005 jsme se podíleli na 
vydání knihy o přírodě a historii 
své vesnice. Z vlastní zkušenosti 
můžeme říci, že tato cesta „vaření 
z domácích zdrojů“ při veškeré 
snaze ke kvalitní odborné mono-
grafii nevede. Domníváme se, že 
pro vznik takové publikace jsou 
nezbytné některé předpoklady:

1. Jednotlivé kapitoly by měly 
být sepsány odborníky specia-
listy na jednotlivá období, kteří 
obvykle působí na univerzitách 
a ústavech mimo region. Tým 
„místních znalců“ může odvést 
dobrou práci zvláště při mapová-
ní novějších dějin.

2. Nutným předpokladem kva-
lity je kritický přístup. Je třeba 
pečlivě oddělit prokázaná fakta 
od oprávněných hypotéz a zvláště 
nánosu tradovaných mýtů.

3. Autoři by měli mít dostatek 
času na co nejširší práci s origi-
nálními prameny.

4. Nevyplácí se podceňovat 
motivaci autorů přiměřeným 
finančním ohodnocením této kva-
lifikované práce.

5. Výsledky odborného týmu 
vyžadují dostatečný prostor k sep-
sání, tedy dostatečný rozsah knihy.

6. Důležitá je čtivost a přístup-
nost širšímu okruhu místních 
zájemců, ovšem nikoliv za cenu 
rezignace na pravidla vědecké 
práce (přesnost, citace prame-
nů, poznámkový aparát atd.). 
Ne každý odborník toto umí. 

S odborností není v rozporu 
„reperezentativnost“ knihy, tedy 
atraktivní vnější úprava, kvalitní 
papír, grafika a bohatá obrázková 
výprava. Nutně však narůstá roz-
sah a rozpočet.

7. Kvalitu knihy zvýší určitý re-
gionální nadhled. V některých ka-
pitolách je účelné rozšířit obzory 
na celé Krumlovsko. Předpokládá 
to jistou velkorysost investora, 
ovšem vklad se vrátí v prodejnosti 
knihy v širším regionu.

Že takto ambiciózní projekt 
může být úspěšný, dokazuje více 
edičních počinů měst a městeček 
srovnatelné velikosti. Nám nej-
blíže je kniha „Ivančice - dějiny 
města“, kterou vydalo sousední 
město v roce 2002. Tato publika-
ce splňuje všechna výše uvedená 
kriteria včetně skutečně repre-
zentativní formy a dostatečného 
rozsahu 672 stran. 

Abychom měli představu o 
reálných nákladech takového 
díla, požádali jsme o základní in-
formace  p. Víta Karase, ředitele 
Kulturního a informačního centra 
v Ivančicích. Za jeho ochotu mu 
děkujeme. Jen za honoráře auto-
rům město vydalo přes 500 tis. 
Kč, vlastní práce tiskárny vyšla 
zhruba na 1 milion (při nákla-
du 2000 ks). Autoři na textech 
pracovali v letech 1996-1998 a 
k samotnému tisku došlo až o 5 
let později. Není možné očekávat, 
že takto vysoký náklad se rychle 
vyprodá. Kvalitní monografie má 
svou hodnotu i v příští generaci
a obvykle se špatně shání.

Pokud jsou finanční zdroje 
města omezené, je lépe odložit 
vydání na později nebo rezigno-
vat na odbornost a vydat popu-
lární knížku s hezkými obrázky. 
V tom případě není třeba sesta-
vovat tým odborníků. Kvalitní 
monografie pak zůstane jako dluh 
pro další generaci.

Přejeme Krumlovu, aby se edič-
ní záměr vydařil a aby při městské 
oslavě v roce 2010 bylo za vydané 
peníze také přiměřeně muziky.

Počátky obcí
a obecní oslavy

V posledních desetiletích se 
nebývalou měrou rozšířil zvyk 
veřejných oslav kulatých výročí 
obcí a měst. Je to bezesporu po-
zitivní věc, protože taková vyda-
řená oslava spojí lidi, stmelí obec 
a je významným impulzem k re-
alizaci věcí dlouho odkládaných. 
Upraví se veřejná prostranství, 
opraví se kostel a někdy dojde 
také na vydání knihy.

Nejčastější příčinou obecních 
oslav bývá výročí takzvané první 
písemné zmínky o obci. Může 
to však být také výročí založení 
místního spolku, jen výjimečně 
se obec pobaví při pouhém srazu 
rodáků „bez příčiny“.

Je ke škodě věci, že se význam 
„stáří obce“ často přeceňuje. 
Jestli je vesnice o sto let starší 
než sousední, pramálo souvisí 
z kvalitou současného života. 
Počátky obcí a měst jsou tedy 
citlivým tématem, kde se potkává 
nezdravý lokální patriotizmus se 
seriózní historií. Bude proto uži-
tečné vyjasnit si některé pojmy 
užívané oběma stranami.

Hypotetické „založení vesnice 
či města“ bývá často zaměňová-
no s „první písemnou zmínkou“. 
„Založení“ či „počátek“ řeší 
seriozní věda obvykle s velkou 

opatrností a nesnaží se o přesný 
a konečný závěr, kdy že to bylo. 
Takzvaná „první písemní zmín-
ka“ je něco jiného. Naštěstí drtivá 
většina obcí slaví právě tyto první 
zmínky. Je to podobné jako poče-
tí a narození dítěte. Z praktických 
důvodů je pro rodinu lepší slavit 
narozeniny, protože se lépe stano-
ví přesné datum.

Taková „první písemná zmín-
ka“ má obvykle podobu jména 
sídla zapsaného na pergame-
nové listině opatřené pečetěmi 
s jasným uvedením data a místa 
vydání. Samozřejmě seriozní 
historie považuje za věrohodné 
pouze originály listin, popřípadě 
jejich autentické opisy jen o málo 
mladší. Zde již je třeba určité 
opatrnosti v interpretaci, protože 
snaha o zištné pozměňování veřej-
ných listin provází lidstvo od vy-
nálezu písma. Bohužel se vyskytly 
případy záměrného padělání 
listin rukou odborných archivářů, 
motivované zdánlivě bohulibým 
záměrem „vylepšit“ dějiny svého 
národa nebo oblíbeného místa.

