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Atomka v poločase. A co dál?

ELEKTRO HANZEL
ZNOJMO • MIROSLAV • MOR. KRUMLOV

SPECIALISTA NA ELEKTROSPOTŘEBIČE
VÁM NABÍZÍ:
- elektrospotřebiče za Internetové ceny
- odborně vyškolený personál
- rozvoz zboží zdarma
- prodej na splátky bez navýšení!!
- široký výběr svítidel a prodej i z katalogů

Kdo chce ušetřit a výhodně nakoupit,
nakupuje v Elektro Hanzel

ELEKTRO HANZEL
ROZŠIŘUJE SVŮJ TÝM

Pro provozovnu v Miroslavi hledáme:
prodavače / prodavačku
Požadavky: • praxe v oboru • příjemné vystupování
• práce na PC, minimálně Word, el. pošta • řidičské
oprávnění sk.“B“ • časová flexibilita • komunikativnost
Nabízíme: • odpovídající finanční ohodnocení
• práce v příjemném prostředí • vzdělávání v oboru

Žádosti s životopisem zasílejte na adresu:

e-mail:obchod-odd@hanzel.cz, nebo Hanzel spol. s r.o.,
Životopis-práce, Vídeňská 46, 669 02 Znojmo

/Hrotovice, EDU/ Bude se náš
region rozvíjet nebo zchudne?
Zůstane po elektrárně betonové
torzo? Postaví se tu nová elektrárna? Jak se budou kompenzovat
obce našeho regionu?
Na tyto a jiné otázky se snažili
odpovědět účastníci podzimního
semináře Občanské bezpečnostní
komise nazvaného „V poločase“.
Ten se konal 3. října v hrotovickém V-Sporthotelu. Zvolený
název semináře naznačil, že se
bude hovořit o předpokládané
„životnosti“ Jaderné elektrárny
Dukovany a o tom, co bude po
ukončení provozu této elektrárny
následovat.
„Elektrárna je v poločase, a není v tuto chvíli podstatné, zda
bude v provozu 20, 30, možná
40 let. Důležitý je prostor pro
základní diskuzi - co bude dál.
Je bohužel běžnou skutečností, že
výstavba a likvidace velkých průmyslových děl, respektive jejich
plánování, probíhá bez řádné diskuze s obyvateli daného regionu.
Jsou to však právě oni, kterých se
zmíněné změny zásadně dotknou.
Bez řádné přípravy, která je časově náročná, nedokáží místní
municipality patřičně reagovat.
A to byl důvod, proč OBK zvolila pro podzimní seminář právě
toto téma a požádala komunální
politiky z okolí JE, aby ve svých
přednáškách představili své pohledy na řešení budoucnosti na-

šeho regionu,“ představil na úvod
předseda OBK Bořivoj Župa.
Co občany zajímá? Jak dlouho
ještě bude elektrárna v provozu,
jak proběhne likvidace převážně
jaderných částí dožilé elektrárny
a zda se počítá s výstavbou nového energetického zdroje.
O čem se také hovořilo a stojí
za zmínku je, že jedním z šesti
předpokládaných míst vybudování trvalého úložiště radioaktivního odpadu je obec Budišov v severní části okresu Třebíč. Přitom
povrchový areál trvalého úložiště
má mít kolem 5 hektarů.
Podle slov ředitele elektrárny
Zdeňka Linharta proběhne do
pěti let modernizace zařízení,
čímž se zvýší dosavadní výkon
z 1760 megawattů na 2000 megawattů. ČEZ zatím počítá s tím,
že Dukovany budou v provozu
minimálně 40 let, tedy nejméně
do roku 2025. Podle toho je nastaven program modernizace.
„V roce 2020 bude nedostatek
elektrické energie a podle prognóz ji nebude odkud dovést.
Řešením je postavit novou jadernou elektrárnu. Přitom na její
postavení je potřeba 12 až 13 let,“
vysvětlil Ivo Kouklík, ředitel sekce analýz a rozvoje JE ČEZ.
Je logické, že lokalita hostící
po desítky let jaderné zařízení,
kde je vybudována potřebná infrastruktura a obyvatelé se s elektrárnou naučili žít, bude i nadále

Tiskový mluvčí JE Dukovany Petr Spilka při projevu

sloužit obdobným účelům. Důležité je, aby rozhodnutí o dalším
využití lokality přišlo s patřičným
předstihem a bylo podepřeno rozumnou diskuzí s občany.
„Od zahájení stavby až do roku
1990 se o nějaké spolupráci nedá
hovořit, bylo to období nedostatku informací. Po revolučním
zvratu se v těchto vztazích hledala cesta vzájemného soužití, a po
mnoha chybách na obou stranách
jsme se dostali k vzájemné spolupráci. Vztah občanů k elektrárně
je z většiny pozitivní. Co ale
bude po zrušení elektrárny? Dá
se předpokládat, že tento region
zchudne,“ uvedl starosta obce
Dukovany Miloš Kudera.
„Už při zahájení výstavby byl
region vystaven zátěži a vlastní
výstavba přinesla neúměrné zatížení všech silnic a jejich zvýšené
opotřebení. S ukončením stavby
se frekvence snížila na obvyklý
průměr. Kladem bylo lepší silniční spojení s Třebíčí, ale jednalo
se o jediné zlepšení silniční sítě
v regionu. Silniční havarijní
únikové trasy nesplňují zásady
bezpečnosti silničního provozu. Důležitá je i infrastruktura

v okolních obcích, která by měla
přilákat investory s pracovními
příležitostmi, aby nahradili výpadek pracovních míst po EDU.
Proto Energoregion 2020 usiluje
o zákonné prosazení finančního
příspěvku pro obce v zóně havarijního plánování. Takto získané
peníze budou použity k vybavenosti obcí,“ informoval starosta
Hrotovic Antonín Mlynář.
„Obce kolem elektrárny mají
připravené průmyslové zóny
pro rozvoj podnikání, ale jak se
potencionální investor dozví, že
případné pozemky pro jejich
výstavbu se nacházejí v blízkosti
jaderné elektrárny, ztratí zájem.
V Moravském Krumlově máme
zámek, který chtěla firma přebudovat na kongresové centrum pro
zahraniční hosty. Když potencionální zákazníci zjistili, že se jedná
o nemovitost pod chladícími věžemi elektrárny, ztratili zájem,“
postěžoval si Jaroslav Mokrý,
starosta Moravského Krumlova.
„Téma semináře uhodilo hřebík
na hlavičku. Dnešní setkání hodnotím velice kladně,“ ukončil na
závěr Petr Spilka, mluvčí Jaderné
elektrárny Dukovany.
/mask/
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Jak to vidí „na kraji“... Domov pro nezletilé matky s dětmi zprovozněn
Co konkrétně probírali zástupci kraje na setkání ve Znojmě se
starosty tohoto okresu, například v oblasti krizových situací, rozpočtu
na příští rok, čerpání dotací, alternativní energie apod.?
Na této poradě zodpovídali členové Rady JMK v čele s hejtmanem
a vedoucí odborů Krajského úřadu JMK ústní dotazy přítomných
starostů. K informacím ze strany krajského úřadu patřila: metodická
pomoc obcím, informace o výsledcích přezkoumání hospodaření
územních celků za rok 2006, problematika veřejnoprávních smluv,
příprava rozpočtu na rok 2008, obce jako účastník v řízeních vedených
dle stavebního zákona, aktuální stav operačních programů fondů EU
a příklady vhodných projektů, aktuální témata z oblasti životního prostředí včetně protipovodňové ochrany a aktuální otázky v dopravě JMK.
V havarijní okruhu EDU jsou 2/3 území JM kraje (části okresů
Znojmo a Brno-venkov). Dne 3.10. byl nejen na toto téma, ale i
na téma dalšího rozvoje a dotací veden seminář v Hrotovicích. Neobjevil se tam ale nikdo odpovědný z krajského úřadu. Záleží kraji také
na rozvoji tohoto území?
Na rozvoji tohoto území představitelům kraje pochopitelně záleží.
O pořádání tohoto semináře ovšem nebyli informování pracovníci
Krajského úřadu JMK, oddělení krizového řízení a obrany, v jejichž
kompetenci tato problematika je.
PhDr. Jiří Klement oddělení informací a styku s veřejností

Ministr Julínek v nemocnici
/Ivančice/ Ve čtvrtek 8. října navštívil ministr zdravotnictví Tomáš
Julínek ivančickou nemocnici, aby zde diskutoval s občany o vývoji
v tomto resortu na jihu Moravy. Setkání uspořádalo místní sdružení
ODS v Ivančicích a Oslavanech. Besedy se kromě veřejnosti zúčastnila i odborná veřejnost z řad zaměstnanců nemocnice. Ministr velmi
detailně vysvětlil systém budoucího fungování zdravotnických zařízení v rámci Jihomoravského kraje a to především Brna v návaznosti na
náš region. Vysvětloval důvody, které ministerstvo vedou ke zrušení
nebo spíše transformaci Úrazové nemocnice a ve zlepšení prvotní
péče v rámci jiných nemocnic krajského města. V rámci Brna by měly
vzniknout čtyři velké fakultní nemocnice, tím pádem i výzkumné. Tyto
budou orientovány v oblasti Bohunic, nemocnice u svaté Anny, Dětské
nemocnice a Onkologického ústavu s tím, že tyto nemocnice by měly
zajišťovat komplexní péči pro všechny občany a to nejen Brna, ale
celého Jihomoravského kraje. Proběhla také debata na téma Ivančické
nemocnice a jejího dalšího fungování a provádění výkonů. Je to záležitost, která má souvislost s pojišťovnami a novým sazebníkem lékařských výkonů. Je to především na vedení nemocnice, aby dokázalo
na připravovaný systém pružně reagovat.
/jak/

že zde může toto zařízení být
a fungovat, protože ne zrovna
všude bývá toto zařízení chloubou, je tu dobrá spolupráce. Takto
tu najdou útočiště dívky, které
mají problém samy se sebou a
k tomu ještě mají miminko. Jsem
rád, že dovedeme problém řešit,“
připomenul Jiří Pilař z Ministerstva školství.
„Navázali jsme velice těsný
kontakt s Výchovným ústavem a
celým tímto zařízením. Myslím
si, že je potřeba najít si určitý

Parcely pro stovku domů

foto: mask

/Moravský Krumlov/ V úterý
se uskutečnil slavnostní akt otevření novostavby sloužící pro
nezletilé matky.
„Chtěl bych především poděkovat Ministerstvu školství, díky
jehož prostředkům jsme mohli
tuto stavbu zrealizovat a také
generálnímu dodavateli firmě
Miloš Ryšavý. Stavba je pěkná
a stavaři se svého úkolu zhostili
na výbornou. Zapomenout nemohu na zaměstnance ústavu, kteří
se podíleli na konečných úpravách a úklidu. Toto zařízení je
určeno dívkám, které se dostaly
do jiného stavu a po porodu se
musí starat nejen o sebe, ale také
o své dítě. Tato problematika je
stále složitější, protože tyto děti
si s sebou nesou zátěž a jejich
návrat do normálního života je o
to složitější. Právě naše prostředí
bude hrát důležitou roli a bude
podnětné pro naše chovance.
Budeme se snažit jim vstup do

života co nejvíce ulehčit,“ uvedl
Jan Košíček, ředitel výchovného
ústavu při otevření.
Po přestřižení pásky následovala prohlídka budovy a přilehlých prostor. Stavba stála 15
milionů a celou ji platilo Ministerstvo školství. Místo zde má 12
maminek s dětmi a pomáhat jim
bude 12 pracovníků obslužného
personálu. O maminky se bude
starat pedagogický i zdravotnický
personál. Dětské sestry se budou
starat o miminka, když maminky
budou ve škole. Kolem budovy je
vybudováno dětské hřiště. Pokoje
jsou řešeny se sociálním zařízením, je zde centrální obývací
prostor a kuchyňský kout, aby se
maminky naučily vařit pro děti.
Samozřejmostí jsou obslužné
prostory jako prádelna, kuchyň
pro dietní sestry.
„Nejen současné, ale i minulé
vedení ústavu společně se starostou města je takovou záštitou,

Jihomoravský kraj prodává v k.ú. a obci Tavíkovice,
okres Znojmo, areál bývalého učiliště, a to:
budovu bez čp/če zemědělská stavba na pozemku p.č.St. 44/5,
budovu bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p.č.St.
44/6, budovu bez čp/če zemědělská stavba na pozemku
p.č.St. 44/9 a pozemky: p.č.St. 44/5, p.č.St. 44/6 a p.č.St.
44/9, včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno na LV
č. 101 pro k.ú. a obec Tavíkovice, okres Znojmo, za nejvyšší
nabídku kupní ceny. Administrativní cena činí 6.004.760,Kč, tržní cena byla stanovena na částku 5.000.000,- Kč.
Bližší informace jsou uveřejněny
na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz
nebo lze získat dotazem u kontaktní osoby
JUDr. Dohnálkové, tel.: 541 652 454.