Ani kategorie první zmínky 
není absolutní. Občas se stává, 
že odborníci v archívech najdou 
zmínku starší, nebo naopak pro-
káží padělání dané listiny a osada 
rázem omládne. Obyvatelé takto 
postižené vesnice či města by to 
měli umět přijmout. To nezname-
ná, že by měli rušit již připravené 
oslavy. Naopak mají příležitost si 
oslavu stejných kulatin za pár let 
zopakovat.

 

Počátky Moravského 
Krumlova

Podívejme se nyní na současný 
stav poznání ranné historie města. 
Je to téma na několik expedic. 
Protože město připravuje vydání 
knihy a očekáváme, že se k téma-
tu v dohledné době vyjádří někdo 
povolanější, budeme velmi struč-
ní. Pokusíme se o pouhý souhrn 
současných znalostí, přičemž se 
budeme snažit oddělit fakta od 
hypotéz a připomenout některé 
dosud nevyřešené otázky.

Poměrně pevným bodem ve 
směsici protichůdných názorů 
je první písemná zmínka k roku 
1289. Listina z toho roku řeší 
závěť Gerharda z Obřan a je vy-
dána v Krumlově. Jako svědek 
vystupuje jakýsi Vojslav, purkrabí 
(tj. správce hradu) na Krumlově. 
Tato listina tedy spolehlivě pro-
kazuje existenci krumlovského 
hradu v držení Gerharda z Obřan.

Na to, jak a kdy probíhal 
osidlovací proces krumlovského 
ostrohu před rokem 1289, existu-
je mnoho protichůdných názorů. 
Zde již opouštíme pevnou půdu 
faktů a musíme se vydat do nejis-
té oblasti dohadů.

Prvním často tradovaným 
mýtem je představa, že město 
Krumlov je přímým nástupcem 
župního přemyslovského hradu 
v nedaleké Rokytné. Nedostat-
kem této hypotézy je časová 
mezera téměř 100 let od zániku 
hradu Rokyten po předpokláda-
nou lokaci města Krumlova. Pro 
pochopení dalšího vývoje je tedy 
třeba hledat možného nástupce
Rokytna v roli lokálního centra. 
Obvykle se uvažuje o dvorci 
s románským kostelem v Řezno-
vicích. V úvahu je třeba vzít také 
Ivančice, Mohelno a podle povr-
chových archeologických nálezů 
také Tupanov, zaniklý nedaleko 

Rybníků. Hmotné doklady z pře-
lomu 12. a 13. století, pocházející 
z archeologických výzkumů na 
krumlovském ostrohu, se zdají 
být naopak překvapivě chudé. 
K solidním závěrům je třeba 
vyčkat výsledků probíhajících 
vykopávek a také důkladné revize 
nálezů z muzejních depozitářů.

Důležitou otázkou místních dě-
jin je působení řádu německých 
rytířů v Krumlově. Dva prame-
ny svědčí pro jejich přítomnost 
v tomto městě již k roku 1237. 
Především na listině z tohoto 
roku, kterou král Václav I. potvr-
dil řádu německých rytířů mimo 
jiné faru v lokalitě „Tumnov“. Na 
tom, jestli jde o Krumlov nebo 
zmíněný Tupanov se ani současní 
badatelé nemohou shodnout.

Stejný letopočet byl roku 1880 
nalezen při opravě oltáře špitál-
ního kostela. Na tento pramen je 
třeba nahlížet velmi obezřetně, 
neboť z tohoto období probou-
zejícího se národního uvědomění 
známe více případů „vylepšení“ 
národních dějin (Bočkova falza, 
Rukopisy). Pokud byla známá 
předchozí listina, mohla mít 
německá komunita v Krumlově 
zájem dodat další argument pro 
účast řádu při založení města 
(špitální kostel byl řádovou kaplí 
zdejší komendy). Výsledky ar-
cheologického výzkumu základů 
špitálního kostela (Novotný B., 
Přehled výzkumů 1958) také vel-
mi zpochybnily jeho románské 
stáří, které se na základě uvede-
ného letopočtu traduje.

V názorech na dalších vývoj již 
panuje větší shoda. Většina bada-
telů předpokládá založení města 
za vlády Přemysla Otakara II. 
Dosud sporná zůstává jen osoba 
zakladatele, zda pocházel z rodu 
pánů z Obřan nebo zda Krumlov 
založil přímo král Přemysl jako 
své královské město.

V poslední době publikoval 
poměrně konzistentní představu 
o vývoji hradu a města Miroslav 
Plaček (Páni z Kunštátu, 2006). 
Z velkorysé koncepce města i 
hradu kastelového typu vyvozuje 
královské založení. Podle jeho 
názoru by hrad bez města v této 
poloze neměl smysl, proto před-
pokládá současné založení města i 
hradu. Podle poměrně neobvyklé 
polohy farního kostela mimo cen-
trální náměstí usuzuje, na existen-
ci osady před lokací města. 

Na závěr se vrátíme k původ-
nímu podnětu k sepsání článku 
a tím je výročí předpokládané-
ho povýšení Krumlova králem 
Přemyslem Otakarem II. v roce 
1260. Toto datum má oporu 
pouze v krátké vsuvce zapsané 
do městské památné knihy. I když 
pro tento předpoklad nemáme 
spolehlivé prameny, zdá se být 
královské založení města přibliž-
ně v této době pravděpodobné. 
Z hlediska zvyklostí by bylo 
lépe slavit výročí první písemné 
zmínky k roku 1289. V roce 1960 
někdo nedočkavý zřejmě udělal 
chybu a inicioval oslavu 700 let 
města o něco dříve.

K tématu se v blízké době ještě 
vrátíme v článku o tom, co nové-
ho přinesly nebo mohou přinést 
záchranné archeologické výzku-
my prováděné při probíhající 
rekonstrukci kanalizace.

Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice u M. Krumlova

K výročí Moravského Krumlova

♣ 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.

Grilování
Úprava masa na ohni je známa už od pradávna. Naši předkové 

postupem času jen způsob zlepšovali a zdokonalovali. Grilování je 
vedle opékání nejstarším způsobem úpravy nejen masa, ale i jídla 
obecně, protože hrnce se ve starší době kamenné sháněly nějak 
hůř než kus klacku na rožeň. I v dnešní přetechnizované době plné 
mikrovln rádi na zahrádkách grilujeme maso, ale i zeleninu, ovoce, 
pečivo jako přílohu.

Grilování je jedna z mála činností, která se prostě nedá uspěchat.
Naložit si maso a marinádu, připravit si gril, rozpálit ho na přimě-
řenou teplotu, nářadí na obracení grilovaných pokrmů, štětec k potí-
rání, případně i něco dobrého, tekutého, na potírání vlastního vnitřku.
A pak už jen sednout si někde na dosah grilu a klidně se dívat do 
řeřavého uhlí a drobných plamínků. Je to prostě pohoda, proto je také 
grilování tak oblíbené.

Ke grilování se dnes již nepoužívá zvěřina, ale nejčastějším masem 
a řekl bych i nejlepším, je maso vepřové, nejlépe mladé. Samozřejmě, 
že se používají i masa jiná, ryby, a zelenina. Paleta toho, co je mož-
no ugrilovat, je opravdu veliká. Povězme si ale něco o metodách a 
způsobech grilování. Přímé grilování: položíme plátek, který má být 
grilován, na horní část grilu. Tato metoda je vhodná především pro 
grilování uzenin, plátků kotlet, ryb. Víko můžeme nechat otevřené 
nebo uzavřené. Pečení na fólii používáme, pokud připravujete malé 
nebo křehké kousky, které by mohly proklouznout mezi tyčkami gri-
lovací mřížky, nebo pokud připravujete marinovaná či tučná masa. 
Nepřímé pečení: položíme plátek připravovaného pokrmu na jednu 
stranu grilu a přikládáme pod druhou stranou. Nepřímá cirkulace 
tepla propeče pokrm naprosto rovnoměrně. Víko by mělo vždy zůstat 
přiklopeno. Tato metoda je zejména vhodná pro přípravu velkých 
kusů, které vyžadují dlouhou dobu pečení. Další výhodu této metody 
je, že dodává pokrmu lehce uzenou příchuť. Typické uzené chuti 
můžete dosáhnout i tak, že na rozžhavené úlomky poházíme kousky 
dřeva jabloně, hrušně, ořechu či vinné révy, které je předtím možné 
močit na půl hodiny do studené vody. Sušené aromatické byliny lze 
použít stejným způsobem. Víko ponechte přiklopené, aby se kouř na-
shromáždil uvnitř a dodal tak pokrmu zcela jedinečnou chuť. Vlhká 
metoda: do zvlněného pečícího plechu přidáme trochu vody, vína, 
piva, přičemž tekutina by neměla přesahovat drážky. Pokrm umís-
tíme na horní část grilu. Maso si uchová křehkost a šťavnatost, aniž 
by se na spodní části připálilo. Roastbeef - Doporučuje se jak vlhká 
metoda, tak nepřímá grilovací metoda.

Ať si zvolíte jakoukoli metodu, začněte maso zprudka opékat 
na intenzivním plameni. Potom plamen ztlumte a uzavřete víko
po zbytek grilovací doby. Pokud jste maso předem naložili, je třeba ho 
podložit fólií a během přípravy ho několikrát potřít nálevem. Pečeně 
by se měla jednou nebo dvakrát obrátit a připravovat pod uzavřeným 
víkem. Jte-li dostatečně poučeni a nabuzeni, vyzkoušejte třeba některý
s následujících receptů. Krásné a voňavé babí léto...                /mask/

Rožnění berana
Především si předem ujasněme počet lidí. Použijme nelépe beránka

masného plemene. Z beránka o živé váze 50 kg získáme jateční trup  
o váze zhruba 38 kilo s kostmi, což je asi 32 dobrých porcí. 

Co budeme potřebovat: Beránka (nejlepší je 5 měsíců starý) 
musíme minimálně 3 dny předem naložit směsí soli - (doporučuji 1 
balení rychlosoli) a 1 kg normální soli, česnek (10 paliček), 4 balíčky 
grilovacího koření. Dle návodu k použití rozmícháme část rychlosoli 
v horké vodě a injekční stříkačkou napícháme do svaloviny. Ostat-
ními ingrediencemi potřeme beránka, necháme uležet ve vhodné 
nádobě zalité studenou vodou. 

Roztok na potírání berana při grilování: 2 světlá piva, 1 litr oleje, 
2 balíčky grilovacího koření, 1 balíček grilovacího koření - ďábelské, 
1 balíček koření barbeque, 1 balíček sušeného česneku. Nemusíme se 
bát vlastní chuťové kreativity a přidat, co nám chutná. 

Postup: Na přímém ohni otáčíme, poléváme a hlídáme. Pokud ne-
máme možnost použít speciální troubu na rožnění, rožníme na roštu 
přímo nad ohništěm. Vytvoříme jámu 1m širokou, 2m dlouhou s hloub-
kou kolem 30 cm. Grilujeme nad žhavým popelem nejlépe z listnatých 
stromů. Zpočátku můžeme zhruba na dvě až tři hodiny berana zabalit 
do alobalu. Pomalu přikládáme, pečeme pomalu, dbejme, aby žár byl 
všude stejnoměrný, zejména pod kýtami a krkem. Poté sundáme alobal 
a dále opékáme za stálého potírání, až povrch zezlátne. 

Doporučení: Je možné hrudní koš beránka naplnit a uzavřít nej-
lépe vázacím drátem. Jednou z variant je směs osolených a nastrou-
haných kopřiv, mrkve, celeru, petržele. Použít můžeme také kuře se 
žampiony a klobáskami. A co pokud se nám nepodaří berana sníst? 
O tom až příště. 