Služby v oblasti ekologie,
ochrany životního prostředí
a odpadového hospodářství.

Ing. Jan VESELÝ
Petra Bezruče 906/21, 664 91 Ivančice

__________________________________

mobil: +420 602 298 061
e-mail: zanin@volny.cz

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

vztah k lidem, kteří se dostali
na scestí a pomoci jim zpátky.
Myslím si, že je dobré takováto
zařízení stavět, protože i těm
nezletilým děvčatům se přihodí
taková záležitost, že pomoc potřebují. Pomohu si příměrou z bible
o zničení Sodomy a Gomory. Najdeme-li jednoho spravedlivého,
to znamená jedno děvče, které by
se dalo na dobrou cestu pomocí
tohoto krásného zařízení, má to
smysl,“ uvedl starosta Moravského
Krumlova Jaroslav Mokrý. /mask/

/Hostěradice/ V Hostěradicích se plánuje výstavba rodinných
domků a i jiné možnosti bydlení. Vedení radnice tuto záležitost pojalo
opravdu velkoryse a netroškaří. Připravuje se totiž 100 parcel.
„V současné době máme připraveno zhruba 10 hektarů pozemků,
které jsou ve vlastnictví obce. Zpracovává se projektová dokumentace
na zasíťování těchto parcel s tím, že v horizontu jednoho roku budeme
tyto parcely prodávat zájemcům o výstavbu domků. Celá akce je rozdělena do tří etap. Nyní se připravuje fáze 1 a 2, kdy bude připraveno
2x 35 parcel. Pak bude následovat poslední fáze s 30 parcelami,“ uvedl
starosta Hostšradic Marek Šeiner.
Záměrem obce je navýšit počet obyvatel, ale zároveň radní trápí
dlouhodobá absence stavebních pozemků. V současnosti je evidováno
41 žádostí o výstavbu nejen z Hostěradic, ale i okolních obcí. V jarních
měsících by měly být provedeny překládky plynového a elektrického
vedení. Pak už výstavbě nebude nic stát v cestě. Jen zavedení inženýrských sítí do lokality bude stát kolem 30 milionů. Na to ale hodlají
využít dotace. Odtud se také bude odvíjet i případná cena pozemků, ta
by ale neměla překročit 50 korun za 1m².
„Pro naši obec je důležitý počet obyvatel, protože od toho se odvíjí
příjem do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že snahy o úpravu rozpočtového určení daní jsou v nedohlednu, tak nám nezbývá nic jiného, než aby
se obec rozrůstala. Máme v současnosti zhruba 1480 obyvatel a chceme se dostat nad hranici 1500, což pro nás bude znamenat přeřazení do
jiné kategorie a nárůst finančních prostředků do rozpočtu. Proto se snažíme vyvíjet tyto aktivity, abychom získali další občany do naší obce,“
upřesnil Marek Šeiner. Hostěradice mají v současnosti rozpočet zhruba
na úrovni 12 milionů, pokud by postoupili o stupínek výš, znamenalo
by to o pár milionů více do obecní pokladny.
/mask/

Dotazník snad napoví

/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově probíhá dotazníková akce. Od ní si radnice jakožto zadavatel slibuje, že se od občanů
dozví odpovědi na řadu palčivých témat. „V současnosti tvoříme
strategický plán města, který je nedílnou součástí žádostí o dotace. Potřebujeme ovšem vědět co nejen od náměstí, ale i ostatních částí města
občané očekávají, aby jejich náměty a připomínky mohly být zapracovány do rozvojového plánu. Je to do určité míry i jakýsi dluh z minulosti. Dotazníkem chceme oslovit veřejnost a aktivně ji zapojit. Proto
ji žádáme, aby vyplnila dvě stránky s připravenými otázkami, které
se poté zpracují a bude udělán souhrnný materiál. Ptáme se občanů,
co jim chybí, s čím jsou nebo nejsou spokojeni,“ uvedl místostarosta
Tomáš Třetina. Dotazník zájemci naleznou na webových stránkách
města, nebo si je mohou vyzvednout na městském úřadě. Dotazník byl
také přílohou nultého čísla Moravskokrumlovských novin.
/mask/

Pedikúra - lakování, zdobení
Manikúra - P. Shine
Nehtová modeláž
Studio Carol
Růžová 3, Ivančice
Tel.: 777 590 233
546 451 515
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200 druhů betonů! Seznamte se, prosím...

Poslanci navštívili Epopej

Míchač betonárny Olbramovice pan Tauber při kontrole míchačky

Otisk ruky místo píchaček

Před nedávnem jste se, vážení
čtenáři, seznámili prostřednictvím tohoto čtrnáctideníku s novou betonárnou TBG ZNOJMO
s.r.o., která je postavena v Olbramovicích u lomu. Dnes bych
vás rád seznámil s některými
zásadami betonařiny, ať už prováděné doma - svépomocí, nebo
s betonařinou profesionální, jak
se s ní setkáváte tehdy, pokud si
beton objednáte na betonárně.
Proč doma míchaný beton
v mnoha případech drolí, praská,
práší, „vyhrabou ho slepice“?
Zkusme najít odpověď: Prvním
problémem je to, že v domácích
podmínkách téměř nelze zabezpečit dodržení dávkování poměru
složek v betonu. Dávkování písku
a cementu do míchačky pomocí
počítání vhozených lopat není
v podstatě žádným dávkováním.

Je to dávkování objemové, nikoliv hmotnostní a sami víte, že
každá lopata je jinak plná, jinak
těžká. Jinými slovy: v domácí
míchačce vyrobený beton je
z každé záměsi v podstatě naprosto odlišný. Navíc dodnes panuje
názor, že poměr písku a cementu
6:1, je dostačující a že poměr 4:1
je již přepychem. Dále převládá
názor, že drobné kamenivo, jako
další složka betonu, je zbytečná
a že to „z písku jde také“. Druhým problémem je voda. Beton
vysypaný z míchačky do stavebního kolečka musí vytvořit kužel,
nikoliv se rozlít jako malta a už
vůbec se nesmí po chvíli stání
betonu v kolečku začít vylučovat
voda. Výsledkem je, že řídké
betony, které po uložení na místo
odlučují na povrchu vodu jsou
po vytvrdnutí prašné, tvoří se

Je stále atraktivnější
/Region/ „Moravský Krumlov bez Epopeje nebude, zatím co Praha
má dostatek památek a bez Epopeje nebude trpět nedostatkem turistů,“
prohlásil starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý. Výrok prvního muže Moravského Krumlova i dokládají tvrzení odborníků. Náš
region je na pátém místě v žebříčku navštěvovanosti turisty. „Neznalí
turisté se chodí dívat na obří plátna sem do krumlovského zámku, která
doma nemají, ale nerozumí tomu, co na nich je. Tomu může rozumět
opravdu jen Slovan, nebo historií vzdělaný člověk,“ uvedl Mokrý
Na prvním je již zmíněná Praha. Následují Český Krumlov, Karlovy
Vary a České Budějovice. Přitom právě Znojemsko se může v době
letní sezony srovnávat s Krkonošemi, Šumavou nebo Českým rájem.
A co turisty na jih Moravy láká? Krásná příroda, řada památek, lidový
kolorit a k němu neodmyslitelné víno, nechybí ani vodní plochy, zvětšuje a zkvalitňuje se síť cyklostezek. Návštěva vinného sklepa je téměř
nutností. Znojemsko ale stále nedokáže nabídnout dostatečnou infrastrukturu a služby, chybí také větší propagace turisticky zajímavých
míst. Situace se ale rok od roku zlepšuje.
/mask/

v nich trhliny a drolí se. Navíc
je takovýto beton po zatvrdnutí
velmi nasákavý, což snižuje jeho
odolnost proti mrazu. Takto poškozený beton již většinou spraví
pouze sbíječka, protože jakákoliv
oprava různým přibetonováním
- „flastrováním“ - nepomůže.
Betony se nespojí, odlupují se
a porušování konstrukce pokračuje. Beton z profesionální betonárny je sice dražší, ale zkuste
počítat: na straně jedné je třeba
domů navozit suroviny, sehnat
míchačku, partu kamarádů, bednu piva a strávit na tom víkend
s výsledkem nejistým - v nejhorším případě výše popsaným. Na
straně druhé stačí jeden telefonát
na naši betonárnu, dohodnout
den, množství a druh betonu, přijedeme a za chvíli je vše hotovo
i s příslušnou zárukou kvality.
Proč se může stát, že i profesionální beton po vytvrdnutí
vykazuje výše popsané poruchy?
Že bychom něco opomenuli?
Uložením betonu na místo a upravením jeho povrchu naše starost o něj nesmí skončit. Beton
jako takový je betonem teprve
ve chvíli, kdy je již dostatečně
vyzrálý a jsou v něm ukončeny
všechny chemické procesy. Nejvýhodnějším počasím, které vám
může při starosti o beton velmi pomoci, jsou teploty v rozmezí +15
- +25°C a vysoká vlhkost vzduchu. Tyto podmínky však vždy
nejsou, proto musíme betonu pomoci. Při vysokých teplotách je
to kropení povrchu vodou, zakry-

tí PE folií nebo polystyrénovými
deskami. Při nízkých teplotách
a to i při slabém mrazu lze betonovat také. Betonárny TBG jsou
vybaveny ohřevem kameniva,
dodáváme tedy i z Olbramovic
betony ohřáté. Po uložení na
stavbě je nutno beton zabezpečit
před přímým účinkem mrazu,
například opět deskami polystyrenu a dodaná tepelná energie
na betonárně v součinnosti
s teplem, vznikajícím reakcí
cementu, postačuje na vyzrání
betonu. Pokud se rozhodnete pro
zimní betonáž, rádi vám detailně
na betonárně poradíme.
Shrneme-li si dosud popsané,
pak víme, že popsaným poruchám se nejlépe vyhneme dodržování následujících zásad:
• pro svou stavbu použít profesionální, certifikovaný beton
se zárukou kvality
• před uložením betonu do
konstrukce nepřidávat vodu pro
„lehčí zpracování“, raději požádat řidiče autodomíchavače, aby
upravil hustotu plastifikátorem.
(Vozí si jej vždy sebou)
• po uložení betonu se postarat
o nejpříhodnější podmínky pro
jeho vyzrání.
A v tom všem jsme vám připraveni vyjít vstříc, poradit, popřípadě vše „probrat“ s vámi přímo
na vaší stavbě.
Stačí, když zavoláte
na naše telefony:
602 146 502 pana Fojtíka, nebo
602 779 872 pana Zadražila.