Kuře na žhavých uhlících
Co budeme potřebovat: kuře, větší bramboru, 2 polévkové lžíce 

kvašeného zelí, 2 stroužky česneku, 2 střední cibule, grilovací koření. 
Postup: bramboru nakrájenou na plátky, rozetřený česnek, nase-

kanou cibuli, kvašené zelí a půl balení grilovacího koření smícháme 
dohromady a vytvoříme hmotu, kterou naplníme vnitřek kuřete. Kuře 
zvrchu omastíme a posypeme zbytkem grilovacího koření a zabalíme 
do alobalu.Vložíme na okraj uhasínajícího ohně a přihrneme žhavé 
uhlíky. Pečeme přibližně 3 hodiny.     Recept dodal Jaroslav Štefulík 

Slepica po Miroslavsku
Postup: Slepice se vykuchá a do vnitřku hrudního koše se dá tráva. 

Celá se obalí jílem a poté do lopuchů a znovu jíl. Poté se může grilo-
vat, nebo položit na žhavé řeřavé uhlíky. Po udělání se i peří krásně 
strhne a může se konzumovat, je dobré ochutit solí a kořením. Pro 
lepší příchuť je dobré dát do hrudního koše jablko nebo hrušku pro 
lepší aroma. Takto se dají dělat i ryby, ale i veškerá drůbež. Tento 
recept pochází z Miroslavi kolem roku 1950 a zaznamenali jsme jej 
od místních žijících rodáků. 
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.
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Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních vozi-
del, koberců a čalouněného nábytku. 
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 
30, Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• motorku do r. 1955, Jawa, CZ,
Indian, Dnepr atd. I v dezolátním 
stavu. Tel.: 721 021 889.
•• jakékoli auto i nefunkční bez TP, 
stačí když ho bude možno odtáhnout. 
Tel.: 721 021 889.
prodám
•• přívěsný vozík za auto, málo jetý. 
Tel.: 723 566 615.
•• tovární skútr rikšu, bez SPZ. Tel.: 
607 611 073.
•• Simsona S50, náhr. motor, díly,
levně. Tel.: 732 785 183 po 20 hod.
•• Simson, dohodoa. Tel.: 736 782 434.
•• MZ 251 ETZ, r.v. 90, červená me-
tal, zachovalý stav, cena 21.000 Kč. 
Tel.: 605 900 949.
•• Nissan Sunny SLX 1,6, r.v. 89, 
pěkný, el., dovoz, STK 09, cena 
18.000 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• Olcit 11R, r.v. 88, STK 09/08, za-
chov. stav, 2.800 Kč a kola zimní obutí
za 1.000 Kč. Tel.: 608 762 815 okr. BZ.
•• Renault 5, r.v. 91, 1,4 benzin, ga-
rážovaný, v dobrém stavu, STK 08, 
cena 14.000 Kč. Tel.: 603 532 709.
•• Ranault Clio 1,2, r.v. 95, 3 dv., zánov-
ní chladič a kompl. výfuk, P+L+3 dveře, 
pr. světlomet a blatník, cena 2.000 Kč,
i jednotl. Tel.: 737 135 125.
•• Mercedes Benz 115 Kratas, r.v. 69, 
pojízdný, STK 9/08, reg. ZN v depo-
zitu, oprava podlahy, cena 7.000 Kč. 
Tel.: 607 546 806.
•• Š.Favorit r.v. 89, STK 04/08, částeč-
ná koroze, po tech. stránce dobrý, tažné 
zař., nové letní pneu + zimní + disky, 
rádio.Cena 11.000 Kč. Tel.: 776 752 217 
po 16 hod.
•• Š Favorit a Š Forman, koroze, bez 
TP, dohoda. Tel.: 777 789 977.
•• Renault 19 Chamade 1,4i, r.v. 90, 
tm. modrý, bez koroze, velmi zachov., 
spotř. 6 l., taž. zař. + zimní kola, STK 
3/09, cena 25.000 Kč, dohoda. Tel.: 
721 429 899.
•• různé ND na PF 62, nový válec,
katalog ND, zapalování, magneto aj. 
Tel.: 515 334 244.
•• zadní sklo na Š Felicia, ne-
funkční vyhřívání, za 300 Kč. Tel.: 
737 713 696.
•• dvoukol. vlečku nosnost 3 t. za 
traktor, 8.000 Kč. Tel.: 737 302 091, 
605 782 249, paulipokec@seznam.cz

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD v Ivančicích, MK a okolí, do
1 mil. Kč. Tel.: 604 139 946.
•• domek 3+1 v okolí MK, ihned 
k bydlení nebo menší opravy do 1 
mil. Kč. Tel.: 732 843 003.
•• menší RD jako chalupu v MK 
nebo okolí do 10 km od MK, pokud 
možno, bez větších oprav, cena max. 
do 500.000 Kč. Tel.: 724 534 839.
•• byt 2+1 v MK. Tel:: 776 071 037.
•• byt v OV v MK 3+1, 4+1. Tel.: 
604 795 874.

•• garsonku v MK. Tel.: 606 538 559, 
776 202 051.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. 
Tel.: 728 264 272.
prodám
•• pozemek 1.400 m2 v prům. zoně 
Brno - Lesná, vedle supermarketu, 
perspekt. investice, cena dohodou, 
rychlé jednání. Tel.: 603 304 516.
•• objekt 6x6 m, který sloužil
k podnikání, plynové vytápění a el. 
rozvod 220V, částečně podsklepený 
a má půdní prostor. Vh. i jako garáž
s dílnou. Tel.: 736 145 850.
•• přenechám byt 3+1 za odstupné 
v Oslavanech. Tel.: 731 417 574.
•• DB 3+1 s garáží u MK. Tel.: 
724 061 669.
•• RD v Dukovanech. Tel.: 775 214 919.
•• 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.
•• starší RD v Oslavanech 2,5+1
k rekonstrukci, dvůr, předzahrádka + 
2.000 m2 pole. Tel.: 776 258 671.
•• vyměním RD 6+1 v Miroslavi 
podsklep., s garáží, hospod. budovou, 
zahrádka, za menší byt 2+1, 3+1 nebo 
RD. Tel.: 602 843 534. 
hledám podnájem
•• garsonku v MK nebo okolí. Tel.: 
724 757 999.
•• pronájem bytu 1+1 v Ivančicích 
do 5 tis. Kč od října 07, spěchá, 
nabídněte. Tel.: 776 598 068.
nabízím podnájem
•• pronajmu byt 3+1 v Ivančicích I. 
kat., volný ihned. Tel.: 546 451 132, 
605 455 152.

Stavba - zahrada
koupím
•• kolo ze sečkovice, pr. nejvíc 80 cm. 
Tel.: 608 255 123.
•• svářečku Triodynu nebo KS 250. 
Tel.: 606 605 738.
•• palivové dříví, smrk, borovice, 
staré trámy, desky, staveb. dřevo. Tel.: 
608 940 679.
•• seno nebo vojtěšku, balíky. Tel.: 
777 789 977.
prodám
•• svářečku Triodyn 320. Tel.: 
723 566 615.
•• nový dvoububn. žací stroj SR2, 
záruka 7 let, moto kultivátor MS 16 nebo 
MS 07 od Mountfieldu, cena 10.500 Kč 
(30% sleva). Tel.: 721 452 703.
•• svařov. kabel 35 mm průřez, 2x18 
m, za cenu mědi v kovošrotu a 2 ks 
držáků elektrod. Tel.: 515 334 244.
•• 2 ks dvouradličný pluh za malotrakt. 
nebo koně, 1 ks jednoradličný železný 
pluh s kolečky, 1x dřevěné radlo. Tel.: 
603 532 242 po 18 hod.
•• skleněné dvoufalc. střeš. tašky 6 ks, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 607 836 217.
•• sazenice velkoplodých jahod 
Karmen 4 Kč/ks nad 100 ks za 3,50 
Kč/ks, sazenice malin 15 Kč/ks nad 
10 ks za 12 Kč. Tel.: 546 451 132, 
605 455 152.
•• nádrž z vagonu 400 l, pozink., cena 
1 l./1 Kč, dvojkolák (velká kára), 
nová bez korby za 600 Kč, suchý 
záchod, dřevo, perfekt. Stav, cena 

dohod. Ivančice. Tel.: 737 622 319.
•• garážová vrata s ramenem 2,4 na 
2,0 m, kamenin. odpad. roury, pr. 150 
mm, možno použít i jako komínovky, 
žulové velké dlažeb. kostky asi cca 1 
kubík, kamenné mlýnské kolo, pilové 
kotouče 60 cm a více, kužel na štípání 
dřeva, akryl. rohovou vaničku ke 
sprch.koutu 90x90 a 120x120 za 500 
Kč. Tel.: 720 444 245.
•• traverzy, pr. 14 cm , 3 ks po 4 m., á 
380 Kč/1 m. Tel.: 602 540 206.
•• vzrostlé stříbrné smrky cena 
dohodou. Tel.:  721 681 677.
•• železné schodiště z16ička d:190 cm, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• chodníková okrasná betonová 
kola cca 45 ks. vh. na zahradu 
nebo k bazénu 1 ks/90 Kč, zůstatek 
z projektu. Tel.: 721 681 677.
•• zánovní protipožární dveře 
80L,barva mahagon. Cena 700 Kč. 
Tel.: 604 384 293.
•• částečně prosklenou stěnu 238x200 
cm s dveřmi uprostřed, původní určení 
jako vchod do prodejny, přestavěno
z garáže. Tel.: 602 719 156.
•• stropní vložky Heluz miako 19/50 
- 52 ks a 8/50 - 19 ks. Nové, zbytek ze 
stavby. Cena 40 a 30 Kč/ks. Oslavany. 

Vybavení domácnosti
koupím
•• postel 1a1/2 lůžka nebo letiště,
za odvoz. Tel.: 739 279 880.
prodám
•• sv. hnědou rozkl. rohovou 
sedačku s ÚP za 6.500 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 603 828 757.
•• kuch. linku Roma š: 330 vč. 
sporáku za 10.000, dohoda možná. 
Tel.: 728 209 620.
•• skříň 2,5x2 béžová za 900 Kč. Tel.: 
605 449 318.
•• zachov. pohovku rozkládací za 800 
Kč. Tel.: 736 262 940.
•• lakovaný rozkl. stůl 110x70 a tři
židle, za odvoz, Ivančice. Tel.: 
723 444 261.
•• manželské postele, letiště s ÚP, barva 
sv. modrá s květ. potiskem 200x170x80, 
výška př. čela 60 cm, zadní 80 cm, stáří 
4 roky. Tel.: 732 777 155.
•• dřevěné garnýže, d: 4 m. Možno 
upravit. Levně.Tel.: 605 218 451.
•• nerezové kuchyňské profi zařízení 
konvektomaty, 2 dřezy, stahovačku 
na kůže, robot 23 a další, nutno vidět, 
málo používané. Tel.: 721 681 677.
•• el. průtokový ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, zcela nový a nepoužitý, 
nevhodný dar, sleva. Tel.: 724 246 387.

Elektro a elektronika
prodám
•• PC sestavu, monitor 17, Windows 
98, DVD, CD, hry aj., klávesnice, 
myš, repro, inkoust.tisk. HP deskjet 
3745, r.v. 03, cena 6.000 Kč. Tel.: 
604 452 734.
•• vysavač Eta, napař. žehličku, staré 
rádio Tesla, čb fungující přenosný TV 
Merkur, btv Thomson stříbrný 72 cm. 
Tel.: 603 900 890.

Vše pro děti
prodám
•• hlub. kočárek za 600 Kč, rychlozavi-
novačku za 80 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• sport. kočár v záruce, červenošedý, 
nánožník, nákup.košík, pláštěnka, 
cena 1.500 Kč. Tel.: 724 975 149.
•• pěkné oblečení na holčičku podzim, 
zima, svetýrky, oteplovačky, mikiny, 
vel.80 - 92. Tel.: 774 620 977.