/Moravský Krumlov/ V úterý 2. října navštívili poslanci parlamentu
ČR Moravský Krumlov. Konkrétně šlo o mandátový a imunitní výbor
se svým předsedou poslancem Miloslavem Kalou, kteří během svého
výjezdního zasedání do Blanska navštívil Muchovu Slovanskou Epopej v rámci kulturního poznávání regionu. „Společně s radní Irenou
Kočí jsme poslance přivítali na zámku. Hovořili jsme o burčáku, ale
ten jim nic neříkal a chutnat se ho nechystali, nad čímž jsem vyjádřil
politování, protože o hodně přišli. Hlavním tématem byla historie zámku, ale také Epopeje. Jde o to, jak se do našeho města dostala a jak se
Krumlov zasloužil o to, že ještě existuje. Požádal jsem proto poslance,
aby podpořili myšlenku, aby nám Praha, jejíž vlastnické právo nezpochybňujeme, dala dílo do dlouhodobějšího pronájmu. Chceme společně s místostarostou Tomášem Třetinou o tomto v Praze jednat s primátorem Hlavního města Prahy. Hodláme mu naše stanovisko vysvětlit.
I když Epopej patří českému lidu zastoupeného Prahou, tak morálně
by si snad zachránce tj. Moravský Krumlov pronájem zasloužil,“
vysvětlil Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova. Poslanci
po prohlídce souboru obřích pláten odjeli zpět do Blanska.
/mask/

/Dukovany/ V současnosti je na vstupu do Jaderné elektrárny Dukovany živo. Buduje se tam zařízení systému kontroly biometrických
prvků pro kontrolu lidí vstupujících do objektu. Další zvýšení fyzické
ochrany představuje nově nasazovaný biometrický systém kontroly.
V současnosti probíhá snímání pravé ruky všech vstupujících zaměstnanců a dodavatelů jaderné elektrárny tak, aby se kontrola vstupu
pomocí biometrických údajů dala v příštím měsíci naostro spustit.
Pro řadu lidí to není žádná novinka, protože obdobný systém funguje
v sesterské elektárně Temelín. Biometrický údaj vzniká po vložení
ruky do schránky, která je v podstatě infračerveným fotoaparátem
a vytvoří v paměti počítače a turniketu vícerozměrný obraz ruky. Ten
potom slouží jako srovnávací etalon. Systém musí každé ráno během
půlhodiny plynule odbavit na 1000 zaměstnanců vstupujících do areálu
elektrárny. „Zaměstnanci, kteří se třeba o víkendu na ruce poraní, musí
očekávat drobné komplikace při vstupu, přesto se ale nemohou těšit
na to, že dostanou volno. Budou totiž identifikováni jinou metodou
a vpuštěni do práce. Jaderná elektrárna tak plní svou zákonnou povinnost, která pro všechna jaderná zařízení kontrolu vstupujících za
pomoci biometrického údaje do konce tohoto roku nařizuje. Dukovany
tak znovu zvyšují svou bezpečnost, tentokrát na poli fyzické ochrany
objektu“, vysvětlil tiskový mluvčí EDU Petr Spilka.
/mask/

Bude vojenský záchranný prapor v Bučovicích zrušen?
/Ivančicko/ Starostové všech
členských obcí Mikroregionu
Ivančicko vyjádřili na 21. valné
hromadě podporu hejtmanovi JM
kraje Ing. Stanislavu Juránkovi v
jednáních s Ministerstvem obrany
ČR o zachování vojenského záchranného praporu v Bučovicích.
„Záchranný prapor Bučovice
je jednou z nejvýznamnějších
složek integrovaného záchranného systému pro likvidaci následků katastrofických situací nejen
na území Jihomoravského kraje
a oprávněnost a účelnost své
existence prokázal v minulých
letech mnohokrát. Eventuelní

úsporná opatření Armády ČR
nemohou být důvodem k takové
reorganizaci činnosti, která povede k výraznému zhoršení dostupnosti nasazení sil a prostředků
armády při řešení krize na území
JmK,“ je psáno v petici.
„Naprosto nemohu souhlasit
s návrhem Ministerstva obrany
na redukci bučovického praporu
na pouhou rotu a navíc její přemístění do Olomouce. Záchranný
prapor tvoří nenahraditelnou součást integrovaného záchranného
systému, disponující potřebnou
technikou. Je jednoznačné, že
likvidací záchranného praporu

Bučovice bude potenciálně ohrožena bezpečnost obyvatel kraje.
Deklarovaná úsporná opatření
ministerstva nemohou být důvodem pro toto od počátku chybné
opatření,“ vyslovil svůj názor
Vojtěch Adam, starosta Ivančic.
„Tato záležitost jde trochu
mimo samosprávu měst, obcí, ale
i kraje. To náleží resortu obrany,
které tyto záchranné prapory
v rámci republiky spravuje. Podle našich informací neznamená
případná redukce záchranného praporu v Bučovicích to, že by neexistovaly složky obrany v rámci
integrovaného záchranného sys-

tému. Mělo by dojít k reorganizaci ale materiál a zázemí těchto
speciálních jednotek armády by
mělo přejít na jednotlivé hasičské
záchranné sbory v rámci kraje
a měli by být posíleny tak, aby
dokázaly zabezpečovat v rámci
vlastních sil. Oslavany jsou lokalita, která může být potencionálně
ohrožena záplavou. Zatím se
nestalo, že by do Oslavan musela
být nasazena technika v rámci záchranných praporů Ministerstva
obrany. Doufám, že ministerstvo
se nebude dívat jen na ekonomickou stránku věci,“ doplnil starosta Oslavan Vít Aldorf,
/jak/

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
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

Ford Mondeo 1,8i

r.v. 1994, cena 35.000 Kč
stříbrná metal.
dobrý stav, pětidvéřový
komisní prodej

Mazda 121 1,3i DB

r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 48 tis. km, zelená metal.
rádio, centrál, tón. skla, manuál,
velmi dobrý stav

Mazda 121 1,3i DB

r.v. 1993, cena 39.000 Kč
tach. 125 tis. km, červená
centrál, otáčk., příprava pro rádio
stav dobrý

Mazda 2 1,25i

r.v. 2007, cena 248.000 Kč
tach. 5.500 km, sv. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, CD, posil.,
multif. volant, dálk. centrál, rádio

Mazda 2 1,3i

r.v. 2007, cena 279.000 Kč
tach. 1.000 km, stř. metal
2x airbag, ABS, posil., orig. rádio,
imobil., nový vůz

ZIMNÍ PNEU

Mazda 3 1,4i SPORT TE

r.v. 2007, cena 369.000 Kč
tach. 3.500 km, tm. modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, posil.,
orig. rádio, el. okna a zrc., CD

Mazda MX3 1,6i

r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
stav velmi dobrý, nehavarovaná,
třídvéřová, hatchback

Mazda 323 BJ 1,3i

r.v. 2003, cena 215.000 Kč
tach. 56 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrc., imobil., centrál, posil.

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., mlhovky, el. př. okna

165/70
165/70
185/65
195/65
195/65

R13
R14
R14
R15
R15

BARUM POLARIS 2 TL
BARUM POLARIS 2 TL
HANKOOK W440
TRIANGLE
PIRELLI Winter 190 Snowsport

775,- Kč
989,- Kč
1389,- Kč
1249,- Kč
1699,- Kč

další pneu na
www.giga-pneu.cz

Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020

PŘI ZAKOUPENÍ 4 PNEUMATIK MONTÁŽ A VÝMĚNA

ZA 499,- 299,- Kč

Mazda Demio 1,3i

r.v. 2002, cena 165.000 Kč
tach. 90 tis. km, stříbrná metal.
klima, 2x airbag, ABS, rádio, imobil.,
centrál, el. okna, tón. skla, mlhovky

Nissan Micra 0,9i

r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 165 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., otáčkoměr,
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Peugeot 106 1,1i

r.v. 1992, cena 34.900 Kč
tach. 130 tis. km, červený
třídvéřový, stav velmi dobrý, nehavarovaný, servisní knížka
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Větrné elektrárny o sobě opět dávají vědět
Nové náměstí
Petrovice/ V nedávné který chtěl na katastru obce stavět dvou let a obec z toho bude mít jedna, která má nejvýhodnější
za podpory dotací z EU době/Rešice,
se hned ve dvou obcích větrné elektrárny. Proto jsme se slušné peníze,“ sdělil svůj názor podmínky. V původním návrhu

/Moravský Krumlov/ Město se v současnosti připravuje na využití
dotací EU v rozpočtovém období 2007 - 2013. V tomto programovém
období se plánují tři zásadní projekty. První částí je kompletní revitalizace středu města. Po provedení kanalizace chce vedení radnice nejen
upravit silnice a chodníky, ale změnit celou strukturu vnitřního města
na relaxační, odpočinkovou a památkovou zónu pro obyvatele, ale i
návštěvníky. „Provoz by se měl celkově zklidnit, nově by měla být
vysázena zeleň a provedeny parkové úpravy. Čerpat peníze z EU jen
pro opravu místních komunikací se nám zdá příliš málo. Změnou
struktury náměstí, které se teď projektuje a s tím související změnou dopravy, by se měl zlepšit a zkvalitnit život v této části města.
Důvodem těchto změn jsou také početná školská zařízení situovaná
do středu města, ale také obchodní síť a výrobní podnik s 400 zaměstnanci. Právě změnou také dopravní obslužnosti se zlepší kvalita života.
To je dáno přesunutím autobusového nádraží a celkovým vzhledem
náměstí,“ uvedl místostarosta Tomáš Třetina.
Na tyto změny navazuje i oprava Sokolovny, která bude do konce
roku převedena na město. „V horní části dříve bývaly plesy. Otázka
využití tohoto prostoru je stále otevřená. Toto je druhá část čerpání dotačních prostředků. Vedle tohoto objektu se nachází volné prostranství,
kde se nabízí i možná výstavba krytého bazénu. Zastupitelé sice odsouhlasili plánované postavení bazénu na sídlišti, ale možných variant je
více, tato je jednou z nich. Je to jen o diskuzi. Bazén je třetím dotačním
objektem,“ dále doplnil místostarosta Třetina.
Podle hrubých odhadů by se mělo jednat o 150 milionů společně
na všechny tři fáze čerpání peněz. Tyto projekty již byly konzultovány
na Regionální radě v Brně, kde byly shledány jako kvalitní a měly by
být zařazeny hned do první výzvy. Ta bude vyhlášena do konce tohoto
roku. Na začátku roku 2008 budou podány žádosti.
„V případě těchto tří projektů očekáváme stoprocentní úspěšnost
v získání dotací. Proto musí být všechno připravené tak, aby byly
dotace přiznány. Nyní již konzultujeme, projektujeme a dolaďujeme,
abychom splnili všechny předepsané podmínky a byli jsme se žádostmi úspěšní,“ ujistil Tomáš Třetina.
/mask/