•• matraci do děts. postýlky 120x65 
cm za 100 Kč. Tel.: 724 949 680.
•• dětské kolo a koloběžku, autíčko 
Tatra, sáňky a brusle č.2-3, děts.lyže. 
Tel.: 603 900 890.
•• děts. přenosnou autosedačku Chic-
co 0+, tm. modrá s béžovou kostkou, 
sluneční stříška, cena 450 Kč. Tel.: 
606 401 755.
•• dětské kolo na 3 - 5 let za 550 Kč. 
Tel.: 739 627 242.
•• sport. kočár Copart, khaki - béžo-
vá, polohovací, výškově nastavitelná 
rukojeť, nánožník, pláštěnka, cena 
1.200 Kč. Tel.: 739 627 242.
•• kočárek tzv. dva na jeden podvo-
zek hlub.+sport. Velmi prostorný,naf. 
kola, nastavitelná rukojet, taška, pláš-
těnka, sít proti hmyzu a další doplňky 
přidám zdarma. Cena 1.500 Kč. Tel.:  
737 302 091, paulipokec@seznam.cz
•• sport. kočár po 1. dítěti, nafuk. 
kola, přehaz. rukojeť, bouda, khaki 
barva, cena 2.500 Kč, pěkný. Tel.: 
720 455 720.
•• hluboký kočár pro dvojčata mod-
robílá kostka vh. na zahradu či balkon  
500 Kč, vaničku 100 Kč a šedý zimní 
fusak 300Kč. Tel.: 737 478 798.
•• oblečení na 1,5 - 2 roky, na chlapce, 
zimní bundu aj. Iv. Tel.: 774 620 977.
•• sport. kočárek pro panenky, polo-
hovací opěrka zad i nohou, přehaz. 
rukojeť, zelená barva se vzorem,
od 3 let, dobrý stav, cena 400 Kč. Tel.: 
724 709 650.

 Zvířata
prodám
•• káčata číns. kačen, 14 dní stará, za 20 
Kč/ks. Tel.: 602 388 184 po 18 hod.
•• štěně černý trpasličí pudl, fenka 3 
měs., očkovaná, do dobrých rukou, bez 
průkazu. Tel.: 728 209 620.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, 
očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, tri-
kolor, očkov., odčerv. Tel.: 732 765 649. 
•• štěňata kavalír king čarls španěl, 
bez PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 
732 765 649.
•• prase půlky za 45 Kč/kg, selata
za 1.200 Kč/ks. Tel.: 737 778 268.
•• border kolie, štěňata bez PP, rodiče 
s PP. Tel.: 731 254 710.
•• prase asi 190 kg, dohoda. Tel.: 
728 921 466.
•• mláďata zakrslých králíčků, cena 
80 Kč/ks, morčátka za 20 Kč/ks. Tel.: 
721 747 883 sl. Lenka.
•• mainská mývalí koťátka bez PP, 
rodiče s PP, mazlíčci, hustá srst, 
špičatá ouška, očkovaná, odčervená. 
Tel.: 603 578 021.
•• rotvajlera, stáří 10 měs., základní 
výcvik, velmi hodný k dětem, očko-
vací průkaz, rodinné důvody. Tel.: 
737 962 814.
•• štěňata NO bez PP, typ Rex, 
mohutní rodiče, dobré povahy, otec 
zkoušky ZZO, ZM, ZOP, ZVV1, 
možno oba vidět. Tel.: 606 277 195.
•• 3 měs. štěně angl. kokršpaněla, 
fenka, zlatá, čistokr., bez PP, očkov., 
odčerv., ihned. Tel.: 732 918 374.
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
daruji
•• fenku křížence jezevčíka, pěkná, 1 
1⁄2 měs. stará. Tel.: 608 041 134.
•• koťata , odběr konec září. Tel.: 
776 646 907. 
•• malou mourovatou kočičku, nale-
zence, přítulná. Tel.: 723 464 040.
•• kotě, ihned. 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.

•• Půjčka od 5.000 - 50.000 Kč. 
Nejvýhodnější podmínky, hotovost 
až do domu do 24 hod., měsíční 
splátka, bez poplatku. Dostupné 
MD, ID, důchodci, sociálka. Tel.: 
605 720 362. 

•• Nově otevřeno! Centrum snižování 
nadváhy - studio SOLEIL, Palackého 
26, Ivančice. Tel.: 602 873 504. Dieta, 
která vás změní! Vyvážená - bezpečná 
- spolehlivá. Bližší informace na 
www.cambridge-diet.cz

•• Kancelář WÜSTENROT stavební 
spořitelna a.s., Široká 1  Ivančice 
opět v provozu! Zajímavá nabídka 
povinného ručení a havarijního 
pojištění, stavební spoření - hypotéky, 
úvěry, pojištění životní a neživotní. 
Středa + čtvrtek 9 - 16 hod.a dle 
dohody. Tel.: 723 530 725.

•• 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.

•• Zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, DPH, daňová 
přiznání. Tel.: 604 870 346, e-mail: 
sobotka_radovan@seznam.cz

•• Půjčky - dnes žádáte, zítra vyplá-
címe. Tel.: 777 044 033.

Různé
koupím
•• motory za 250 Kč/ks a převodovky 
za 150 Kč/ks i chladiče nebo dráty. 
Tel.: 721 021 889.
•• magnetku/autoanténu na CB, 
příp. další (vysílačku mobi ručku) 
anténu 5/8, zdroj, nabídněte. Tel.: 
737 622 319.
prodám
•• vál kovový polní 3 m., březová 
košťata, brány polní, katovská sekera. 
Tel.: 515 336 601.
•• pračku mini Romo, ždímačku 
Frymeta, šrotovník na obilí, kamen. 
obrubu na dvojhrob, el. piano Bon-
tempi, el. psací stroj Gabriele 110, 
ceny dohodou. Tel.: 731 857 461.
•• nezarámovaný obraz 4 roč. obd. 
od Muchy 96/68 cm, puzzle za 600 
Kč a překapávač Moulinex na 1,25 l. 
kávy, černý, v záruce za 800 Kč. Tel.: 
724 825 887.
•• zateplenou psí boudu, rozestavěná, 
odděl. střecha,vn. rozměry š + v: 70, 
d: 115. Nutno dodělat, cena dohodou, 
Oslavany. Tel.: 737 622 319.
•• porcelánový zelňáček 20 l, mlýnek 
na maso č.10, zavař. hrnec, radiomag-
netofon, koupelnovou skříňku s umy-
vadlem. Tel.: 605 776 380.
•• železný rám přístřešku 245x150, 
nový pelíšek látkový pro zvířata, 
stolní bicí hodiny Wajvar. Tel.: 
605 776 380.
•• digit. piano CASIO PX-300, 
kladívková mechanika, 88 kláves, 
168 zvuků, 120 rytmů, metronom
a další funkce, pedál + stojan. Nové, 
málo použité, cena 15.000 Kč. Tel.: 
777 107 374.
•• starší zach. dvojmístný kajak, 
barva červená, žlutá za 2.900 Kč, 
akordeon pro začáteč., barva perleť 
černošedá, 32 basů za 1.200 Kč, 
porcel. umyvadlo, bledě modré za 
150 Kč, veškeré díly ke kompl. 
cirkulárky (pojízdný rám, motor 1,5 
kW, řemenice, vřeteno, horní deska, 
pilový kotouč), nutno dokončit za 
2.500 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• gymn. balon, červené barvy, pr. 
70 cm. PC 470 Kč nyní 200 Kč. Tel.: 
605 412 234, Oslavany.
•• akvária, želvária, topítka, filtry, 
polyst. boxykysl. bombu, sudy 120 
l., mrazák Samsung 220 l., 4 r. starý. 
Tel.: 737 785 830.
•• inval. vozík, obslužný, polohovací, 
vycházkový. Tel.: 515 321 517.
•• velký elektr. gril na 380 V. Tel.: 
602 513 455.
•• kotel ÚT a plechovou skříň za 
cenu v kovošrotu. Tel.: 515 334 039, 
720 587 416.
daruji
•• za odvoz rýsovací prkno, komplet-
ní vč. stojanu a závaží, formát desky 
A0+. Tel.: 603 835 020 MK.

Seznámení
•• svobodný 32/170/70 bezdětný, vše-

stranně založený nekuřák s l. domem 
hledá z nedostatku příležitosti touto 
cestou dívku pro trvalý a láskyplný 
vztah. Tel.: 602 237 861.
•• žena 55/174 ml. vzhledu, s RD, hle-
dá hodného muže nad 180 cm, kutila, 
všestranných zájmů, pracujícího. Láska
a tolerance ve dvou. Tel.: 739 279 880.
•• hledám dobrou kamarádku, která 
nezklame, na opravdové přátelství. 
Také si nemáš s kým popovídat
o svých starostech a radostech? Mně 
je 23 let, piš na tel.: 731 857 461.
•• hledám muže, přítele pro zbytek 
života. SMS na tel.: 724 324 515.
•• zadaný 63 let hledá přítelkyni přim. 
věku k diskrétním schůzkám. Ivanči-
ce a okolí. SMS na tel.: 739 742 910.
•• najdu dívku 30 - 40 let z MK a okolí? 
Je mi 45 let. Pro společný a tichý život, 
ve dvou se to lépe táhne. Čekám na tebe. 
Tel.: 515 320 539 večer od 20 hod.
•• rozvedený 33/174/73 hledá ženu na ro-
dinný a věrný vztah. Tel.: 728 456 487.
•• rozvedený 54 let 176 cm, hledá 
ženu. Tel.: 736 782 508.
•• hledám muže od 60 - 66 let. Dva 
ten život zvládnou lépe, nebude smut-
no. Tel.: 728 367 838.
•• hledám muže od 60 - 65 let,
který nechce být sám, jen SMS
na tel.: 607 134 734.
•• chatař, chalupář 36 hledá partnerku 
se vztahem k přírodě a možnému 
založení rodiny. Tel. 724 246 387.

•• 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.

•• DOLNORAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA
hledá spolupracovníky na HPP, 
odměňování formou fixních příjmů, 
bonusů a provizí. Kontaktní osoba: 
p. Dubová, tel.: 724 825 805.

•• poprocková kapela působící v okolí 
Hostěradic hledá hráče na klávesové 
nástroje. Tel.: 602 237 861.
•• hledám paní, ml. důchod. na výpomoc 
do cukr. výroby. Tel.: 515 323 279.
•• dva zedníci hledají práci, zdění, 
omítky, dlažby, obklady atd, spolehlivě, 
levně. Tel.: 606 719 398.
•• hledám brigádu VPP, HPP na úklid, 
do kuchyně i jiné. Tel.: 605 134 292.
•• hledám spoluprac. na výkup exotic. 
ptactva. Tel.: 603 841 097.
•• domácí práce, katalog zdarma. 
SMS s adresou. Tel.: 776 115 282.
•• hledáme spolupracovníky/ce
do kanceláře. Měs. příjem od 25.000 
Kč. Tel.: 724 321 199.
•• přijmeme spolehlivého pracovníka 
k ošetřování koní, Oslavany, po-pá. 
Tel.: 736 626 225.

•• Pekárna M. Krumlov přijme 
řidiče na rozvoz pečiva sk. B i C,
po zapracování příjem 18 - 20 tis. 
Kč. Tel.: 605 741 528.