Znojemska rozhodovalo o možné výstavbě větrných elektráren.
Proběhla tu neoficiální referenda,
spíše ankety, které měly dát jasně
na srozuměnou, zda ano či ne
výstavbě větrných elektráren.
Přístup byl ale rozdílný.
„Někteří lidé, co jsou rodáci
a mají vztah k přírodě a krajině,
považují elektrárny za narušení
krajinného rázu. Jiní v tom vidí
výhodu, že obec tím získá finanční
prostředky pro následné budování.
Starosta říkal, že se uvažuje o tom,
aby z toho měl každý něco, a to
formou, kdy by obec například
každému zaplatila popelnici nebo
přispěla na elektřinu. Co jsem
slyšela, tak hodně lidí bude pro
výstavbu,“ zhodnotila situaci
v Rešicích Marie Tomášková.
Vedení obce se nám k situaci
do uzávěrky nevyjádřilo přesto,
že námi bylo včas kontaktováno.
Takže nevíme, jak zde dopadla
anketa k elektrárnám. Ani na oficiálních www stránkách obce nic
o této problematice není.
Zcela jiná situace je v Petrovicích. Zde informacemi nešetří ani
na webu ani na besedách. „Celá
záležitost se tu začala řešit v době,
kdy jsme dostali písemnou nabídku od soukromého investora,

začali o problematiku více zajímat.
Poté proběhla prezentace pro veřejnost. Mezi tím jsme oslovili více
firem s nabídkami výstavby elektráren. V měsíci červenci letošního roku proběhla anketa, zda naši
občané souhlasí či nesouhlasí se
záměrem výstavby větrných elektráren. Petrovice mají 294 voličů,
kteří dostali hlasovací lístky do
poštovních schránek. Ve čtvrtek
2. srpna 2007 zasedalo zastupitelstvo v malé místnosti kulturního
domu, kde byly anketní lístky za
přítomnosti občanů sečteny. Počet odevzdaných anketních lístků
byl 187, neplatné lístky 2, účast
64%, s výstavbou větrných elektráren souhlasí 103 a nesouhlasí
82 občanů,“ řekl Tomáš Vespalec,
zastupitel obce a člen komise pro
větrné elektrárny.
„Já osobně jsem byl pro, elektrárny budou na kopci směrem
na Kadov a tam nám to nemůže
vadit. Když tu byla beseda a firma
co je tu bude stavět, tak jsme se
jich ptali na dopady, jestli to bude
rušit zvěř nebo televizní signál.
Všechno do detailu vysvětlili.
Takže to vypadá v pořádku, proto
více jak 60 procent obyvatel v anonymní anketě bylo pro výstavbu.
Takže se to tu bude realizovat do

jeden z občanů, Petr Kučera.
„Podle dříve schváleného
postupu je tímto zastupitelstvo
zplnomocněno jednat o případné
výstavbě větrných elektráren. Po
výběru jednotlivých firem zůstala

se mělo jednat o 4 elektrárny, ale
poslední řešení zní na 5 strojů.
Nyní nás čeká dlouhodobý proces schvalování a vyjadřování
se k výstavbě elektráren,“ doplnil
Tomáš Vespalec.
/mask/

Kamery usvědčily nezletilce

/Miroslav/ Dobré prvotní výsledky mají s fungováním nově zavedeného kamerového systému v Miroslavi. Ten byl v měsíci září dodavatelskou firmou předán městu Miroslav. O zkušenostech s používáním
se také jednalo na setkání v Moravském Krumlově, které proběhlo
za účasti vedení Policie České republiky ve Znojmě.
„Z výsledků diskuse vyplynulo, že hodnocení jsou všude pozitivní
a vnímání veřejností je kladné. Je třeba také říci, že sebelepší systém
nenahradí osobní kontakt, v tomto případě pochůzkovou činnost. Kamerový systém je dalším stupněm ke zvýšení bezpečnosti a výsledek se
již dostavil. 20. září, kdy došlo ke zničení laviček před budovou školní
družiny. Strážníci Městské policie ze záznamu kamer identifikovali
a usvědčili dva nezletilé pachatele ve věku 8 a 11 let. Vzniklou škodu
musí uhradit rodiče. Zde jde o první důkaz o správnosti rozhodnutí
kamerový systém ve městě zřídit. Na vyhodnocení je třeba delší časový
úsek, minimálně několik měsíců,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf.
Miroslav je druhé město hned po Znojmě, kde je provozován kamerový systém. Strážníci Městské policie pouze v případě zjištění ničení
majetku nebo jiné trestné činnosti prohlížejí záznam z inkriminovaného časového úseku. „Efektivita práce strážníků je tak na dobré úrovni
v objasňování případů vandalismu, drobných krádeží. Je prováděna
součinnost s prací Policie ČR. Výsledkem bylo například zajištění
několika mladistvých, kteří konzumovali alkoholické nápoje. Dále
je častou náplní řešení problému černých skládek, dopravní situace
ve městě atd. Jsou prováděny preventivní akce, besedy v MŠ s ukázkami
kynologie, besedy v ZŠ, DPS. S prací MP jsme zatím spokojení a naopak
máme velmi kladné reakce občanů města,“ dodal Roman Volf. /mask/

AKCE na vybrané krytiny TONDACH
Materiály pro zateplení budov
(polystyren 5 cm za 70 Kč/m2)
Výběr šlechtěných fasádních omítek
CEMIX, BAUMIT, PROFI
Ztracené bednění BD 20 za 34 Kč
Vnitřní a vnější parapety
(od 144 Kč/m)

Rozvoz stavebních
materiálů, štěrků a písků
(Hydraulická ruka)

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

Audi A8 2,5 TDI quattro toptr.

r.v. 2000, cena 339.000 Kč
tach. 194 tis. km, tm. modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, EDS, ASR,
ESP, sat. nav., el. okna a zrc. rádio

Fiat Tempra 2,0D kombi

r.v. 1992, cena 21.000 Kč
červená
tažné, posilovač řízení, dobrý stav
koupeno v B

Ford Mondeo 1,8 TD

r.v. 1999, cena 79.000 Kč
tach. 199 tis. km, tmavě modrá metal.
klima, 2x airbag, ABS, imobil., el. př.
okna a zrc., posil., centrál

671 42 Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451

Mazda 323 1,5i

r.v. 1994, cena 59.000 Kč
tach. 135 tis. km, červená
rádio, centrál, posil., imobil., tón.
skla, stav velmi dobrý

Opel Astra 1,6 caravan

Opel Vectra 1,8 16V caravan

Škoda Felicia 1,6 L&K

Škoda Octavia 1,9 SDI GLX

Škoda 135 Pick-up

VW LT 35 Maxi 2,8 TDI

r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 188 500 km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, orig. rádio, centrál,
manuál stř. šíbr, posil., tón. skla

r.v. 1997, cena 89.000 Kč
tach. 181 600 km, tm. šedá metal.
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio, el.
př. okna, posil., alu kola, dálk. centrál

K3 AUTO Ivančice
Krumlovská 30, Ivančice
tel.: 724 310 380, 608 441 224
e-mail: info@k3auto.cz

Renault Clio 1,2

Saab 900

VW Golf 1,4i

VW Golf 1,9 TDI

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

r.v. 1992, cena 49.000 Kč
tach. 189 tis. km, bílá
rádio, centrál, tón. skla, el. zrc., bez
koroze, stav velmi dobrý

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

r.v. 1999, cena 169.000 Kč
tach. 158 tis. km, červená
2x airbag, EDS, ABS, CD rádio,
imobil., alarm, posil., alu kola, centrál

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

Ford Escort van 1,8D

r.v. 1999, cena 44.000 Kč
tach. 155 tis. km, bílá
orig. rádio, posil., nové pneu, stav
velmi dobrý, bez koroze

Nissan Vanette 2,3

r.v. 2000, cena 79.000 Kč
tach. 132 tis. km, červená
rádio, centrál, imobil., tažné, stav
velmi dobrý

r.v. 1995, cena 54.000 Kč
tach. 203 tis. km, tm. modrá metal
airbag řidiče, ABS, imobil., alarm, posil.,
vyhř. el. zrc., sada zimních pneu s disky

r.v. 1994, cena 25.000 Kč
tach. 190 tis. km, bílá
rádio, stř. nosič, stav velmi dobrý,
bez koroze

r.v. 1999, cena 119.000 Kč
tach. 240 tis. km, bílá
airbag řidiče, rádio, centrál, imobil., posil.,
tažné, el. zrc., tón skla, alu kola

r.v. 2004, cena 479.000 Kč
tach. 134 tis.km, bílá
airbag řidiče, ABS, EDS, ASR,
rádio, imobil., el. zrc.
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Obhajují titul „Ekologická škola“
Zeptali jsme se:
Dany Chudobové z Kašence
Představte nám Kašenec ?
Kašenec je součásti města Miroslavi. Tato městská část vznikla
v roce 1785 v důsledku pozemkové reformy. Kašenec, původně
Kaschnitzfeld nese jméno po A.
V. Kaschnitzfeldovi z Wienbergu.
Při další reformě, ve 20. letech
20. století, byla v obci vybudována kolonie zemědělských usedlostí a posíleno tak její obyvatelstvo. Současný počet obyvatel
v Kašenci i s ulicí Mičurinova je
celkem 166.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár
letech, co se tu povedlo?
V Kašenci se zrekonstruoval
kulturní dům, proběhla oprava
kapličky, celkové zrekonstruování místního rybníka, obnovení
tenisového kurtu a také vybudování zcela nové hrací dětské sestavy. Tím ale zvelebení Kašence
jistě nekončí.
Co je pro Vás i obec v tomto
v následujícím období prioritní,
jaké jsou Vaše plány do budoucna?
V současné době řešíme
vybudování bezdrátového rozhlasu, který bude ovládán jak
z Miroslavi - pro všeobecné
informace, tak ze samostatné
ústředny v Kašenci, pro hlášení
týkající se pouze místní části.
Na budovu pohostinství bude
umístěna varovná siréna. Dokončíme čištění odvodňovacích
strouh v okolí, aby byl zajištěn
odtok vody při jarním tání a přívalových srážkách. Trvalým úko-

lem je oprava komunikací.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
občany tíží, a jak by se tyto problémy daly vyřešit?
Myslím si, že občany nejvíce
tíží stav komunikace, která je
v kritickém stavu a také autobusová doprava. Je to ale i polní
cesta, která se nebude upravovat z
několika důvodů. Jedná se o cestu, využívanou zejména těžkými
zemědělskými stroji, nachází se
zde zdroj pitné vody - zákaz použití mnoha stavebních materiálů,
finanční prostředky - astronomická částka v poměru k využití.
Jaká je u vás situace s možnostmi malého a středního
podnikání, je pro vás nezaměstnanost problém?
Jediným podnikem v obci je
Statek Miroslav, který podniká
v zemědělství. Myslím si, že
Kašenec není vhodné místo k podnikání, a to i přes blízkost státní
silnice Pohořelice - Znojmo.
Rozvíjí se obec? Je tu podporována bytová výstavba pro
mladé, případně jiné aktivity?
Vzhledem k tomu, že nebyl
ze strany občanů Kašence ani
jiných investorů projeven zájem
o bytovou výstavbu, nepočítá se
s budováním stavebních parcel.
Bytová situace je řešena opravou
stávajících nemovitostí.
Jaká je komunikace mezi občany v obci, schází se k diskuzím
o situaci v obci a jak vám vychází
vstříc město.
Komunikace je výborná,