•• DDM v M. Krumlově přijme do 
prac. poměru pedagoga volného času. 
Požadujeme: ukončené SO nebo VŠ 
pedagog. vzdělání, dobrý vztah k dětem 
a mládeži, flexibilitu, spolehlivost, 
samostatnost, komunikativnost, znalost 
práce s PC, nástup nejpozději k 1.11. 
2007. Struktur. profes. životopis spolu 
se základ. informacemi zašlete na 
adresu sídla DDM nebo na mailovou 
adresu ddm.mkrumlov@zn.orgman.cz 
nejpozději do 28. 9. 2007. Bližší info 
podá při os. jednání Ing. Yvona Žáková, 
ředitelka DDM M. Krumlov. Schůzku 
lze domluvit na tel.: 515 322 770, 515 
321 201 nebo 604 234 246.
•• Ikva Ivančice přijme ihned do 
trvalého prac. poměru zámečníky 
- svářeče, vyučeni s praxí, prac. 
podmínky a plat dle dohody, 
informace na tel.: 608 500 656, 546 
451 426 - Ing. Neužil.
•• firma Mates Univa s.r.o. příjme 
živnostníky a pracovníky do HPP na 
montážní práce SHZ a topení, po celé 
ČR. Tel.: 737 260 751.

OZNÁMENÍ REDAKCE
 Upozornění všem inzerentům! Inzeráty přijímané formou SMS, 
budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být 

zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení. 

Svůj inzerát si můžete
ZDARMA  zadat také

na naše webové stránky:
www.zrcadlo.info
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Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

 Svůj životopis a případné dotazy zasílejte na:
 Renata.Millerova@siemens.com

 Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
 Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
 tel.: +420 545 105 152
 Více informací naleznete na www.siemens.cz/turbines

<  projektant řídících systémů
<  supervizor externí montáže
<  konstruktér turbín senior
<  ostřič nástrojů

Hledáme        
    právě Vás !

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. 
patří mezi přední světové výrobce průmyslových parních turbín.  V našem brněnském závodě poskytujeme zákazníkům 
komplexní realizaci projektů a servis turbín. Vzhledem k rozšiřování obchodních a výrobních aktivit vytváříme nové pracovní 
příležitosti pro zkušené seniory i absolventy strojírenských oborů.
Uplatnění u nás najdete např. na pozicích:

<  CNC operátor
<  zámečník
<  obráběč kovů
<  frézař horizontář

 Nabízíme:
 - 13. plat, bonusy a odměny
 - 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování a na penzijní připojištění
 - možnost čerpání benefitů např. na kulturní a sportovní aktivity, dovolenou  aj.
 - příspěvek na dětskou rekreaci, svatbu, při narození dítěte atd.
 - stabilní zaměstnání v perspektivní společnosti
 - pracoviště v centru Brna

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

NEDĚLE 23. ZÁŘÍ 2007
V 16.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
-

FC KUŘIM 
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

Mediální partner FC Moravský Krumlov:
čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

FC Moravský Krumlov
-  Ráječko   1:3 (0:2)

Branky: Záviška (MK)
Sehnal 2, Adámek    

 Na těžkém terénu za stálého 
deště se odehrálo další utkání 
Krajského přeboru s týmem Rá-
ječka. Hosté předvedli útočnou 
kopanou s rychlými akcemi.

V první půli měli jasně navrch. 

Měli rychlejší start na míč a na 
těžkém terénu se lépe pohybovali. 
Domácí tým po úvodním náporu 
upadl do průměru. Ve 22. minutě 
prošel centr Procházky hladce po-
dél branky Ráječka. O chvíli poz-
ději střílel Caha z trestného kopu 
do zdi hostů. Ti naopak dokázali 
dva ze svých brejků proměnit. 

Ve druhé půli se hra vyrovnala, 
ale hosté svými úniky neustále 
deptali krumlovské zadní řady. 
V 65. minutě střílel Caha trest-
ný kop těsně vedle šibenice. Za 
další tři minuty pálil J. Procházka 
těsně nad. Hosté udeřili v 73. mi-
nutě opět ze sóla, po uklouznutí 
domácího stopera. Dvě minuty 
před koncem snižoval Záviška 
hlavou po centru J. Procházky.V 
90. minutě po kopu z rohu trefi l 
Zelníček břevno.

Krumlovu se nepovedla první 
půle a to bylo rozhodující. 

FC Moravský Krumlov
- Šardice 1:2 (0:2)

Branky: Záviška (MK)
Malušek, König

Utkání proti dalšímu z aspiran-
tů na postup nezačalo pro Krum-
lov dobře. Hned v úvodních 
minutách se zranil stoper Horák 
a musel střídat. Hosté přijeli se 
zkušeným  týmem. Na jejich sou-
pisce byli hráči, které známe 
z působení v Olomouci i Slovác-
ku. Netajili se s přáním vyhrát 
i v Krumlově. V první půli byli 
opravdu lepší a svoji převahu do-
kázali také proměnit v góly. V 26. 
minutě se Caha trefi l smolně do 
vlastní sítě. Po celý poločas zdobi-
la hosty rychlost a přesnost s jakou 
si dokázali přihrát. Měli rychlejší 
start na míč a vyhrávali většinu 
soubojů hlavou. Ve 45. minutě jim 
daroval k údivu všech přítomných 
sudí Hytych pokutový kop. Ten 

bezpečně proměnil  König, který 
ještě před 14 dny hrál ligu za Olo-
mouc. Krumlovští hráči se prosa-
zovali těžce a tak vyložené šance 
neměli. Dvakrát střílel Zelníček a  
stejně tak Caha z trestných kopů, 
ale bez úspěchu.

Druhá půle už vypadala jinak. 
Domácí dokázali hru vyrovnat a 
vytvořit si celou řadu střeleckých 
příležitostí. Hned 3x se vyzname-
nal gólman hostí při hlavičkách 
Zelníčka a střele J. Procházky.
Od 70. minuty se hosté jen brá-
nili. V 84. minutě pálil Zelníček 
těsně nad. Gól padl z pokutového 
kopu v 90. minutě za sražení J. 
Procházky. Proměnil ho suverén-
ně Záviška. To už ale bylo pozdě. 
Za výkon ve druhé půli si zaslou-
ží celý tým pochvalu. Škoda pro-
marněných šancí. Hosté dokázali, 
i když se štěstím, náskok získaný 
v první půli uhájit. 

Krumlovští fotbalisté doma bez bodu