k diskuzím se vždy sejde spousta
obyvatel a město nám vstříc
vychází, za což jim samozřejmě
děkujeme.
Jste začleněni do nějakého mikroregionu, je to přínosné?
Kašenec je částí Miroslavi
a ta je součástí mikroregionu
Miroslavsko.
Jaké je to u vás se školstvím?
U nás žádné školství není, děti
jezdí do mateřské, ale i základní
školy do Miroslavi. V minulosti
tu byla mateřská škola, ale pro
malý počet dětí byla zrušena.
Jste spokojeni s dopravní obslužností?
Spokojeni nejsme, ale je to bohužel neřešitelný problém.
Na co se můžeme těšit v oblasti
kultury a sportu, zapojují se lidé
do veřejného života, na co nás
pozvete?
V Kašenci se každoročně
v srpnu konají krojované hody,
které jsou velmi oblíbené a také
velmi navštěvované. S tím souvisí následné kácení máje.
Na co by jste upozornila turisty, jak obec využívá svůj potenciál turisticky i pro obyvatele?
Kašenec není turistická oblast
a jediné, co tu můžeme nabídnout
jako pamětihodnost, je místní
kaplička.
Jak trávíte volný čas, co Vaše
záliby?
Můj volný čas nejraději trávím
s rodinou a k mým zájmům patří
má práce kadeřnice.
Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

spol. s r. o., Padochovská 1, 664 12 Oslavany
přijme do pracovního poměru
» SEŘIZOVAČE
– LISOVNA
» OBRÁBĚČE KOVŮ
– OBSLUHA CNC

» PŘEDNÍHO DĚLNÍKA
VÝSTUPNÍ KONTROLY
- EXPEDICE
» PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy
dovolenou navíc • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce a zpět do místa bydliště
společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.
Bližší profil pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz, www.job.cz, nebo
www.prace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz
Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program

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

Lidské zdroje

Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného
personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o

uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech,
a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti

nabídnout jistotu práce a mzdy,
vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.

/Mohelno/ Děti ze základní
školy Mohelno mají teď napilno.
Musí totiž plnit zadané úkoly,
aby v červnu 2008 obhájily po
dvou letech mezinárodní titul
Ekologická škola. Ten získaly
s projektem Ozon.
„Na škole jsme již od roku 1980
začali pracovat na ekologických
myšlenkách. První ekologickou
soutěž na téma úspor energií jsme
vyhráli na republikové úrovni
v roce 1989. Také spolupracujeme se sdružením Tereza, což je
spolek pro ekologickou výchovu
v Praze. S nimi jsme se zúčastňovali soutěží Cesta do Evropy.
Pak jsme začali pěstovat tabák
k výzkumným účelům. Ten velice
citlivě reaguje na přízemní ozon
skvrnami na listech. Za toto jsme
získali 1. místo v republikovém

klání. Za naše snahy jsme dostali
ocenění Ekoškola již v roce 2005.
Soutěž má čtyři části. První je
životní prostředí, kdy se staráme
o step, pak je to třídění odpadů,
kde sbíráme papír, pomerančovou kůru, šípky, kaštany, pak je
šetření s vodou a šetření s energií.
Tyto aktivity v rámci ekologického plánu musíme splnit. Následně
na to jsme dostali mezinárodní
ocenění Ekoschol v roce 2006.
K tomu jsme dostali certifikát
a prapor,“ objasnila učitelka Ludmila Laitnerová, která děti vede
k ekologii již dlouhá léta.
„Ozon je dvojího druhu, atmosférický a přízemní. My mapujeme ten přízemní. Informace
zjišťujeme v publikacích a na
internetu. Projekty zpracováváme
v angličtině i češtině. Obrázky

děláme ve výtvarné výchově.
Hlavně pěstujeme tabák, protože monitoruje přízemní ozon.
Skvrny změříme a podle tabulky
vyhodnotíme množství ozonu,“
vysvětlila jedna z žákyň deváté
třídy Eva Ilová.
„Sbíráme také PET lahve, jsou
jich tisíce. Dříve jsme za ně dostávali peníze, ale dnes již tomu tak
není. Přesto je sbíráme například
i z obchodů. Lahve se pak rozdrtí
a dělají se z nich vlákna na oblečení. Sbíráme také odpadky na
hadcové stepi,“ přidala devaťačka
Nikola Gruntorádová.
„Doufám, že žáci do projektu
vloží všechny své síly a v červnu
2008 titul obhájíme. Podali jsme
přihlášku a již nám chodí ekologické úkoly k plnění,“ doplnila
Ludmila Laitnerová.
/jak/

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA ZIMNÍ PNEU:

A
K
C
E

Škoda Favorit, Felicia, …
KORMORAN
165/70 R 13 79T Snowpro B2
895,- Kč
DAYTON
165/70 R 13 79T DW510
990,- Kč
FIRESTONE
165/70 R 13 79T Winterhawk
1090,- Kč
Mazda 323, Ford Escort, Opel Astra F, Seat Cordoba, …
DAYTON
175/70 R 13 82T DW510
1150,- Kč
FIRESTONE
175/70 R 13 82T Winterhawk
1250,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
DAYTON
165/70 R 14 81T DW510
1190,- Kč
FIRESTONE
165/70 R 14 81T Winterhawk
1290,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
FIRESTONE
175/65 R 14 82T Winterhawk
1395,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
FIRESTONE
185/60 R 14 82T Winterhawk
1450,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, …
DAYTON
195/65 R 15 91T DW510
1495,- Kč
FIRESTONE
195/65 R 15 91T Winterhawk
1690,- Kč
BRIDGESTONE
195/65 R 15 91T LM-25
1890,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, …
FIRESTONE
205/55 R 16 91H Winterhawk
2690,- Kč
BRIDGESTONE
205/55 R 16 91H LM-25
3250,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
FIRESTONE
195/70 R 15 C 104R Vanh.Winter
2350,- Kč
(Platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)
ceny včetně DPH

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA + DÁREK
KALENDÁŘ NA ROK 2008 (do spotřebování zásob)
provozní doba: PO-PÁ 8.00-16.00
na objednání: do 18.00 + SO 8.00-12.00

tel.: 546 435 435, mobil: 723 746 572
e-mail: autoexpres.pneu@seznam.cz • www.autoexpres.cz

DOBRÝ ŘIDIČ PŘEZOUVÁ S PŘEDSTIHEM
A NEČEKÁ NA PRVNÍ SNÍH !!!
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Nelehká sportovní sezóna mladých
motokrosařů z Neslovic
V letošním roce bylo vedením
klubu rozhodnuto, že letošní
sezónu započneme netradičně
a to pořádáním prvního halového motokrosu pouze pro děti
a mládež. V Pavilonu „Z“ na brněnském výstavišti se sjeli jezdci
od pěti do osmnácti let, aby před
sportovní sezónou klasického
motokrosu ukázali veřejnosti na
uměle vybudované trati plné zatáček a skoků, jak jsou připraveni
a současně veřejnost seznámili
s faktem, že dětský motokros má
v České republice opravdu širokou základnu dětí, které se tímto
sportem zabývají.

Svoji dovednost sem přijeli
ukázat taktéž mladí ze Slovenska,
Rakouska a Polska. Za pomoci
partnerů a to zejména BVV, ŽSD,
Premiéra swaet, Mitas a dalších
jako rádia HEY, brněnské TVB
jedničky byl uskutečněn první
evropský halový motokros dětí
a mládeže ve třídách 50 ccm,
65 ccm, 85 ccm, Pit bike Kids
a třídy „fichtl“ což bylo nostalgickou vzpomínkou na naše známé
motocykly zn JAWA Pionýr upravenými jako před léty, na kterých
začínali dědové a tátové dnešních
mladých kluků a děvčat.
Ano, rozumíte správně i děv-

Češi ve světovém poháru
Ani ve třetím ročníku seriálu A1 GP – Světového poháru motosportu
nebude chybět Česká reprezentace. Hlavním pilotem českého A1 GP
týmu bude pro nadcházející sezonu Erik Janiš /na snímku/. Dalším
jezdcem týmu je Jan Charouz. Tomáš Enge, Jarek Janiš a Filip Salaguarda jsou náhradníky. Druhý závod letošního seriálu se uskuteční
ve dnech 12.-14.10. 2007 na Masarykově okruhu v Brně. Zde český
tým při loňském závodě vybojoval stříbrnou příčku, když za volantem
seděl Tomáš Enge.
/Ctibor Adam, foto: Květoslav Adam/

čat, protože na hale startovala
i děvčata, která se nedají od kluků
odstrčit a ukázaly, že to na motorkách dokáží skoro jako kluci.
I když diváků nepřišlo zrovna
moc, přesto je nutno říci, že porota dětí ze školy pro neslyšící
a handicapované z Ivančic ohodnotila spravedlivě karnevalové
masky všech účastníků a o legraci
nebyla nouze. Rozzářené oči dětí
při slavnostním dekorování, kdy
trofeje předávali pan Mirek Kučírek (idol mnoha kluků i holek),
motocyklový virtuos Mirek Lisý
a pan Havlík za firmu Premiera
sweat, byly tou největší odměnou
za pot a dřinu, se kterou byla tato
akce pořádána.
Jezdci AMK MOTOSPORT
TEAMU Neslovice započali
sportovní sezónu starty v závodech Mezinárodního mistrovství
Slovenska (obhajoba titulu Mistra
Slovenska Dominka Schneidera
a brácha Erik - třetí místo rok
2006), starty v Mezinárodním
Mistrovství České republiky, závodů MX-CUP Vysočina, Óneal
CUP, a dva starty na závodech
Evropy v Rumunsku a Bulharsku
(bohužel na víc nebyly finanční
prostředky), ukázaly, že ještě
musíme v přípravě přidat, ale
za dvanácté místo se nemusíme
stydět, když jako ryzí amatéři
jsme se postavili profi týmům se
zázemím, o kterém se nám ani
nezdá. Před ukončením sezóny
je jasné, že titul mistra Slovenské
republiky zůstane v Neslovicích.
Ve třídě do 65 ccm se jím stává
Dominik Schneider na stroji
KTM a brácha taktéž splnil svůj
výkonnostní cíl.

O výsledku Mistrovství ČR
rozhodl 6. října poslední závod
v Holicích. Špička jezdeckého
pole byla tak vyrovnaná, že
v kvalifikačních jízdách se vešlo
do jedné sekundy jedenáct jezdců. Vše se podařilo a vícemistrem
ČR se stal Dominik.
Nutno ovšem také pochválit
ostatní jezdce Mikroregionu
Ivančicko, kde ve třídě do 50 ccm
Ondřej Pokorný z Ivančic jede
na zlato, dívčí válku vyhlásily Eva
Schneiderová a Hana Šulcová ve
třídě do 50 ccm všem klukům
z MX-Vysočiny a svým desátým
místem z 26 jezdců se za svůj výsledek nemusí Eva vůbec stydět.
Velmi hezký výsledek odvedl i
Filip Gross z Nové Vsi a v pětašedesátkách je na Vysočině na
druhém místě. I Roman a Jakub
Karbašovi z Ivančic se odvedli
kus práce ve sportovním klání

ve třídách do 85 a 125 ccm. Pětiletý Jirka Matějec je želízkem
v ohni na další sezóny v padesátkách a pokrok ukázal i Denis
Pytela, který letos začal. Řadu
děvčat posílí i Michaela a Dana
Janderkových z Neslovic (Míša
ve třídě Pit Bike Kids - čtyřtaktní
125 ccm) a Danča na padesátce.
Tak bych mohl vyjmenovat
ještě řadu dalších dětí a je jich
v našem regionu 28 do patnácti
let a osm jezdců od patnácti do
osmnácti. Když se ta naše parta
sejde, začíná nám být v tréninku
těsno a proto jsme se rozhodli
za podpory ŽS Brno a Obce
Neslovice postavit „velkou motokrosovou trať“ v prostoru nad
stávající cvičnou tratí v areálu
bývalých vojenských kasáren.
Úkol je to nemalý, ale stojí za to,
se do toho pustit. Chceme, aby
sportovní areál byl víceúčelový

MODERNÍ KUCHYNĚ
KUCHYŇSKÁ LINKA
Tafla - moderní a praktická

AKČNÍ NABÍDKA ČESKÉHO VÝROBCE
VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ KARMA
horkovzdušná trouba,
sklokeramická
varná deska
a nerezový odsávač

14.900,cena za set

JÍDELNÍ SET „FLORA“
stůl + 6x židle

8.400,-

JÍDELNÍ SET „PANO“
stůl + 6x židle

7.500,-

a své uplatnění zde našli hlavně
motoristi, cyklisti, hasiči, automodeláři, školy pro jejich sportovní vyžití a v neposlední řadě za
příznivých sněhových podmínek i
„běžkaři“. V projektu se počítá i
s pohodlím pro širokou diváckou
obec a to jak vybudováním dostatečné kapacity pro občerstvení,
tak i sociálního zařízení. Jako vše
má tento projekt své příznivce,
ale i odpůrce a proto chceme mít
za pomoci partnerských organizací sportovní stánek na takové
úrovni, abychom se vyhnuli
zbytečným problémům a to jak
v rušení hlukem, poškozování
životního prostředí a špatným
sousedským vztahům.
První kroky byly již udělány
a tak nám držte palce a to jak
pro naše sportovní úspěchy tak i
pro výstavbu skvělého sportovního areálu.
/Martin Schneider/
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Došková chalupa už měla namále
foto: mask

/Petrovice/ Jedna z hlíněných
stěn doškové chalupy v Petrovicích se začala bortit. Bylo potřeba
urychleně zajistit opravné práce.

O záchranu se postarali památkáři
a odborná firma ze Slovácka.
„Památkáři měli podmínku, že
musím domek zachovat v původ-

ním stavu, jinak nedostanu dotace
na jeho opravu. Tím, že se havarovaná zeď opravuje z původních
cihel, bude dotace ve výši 95 tisíc
přiznána. Původní kotovici dodali místní obyvatelé Eva a Broněk
Grunovi. Ti ji našli uskladněnou
ve stodole,“ uvedl majitel doškového domu Milan Brim.
„Zde v Petrovicích děláme hliněné zdivo a omítky na klasickou
hliněnou maltu s přídavkem plev
a sečky. Naše práce obnáší to, že
objekt musíme nejprve zajistit,
demolovat vadnou zeď a zpevnit
základy, které jsou špatné. Na
základ schovaný v zemi stavíme
novou zeď z kotovic, což jsou
hliněné nepálené cihly. Ty se poté
zaomítají a vybílí. Za tři týdny bychom měli být hotoví,“ vysvětlil
zednický specialista na památky
Zdeněk Skučovský.
/mask/

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

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

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Stav. oploc. pozemek Ivančice
- Budkovice, rovina, vým. 700 m2,
šířka 10 m, nyní využíváno jako
zahrada s chatou o ZP 36 m2,
IS na hranici pozemku.
Cena k jedn.: 600 Kč/m2

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

Penzion s restaurací, venk.
zahrádkou, bytem 3+kk a komfort.
chatou v rekreační oblasti Ivančic,
PO REKONTRUKCI, CP 832 m2,
zast. plocha 337 m2, veškeré IS.
Cena: 4,8 mil. Kč

splátka od 14.504 Kč/měs.

Orná půda Ivančice, moment.
neobdělávaná, o výměře 6.071 m2,
ve svahu, dobrá dostupnost i větším zemědělským strojům.
Cena: 91 tis. Kč

Dvougaráž s malou dílnou,
v lokalitě Ivančice - Němčice,
v současnosti hrubá stavba,
není zavedena elektřina, vjezd
do garáže jedněmi vraty.
Cena: 195 tis. Kč

NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD 2+1 Odrovice, 28 km od Brna,
samostatně stojící, RD je určen
k rozsáhlé rekonstrukci nebo
jako stavební místo, zast. plocha
114 m2, zahrada 117 m2 + 1 ha
pole, veškeré IS.
Cena: 680 tis. Kč

splátka od 2.123 Kč/měs.

Nabídněte k prodeji
RD 1-3+1 i určené
k rekonstrukci,
demolici,
se zahradou i bez,
v lokalitě nejlépe
Ivančice a okolí,
ale není podmínkou.

Zděná, velmi pěkná chata v Ivančicích, Stříbský mlýn „Třešňový
sad”, i k celor. obývání, ZP 18 m2,
pozemek 400 m2, topení na TP,
el. 220/380 V, septik, voda bude
zavedena v listopadu 2007.
Cena: dohodou

Pro naše klienty
hledáme byty
DB/OV
o velikostech
1-3+1
v Ivančicích
a okolí.

splátka od 5.807 Kč/měs.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

Stav. pozemek na výstavbu chaty
Ivančice, lok. Dejmaly, výměra
968 m2. Na pozemku jsou 2 sklepy
a horní základ. deska o ZP 16 m2,
IS: el. na poz., možnost studny.
Cena: 225 tis. Kč

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

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

Zahrada s ovoc. stromy v obci
Padochov, vhodný k využítí jako
užitkový i k rekreaci, možnost
zbudování chatky o ZP 16 m2,
celková výměra 7.950 m2.
Cena: 320 tis. Kč

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

HLEDÁME
pro naše klienty
stavební pozemek
v Ivančicích
a blízkém okolí,
na výstavbu sam.
stojícího RD,
o výměře min. 400 m2,
IS na hranici pozemku.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

ě
n
z
á
L
s
s
e
n
l
Wel x
Relauty TMK travel • Moravský Krumlov
Knížecí dům • Tel.: 515 321 044
Bea
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Práce s dřevem a fotografie
Jiřího Ročka
/Miroslav/ V Miroslavi ve zdravotním středisku byla nainstalována neobvyklá výstava dřevořezeb a fotografi í, kterou tu předvádí
autor, místní básník a výtvarník Jiří Roček. Právě na této výstavě
představil svou letitou řezbářskou práci ve pojení s fotografiemi
a básničkami. U příležitosti této výstavy a jeho životního jubilea
60 let věku jsme mu položili pár otázek.
Co vás inspiruje, kde se při svém tvoření touláte? Odpovím Vám
takto. V každém člověku je dobro, jehož je sám hospodářem. Stačí
pár veršů na svatbě, krátké povídání, deset - dvacet vět kamarádovi
nad hrobem, několik obrázků, fotografií pro potěchu oka jiným. Kdož
nemáš dar malovat, natrhej a třeba usuš kytičku polního kvítí, vždyť
není každý veršotepec. Téma a fotografie jsou naprosto originální,
ojedinělé a v kalužích. Téma žena je úžasné, nesmírně motivující, spasitelné, jistá inspirace, věčná jako nekonečno. Také chystám seriál akty
ve vinohradě. Samozřejmě, že i na výstavě bylo o půvabu žen psáno
v citátech, maloval jsem tu jejich úžasnost a jedinečnost na dubových
deskách, papíře v kompozicích. Resumé - víno, ženy, zpěv ve svém
toulání fantazií míšenou se skutečností.

Bohutické slavnosti se zabíjačkou a burčákem

/Bohutice/ Již několik let
spojujeme Bohutice na jaře s
koštem vín a v létě s karnevalem,
při kterém se soutěží v pojídání
vdolků a hodnotí se meruňkovice.
Podzimní akce podobného druhu
ale zatím v kulturním kalendáři
chyběla, a proto chtěli bohutičtí
tuto mezeru vyplnit.
„Po prvotní myšlence uspořádání ochutnávky burčáku a zabíjačky se postupně vyvinul projekt, který měl v konečném
důsledku daleko širší a bohatší
náplň - Podzimní bohutické slavnosti. Milovníci burčáku si však
v každém případě na své přišli.
Měli možnost ochutnat několik
odrůd od čtyř vinařských rodin
z Bohutic a posoudit tak, která
pro ně připravila ten nejlahodnější. Mistr řezník zase připravil
širokou nabídku pochoutek ze
zabíjačky, takže o občerstvení
účastníků bylo postaráno více
než hojně,“ objasnil Martin Žák,
místostarosta obce.

Postaráno ale bylo i o zábavu.
Právě v atmosféře slunného podzimního odpoledne, provoněné
pochoutkami, nápoji a dokreslené
panoramatem arkád bohutického
zámku se výborně hodilo vystoupení šermířů - Rytířů země Moravské z Brna a Miroslavských
z Miroslavi. Ti svým bojovým
umem nadchli většinu z téměř
pěti stovek přítomných diváků.
Pro příznivce klidnějších zážitků
byla otevřena expozice bohutické
křížové cesty ve druhém poschodí zámku. Milovníci vína mohli
zavzpomínat na minulý ročník
při řízené degustaci. Ochutnávalo
se 13 vzorků bohutických vín za
výkladu jednotlivých pěstitelů.
Mimo to bohutičtí zahrádkáři připravili výstavu toho nejlepšího,
co se na jejich zahradách urodilo.
„U příležitosti letošního prvního ročníku Podzimních bohutických slavností byl slavnostně
otevřen zrenovovaný zámecký
sklep, nazvaný podle jednoho

Zásilky docházely pozdě
/Brno/ Deset milionů zásilek v Jihomoravském kraji, hlavně obchodních balíků, profi balíků a cenných psaní dostalo dvoutýdenní
zpoždění. Na vině byla nově spuštěná třídící linka České pošty v Brně.
V souvislosti se spuštěním brněnského sběrného třídícího uzlu byla
zrušena centra v Břeclavi a Jihlavě. Podcenila se také příprava na tak
zásadní změnu. Zapříčiněný kolaps stál místo šéfa Jihomoravské pošty,
nového šéfa má také přepravní uzel. České postě za balíkový kolaps
hrozí až dvou milionová pokuta.
/jak/

foto: mask

Jste prý, pokud jsem slyšel, i velký recesista? No to jo, 15 km chůze
na žebříku jako motivace hasičům, kulinářské speciality, sousedům
se objevila vyrostlá meruňka na broskvoni, a zvláštní úkaz je čekal
po návratu z dovolené, když zjistili, že na keříku dozrávajících rajčat
se tu a tam objevila i nádherně bleděmodrá. Velmi zvláštní úkaz a rarita, a já znám příčinu. Nebo meloun na konci hlavního šlahounu okurek.
Jak tedy vidíte, pane redaktore, jsem i neobyčejně vášnivý zahrádkář,
pěstitel, s viditelnými výsledky a recesista a to mám šedesátku na krku.
Já i redakce Zrcadla přeje panu Jiřímu Ročkovi hodně zdraví,
štěstí a tvůrčích námětů do dalších let.
Martin Sklenář

Zvuk pro oslavanské kino

/Oslavany/ Oslavanští se snaží čelit současnému trendu úbytku
malých kin. Chtějí tento druh kultury ve městě udržet a to i přes to,
že nemohou konkurovat velkým kinopalácům v Brně. Každopádně
do Oslavan vždy kino patřilo a i do budoucna se počítá s tím, že i když
promítání není výdělečná záležitost, bude snahou kino zachovat. Aby
se návštěvnost zlepšila, vsadili na zlepšení techniky. Kopie filmů, které
jsou promítány v kinech, mají speciální typ zvukové stopy. Je to takzvaná červená safírová stopa. Dosavadní zařízení v oslavanském kině
mělo se snímáním této stopy velké problémy a zvuk v kině nebyl zcela
kvalitní. Proto město Oslavany přistoupilo k rekonstrukci zvukového
zařízení. Nyní budou návštěvníci slyšet špičkový zvuk díky nainstalovanému novému snímači zvukových stop. Úvahy směřovaly i k zavedení Dolby systému, ale tato úprava by byla příliš drahá. Další ozdravné
investice budou směřovat především do nového plátna, protože to
stávající slouží již pěknou řádku let. Kino v Oslavanech po všech
rtenovacích snad zůstane zachováno i pro příští generace.
/jak/

Zamykání Templářské
cyklostezky pro žabí muže
/Oslavany/ O svatováclavském
svátku bylo vše připraveno k již
tradičnímu ukončení provozu
na oslavanských tématických
cyklostezkách „Zamykání Templářské cyklostezky“.
Bohužel všechno bylo jinak.
V mládí jsme sice zpívali, že
„poručíme větru, dešti….“, ale
příroda je příroda. V noci a ve
dne lilo jako z konve, místy i s intenzitou přívalového deště, takže
byla malá pravděpodobnost,
že se akce, které se v průměru
zúčastňuje kolem stovky cyklistů, uskuteční. Pořadatelé byli
připraveni. Mapy byly u startu
pro každého, nafukovací brána
generálního partnera cyklostezek
Jihozápadního brněnska ČEZu
byla nachystána, občerstvení na
trase připraveno. O deváté hodině, kdy začínala prezentace, byl
na místě jediný účastník, který

přijel z Brna vozy pro cyklisty,
které přistavily ČD (když vyjížděl, v Brně ještě nepršelo). Od
půl desáté se snažili mraky rozehnat svými písničkami členové
skupiny Sklípkani, bohužel až do
poledne marně. Elán a chuť hrát
a zpívat jim vydržela až do šesté
hodiny večerní, takže v odpoledním, již slunečném počasí si užili
i necyklisté.
Přesto v deset hodin vyrazili
na cca čtyřicetikilometrovou
trasu čtyři stateční, kteří zhruba
po dvou hodinách a „něco“ přijeli
zpět na oslavanský zámek ve stavu korespondujícím se vzhledem
motokrosových nebo cyklokrosových závodníků. V každém
případě jim patří obdiv a nám
nezbývá nic jiného, než doufat,
že při „Odemykání Templářské
cyklostezky“ 1. května 2008 snad
bude svítit slunce. Miloš Musil

foto: Martin Žák

z barokních patronů obce sv. Michala. Pro všechny přítomné hrála
k poslechu i k tanci kapela Jany
Bohdanské. Pro ty, kterým se

nechtělo ani sedět ani tančit byla
k dispozici bryčka tažená koňmi
na projížďky po obci,“ doplnil
Martin Žák.
/mask

Step má nové značení
/Mohelno/ Novým informačním značením se může od 5. října pochlubit národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Jedná se
o deset popisných informačních tabulí, které jsou rozmístěny podél
celkem dvou okružních trasách. Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step je chráněné území o rozloze 57 hektarů nacházející
se v sousedství městyse Mohelno. Je unikátní svou flórou a faunou,
které jsou kromě geografické polohy a klimatických poměrů ovlivněny
i substrátem, kterým je silně bazický hadec. Nachází se zde například i
pouhým okem viditelné sinice. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta
Městyse Mohelno Jiří Kostelník, zástupce Skupiny ČEZ a tiskový
mluvčí EDU Petr Spilka a zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR Správa CHKO Žďárské vrchy Vladimír Zabloudil.
„Letos se komplexní obnovu naučné stezky, na níž se jako generální
partner podílela Skupina ČEZ, podařilo i díky této skutečnosti dokončit a věříme, že pro návštěvníky bude zkvalitnění informovanosti
o národní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Mohelenská
hadcová step významným přínosem,“ komentuje botanik a pracovník
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Vladimír Zabloudil. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy, převzala výkon státní správy a ochrany přírody
v NPR Mohelenská hadcová step v roce 2005. Pro návštěvníky území
zde byla již v 80. letech minulého století vybudována naučná stezka, na
níž byly tabule. Tyto tabule byly svým ztvárněním zastaralé a zejména
byly včetně sloupků ve špatném stavu způsobeném klimatickými vlivy
i poškozováním neukázněnými návštěvníky. Proto bylo zajištěno zpracování studie rekonstrukce naučné stezky s grafickým návrhem nových
informačních panelů. Na každé z nich je zpravidla popis biotopu, typického pro nejbližší okolí místa a jiné zajímavosti.
„Informační značení naučné stezky NPR Mohelenská hadcová step
bylo značné zdevastované a zastaralé, proto bylo nahrazeno novým,
přitažlivějším a srozumitelnějším pro všechny návštěvníky s aktualizovanými daty o přírodní rezervaci. Záměr byl uskutečněn díky partnerství
Skupiny ČEZ a podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správa
CHKO Ždárské vrchy“, objasnil starosta Mohelna Jiří Kostelník.
Mohelenskou step ročně navštíví několik tisíc návštěvníků a nová
naučná stezka jim může ukázat nejen zajímavé výhledy do údolí, ale
nabízí i zlomek poznání o tomto krásném koutu našeho regionu. Mohelenská hadcová step je tak významná přírodní lokalita, že si naši podporu, ale i ohleduplnost všech návštěvníků plně zaslouží. Skupina ČEZ
přispívá svým dílem k tomu, aby si každý mohl uvědomit výjimečnost
tohoto útvaru a vychutnat krásu flóry a fauny, která se zde nalézá,“
dodal tiskový mluvčí EDU Petr Spilka.
/jak/

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
Nan,
noch, road,
ink, elk,
chat, Not
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Inkoust
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Svršková
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Setba
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(něm.)
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•
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Rakovníka
Ruské
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Matka
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Kód slov.
koruny
Název
hlásky „K“

Kód
Švýcarska

SPZ aut
Ostravy

Ponor

SPZ aut
Kladna
Povídat si
(ang.)

Turecko – Egejská riviéra
Politická Tibetský
skot
strana

2. díl
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Bobizační
slabika

Pivo
(něm.)

Bytost

První
žena

Domácky
Eduard

Potřeba
oráče

Slezská
řeka

Popravčí

Omastek

Ochutnání

Klidnější letovisko Calis se nachází ve východní
části zátoky, asi 4 kilometry od městečka Fethiye. Řada hezkých rodinných hotýlků a penzionů
je umístěna přímo u malebné pláže, či v její těsné
blízkosti. Pláž s drobnými oblázky a křišťálovou
vodou se umístila na třetím místě žebříčku (1. díl
tajenky) a patří k nejoblíbenějším v této oblasti. Malé obchodní středisko má řadu obchůdků
a restaurací, romantická pěší promenáda umožňuje večerní (2. díl tajenky). Ideální místo pro
prožití pohodové dovolené.
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KULTURNÍ PROGRAMY
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
• 14.10. v 15.00 hod. - Drakiáda. Soutěž o nej.. draka, Ivančice - Němčice,
louka u K - servisu, poplatek 20 Kč.
• 20.10. od 9.00 - 11.30 hod. - Do centra s tátou. Dopoledne pro tatínky
s dětmi. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč.
• 20.10. ve 13.00 hod. - Turnaj Magic the gathering, SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, poplatek 50 Kč do 16 let, 90 Kč od 16 let. Ceny: 1⁄2 a 1 booster na hráče.
• 21.10. v 15.00 hod. - Záchranáři v akci. Tradiční prezentace záchranných
složek, Ivančice, Palackého nám.
• 23.10. v 16.00 hod. - Odpoledne s pohádkou. Zábavné odpoledne
s Karkulkou. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč.
• 25.10. v 10.00 hod. - Podzimní dekorace - přírodniny, karton, SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, poplatek 20 Kč + materiál.
• 25.10. od 10.00 - 16.00 hod. - Nízké lanové aktivity. Pro odvážné, kteří chtějí
zdolávat překážky, v Ivančicích, park Réna, poplatek 20 Kč.
• 25.10. - 27.10. - Neleň a jeďaneb Pojeď s námi do přírody. Podzimní tábor,
kde si můžete zahrát různé hry, noční hry, vyzkoušet si tábornické dovednosti
apod. Základna Kozí Horka u Brněnské přehrady, poplatek 500 Kč. Nutné se
přihlásit do 19.10. v SVČ Ivančice.
• 26.10. v 10.00 hod. - Skate park cup. Určeno pro freestylová kola,
skateboardy. Disciplíny: nejlepší jízdy, přeskok přes překážku, kategorie:
mladší a starší. Skate park na stadionu FC Slovan Ivančice, poplatek 20 Kč/
osoba. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 26.10. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený
na vaše přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek 20 Kč,
členové klubu 10 Kč.

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
• 13.10. - Pochod slováckými vinohrady. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06,
z Brna odjíždí vlak 8.22 hod. směr Zaječí, Mutěnice. Zpět odjíždíme v 16.12
hod. Chůze 10 km. Kupujeme zpáteční jízdenku do Mutěnic. Vede J. Flíček.
• 20.10. - Znojmo - Šatov (největší pěchotní srub, Malovaný sklep). Chůze
do Znojma po zajímavých místech asi 10 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06
hod. Kupujeme zpáteční jízdenku do Znojma. Vede J. Flíček.
• 25.10. - Krásy podzimu na řece Oslavě z Náměště do Senorad. Odjezd vlakem
z Ivančic v 7.06 hod. Chůze 15 km. Návrat autobusem ze Senorad. Vede J. Flíček.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• Říjen - Drakiáda na starém letišti. Pořádá DDM a Aeroklub Miroslav.
• 24.10. - Oslava výročí vzniku I. Republiky. Lampiónový průvod, ohňostroj.
• 31.10. - Den seniorů. V kulturním domě v Miroslavi.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 19.10. v 15.00 hod. - Tiffany. Zveme všechny, kteří by měli zájem vyzkoušet
si zpracovat touto technikou úlomky skla do obrázků nebo šperku. Potřebný
materiál: sklo, pájky, cín, dostanete k dispozici. Účastníci si přinesou pracovní
oděv a hadřík. Počet účastníků je omezený, proto je nutné se co nejdříve
přihlásit na DDM. Vstupní poplatek je 80 Kč + materiál dle váhy.
• 24. - 25.10. v 18.30 hod. - Noc na Domečku. Tentokrát na téma
„Kocourkov“. S sebou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. Poplatek
činí 50 Kč (v ceně je večeře, snídaně a pitný režim). Je nutné se v kanceláři
DDM nahlásit do 22. 10. 2007.
20. - 26. října 2007 v galerii Památníku A. Muchy, Ivančice

VÝSTAVA K 550. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
JEDNOTY BRATRSKÉ
Vernisáž 19. října v 18.30 hodin
Vystoupí violoncellista Jan Škrdlík.
Otevřeno: po - st 9 - 12 a 13 - 17 hod.
út, čt, pá 9 - 12 a 13 - 16 hod.
so - ne 13 - 17 hod.
Vstupné 10 Kč.

PORADNA PRO UŽIVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) otevřela
v Brně poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je otevřena
všem uživatelům sociálních služeb. Adresa poradny je: Veselá 5, 602
00 Brno, úřední dny vždy v pondělí a ve středu. Tel: 542 214 110
- 111, mobil: 736 751 211, email: brno@nrzp.cz.
Další informace najdete na int. adrese www.poradnaprouzivatele.cz
TJ Sokol Lesonice pořádá dne 6. října 2007

KÁCENÍ MÁJE A TANEČNÍ ZÁBAVU

15.10. - 28.10. 2007
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 19.10. - 26.10. - Výstava k 550. výročí založení Jednoty bratrské, Galerie
Památníku A. Muchy. Vernisáž v pátek 19.10. v 18.30 hod. Vstupné 10 Kč.
• 20.10. v 16.00 hod. - Hrátky s čertem. Představení pro děti i dospělé, kino Réna
Ivančice, v podání Pohořelického Divad. Ansámblu POHODA, vstupné 50 Kč.
• 23.10. v 8.15, 9.45 a 11.15 hod. - Pavel Novák - Výlet. Písničkový pořad
pro děti MŠ a I. Stupně ZŠ, kino Réna Ivančice, vstupné 40 Kč.
• 23.10. v 18.00 hod. - Koncert Pavla Nováka, Kino Réna Ivančice.
Vstupné 40 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 24.10. - 31.10. - Chryzantémy - aranžmá pro různé příležitosti. Sklepení
Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 14.10. -Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Zájezd do divadla Reduta Brno.
• 16.10. v 8.30 hod. - Maryša. Dopolední program pro školy, účinkuje divadlo
Polárka Brno, kinosál Moravský Krumlov.
• 16.10. - Trhy
• 28.10. v 18.00 hod. - Beseda nad Kronikou s Karlem Krausem, KD Rokytná.
• do 29.10 - Prodejní výstava knih s 20 % slevou z nakladatelství Egmont.
Knihy budou vystaveny ve studovně a jsou určené především dětem a mládeži.
• do 31.10. - Luštění obří tajenky s jazykolamy se sladkou odměnou.
• Říjen - Klub moravských fotografů. Výstava v 1. patře městského úřadu.
Připravujeme: 13.11. v 19 hod. - „Chvilková slabost“, divadlo Radka
Brzobohatého, kinosál M. Krumlov. Konverzační komedie o dvou dějstvích
o lásce, nevěře a manželství.• 18.11. - zájezd - Oliver! Muzikál, Městské
divadlo Brno - hudební scéna, začátek v 19.30 hod., cena: vstupenka 210/420
Kč, doprava 150 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS do 17. října 2007 • 26.12.
zájezd - Vánoční koncert. Katedrála sv. Petra a Pavla Brno. Vánoční oratorium
- Charles Camille Saint-Saëns, začátek v 19.30 hod., koncert pro sóla, sbor a
orchestr. Cena vstupenky: 300/210 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.
prosince 2007 • Listopad - výstava ke 100 letům Muzea v M. Krumlově, galerie
Knížecí dům, nám. TGM 40.
• V průběhu měsíce října v Městské knihovně prodej opotřebovaných
časopisů a Harlequinů.

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
• 13.10. v 19.00 hod. - Strašidelný zámek. Tradiční večerní akce pro děti
i dospělé v areálu zámku Oslavany. Pořádá TJ Oslavany divadlo Na mýtině.
• 20.10. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Darken a jejími hosty
v Dělnickém domě.
• 25.10. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 13.10. v 10.00 hod. - Drakiáda. Letecký soutěžní den pro děti, u budovy
DDM Oslavany. Pořádá DDM Oslavany.
• 19.10. v 18.30 hod. - Cesta za světýlkem. Tradiční lampiónový průvod
městem, zakončený na zámku. Cesta strašidelným parkem, ohňová šou. Pro
zájemce noční prohlídky zámku. Sraz u budovy MŠ Sportovní, lampión, lampu,
lucernu nebo baterku s sebou.
• 24.10. od 17.00 hod. - „My se duchů nebojíme“. Spaní pro nebojácné děti v DDM.
• 26.10. v 8.00 hod. - Podzimní vycházka - „Uspávání přírody“. Dopolední
vycházka do přírody, poznávání okolí, sledování jak se na podzim mění příroda,
hry, opékání špekáčků. Sraz před budovou DDM Oslavany, s sebou sportovní
oblečení a vhodnou obuv, pití, svačinku (špekáček).
Chryzantéma, organizace Jižní Moravy pořádá

22. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM
20. - 21. října 2007 od 9 - 17 hodin
22. října 2007 od 9 - 12 hodin
V sále Besedního domu v Ivančicích. Po dobu konání výstavy
je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě lze získat informace
o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.
MO ČZS pořádá zájezd na výstavu v sobotu 20.10. 2007, odjezd
autobusu ve 14.00 hodin od restaurace Blondýna, Palackého ul.
(zastávka městs. dopravy), Dům pečovat. služby, Rokytná.
Přihlášky v prodejně Tabák Jednota na nám. TGM. Srdečně zveme.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 13.10. ve 20.00
ne 14.10. v 18.00
• st 17.10. ve 20.00
• so 20.10. ve 20.00
ne 21.10. v 18.00
• st 24.10. v 18.00
• so 27.10. ve 20.00
ne 28.10. v 18.00

BESTIÁŘ
Romantická komedie ČR
EDITH PIAF
Životopisný film Francie
BAREVNÝ ZÁVOJ
Film USA
RATATOUILLE
Animovaná rodinná komedie USA
HOSTEL II
Horor USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 14.10.v 17.00
SIMPSONOVI VE FILMU
ne 14.10. ve 20.00 Komedie USA
• st 17.10. ve 20.00 OKAMŽIK ZLOMU
Drama USA
• ne 21.10. ve 20.00 ROMING
Komedie ČR
• st 24.10. ve 20.00 NEXT
Sci-fi USA
• ne 28.10.ve 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA
Komedie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 13.10. v 18.00
• ne 14.10. v 18.00
• so 20.10. v 18.00
• ne 21.10. v 18.00
• so 27.10. v 18.00
• ne 28.10. v 18.00

HOSTEL II
Horor USA
APOCALYPTO
Drama USA
TRANSFORMERS
Akční sci-fi USA
CESTA BOJOVNÍKA
Dobrodružný, fantasy, bojový USA
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
A SILVER SURFER
Akční sci-fi USA
SIMPSONOVI VE FILMU
Komedie USA

Změna programů vyhrazena.

Stáj Rokytná pořádá v sobotu 27. října 2007

„HUBERTOVU ZÁBAVU“
V kulturním domě Rokytná od 20.00 hodin.
Hraje skupina Fantazie.
Srdečně zveme.

V DDM Oslavany zahajuje svou činnost nový kroužek

COUNTRY

Co Vás čeká? Tradiční americké country tance,
line tance - moderní americké country (sólo tanec).
Kdy? Úterý ve 13.30 - 14.30 hod., středa v 16 - 18.00 hod.
Na všechny se těší p. Ivana Frimelová
(herečka a moderátorka divadelní společnosti)

ČS - SSK Miroslav pořádá 21. října 2007 na střelnici
Miroslav - Štěpánov střelecký víceboj

POSLEDNÍ VÝSTŘEL 11. ROČNÍK
Disciplíny: puška na 100 m., pistol, revolver, brokovnice.
Prezence od 8.30 hod.

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.

ZO ČSCH Branišovice pořádá 13. a 14. října 2007

MěKS pořádá 9. prosince 2007 zájezd

OKRESNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A MÍSTNÍ VÝSTAVU HOLUBŮ

Studio Ypsilon Praha v 19.30 hodin
Hrají: M. Dejdar, P. Nový, M. Vladyka, P. Vacek, J. Schneiderová,
L. Termerová, J. Jiráň a další. Cena s dopravou 670 Kč. Závazné
přihlášky přijímá MěKS do 31. října 2007.

Součástí expozice drůbeže
je i ukázková expozice Klubu drůbeže Leghorn.
Výstava se uskuteční v chovatelském areálu v sobotu od 13 - 18 hod.
a v neděli od 8 - 13 hod. Občerstvení zajištěno (burčák, skopové,
vepřové a speciality). V sobotu od 14 hod. malá dechová kapela.
Informace a přihlášky přijímá p. Václav Mišun, Branišovice 151,
PSČ: 671 77, a p. Václav Heler tel.: 724 232 348, 720 469 254.

TŘI MUŠKETÝŘI JDOU ANEB
PŘICHÁZEJÍ BÁJEČNÍ PÁNI

Program: v 11 hod. fotbalové utkání ženatí - svobodní,
v 15 hod. kácení máje, ve 20 hod. taneční zábava
se skupinou Orfeus. Během akce opékání prasete
a další občerstvení. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Suchohrdelské ženy ve spolupráci s Českým svazem chovatelů
pořádají dne 27.října 2007 od 15.hodin v sokolovně

POZOR! ZAČÍNÁME CVIČIT!

Program pro děti i dospělé,občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

II. ROČNÍK ŠTRŮDLIÁDY

CVIČENÍ NA DOMEČKU PRO DOSPĚLÉ

Pondělí:
17.30 - 19.00 Kurz hubnutí • 19.00 - 20.00 Pilates I.
20.00 - 21.00 Pilates II.
Úterý:
17.00 - 18.00 Tae bo • 18.05 - 19.10 Mix aerobic
19.10 - 20.30 Orientální tance
Středa:
10.00 - 11.00 Cvičení s hlídáním • 18.00 - 19.00 Kurz hubnutí
19.00 - 20.00 Powerjóga zač.
Čtvrtek:
16.00 - 17.00 Boubelky • 17.55 - 18.55 Powerjóga pokroč.
• 19.00 - 20.00 Balóny
Pátek:
16.30 - 18.00 Super aerobic (sokolovna)

PROGRAM KIN

Český zahrádkářský svaz Petrovice
pořádá dne 20. října 2007

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Hraje Fantazie, vstupné 50 Kč, začátek ve 20.00 hodin.
Burčák, bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Ve dnech 13 - 15. října 2007 se v Morašicích uskuteční tradiční
posvícení a další ročník soutěže v ochutnávce kulinářských specialit
s názvem

„MORAŠICKÝ LABUŽNÍK 2007“

Víkend má tento program.
sobota 13. října: stavění máje v 15.00 hod., večer pak taneční zábava.
neděle 14. října: posvícenská mše v 9.30 hod., poté obchůzka
mládeže po vsi s hudbou a se zvaním na odpolední zavádění
mládeže, od 15.00 hod. se také koná kulinářská soutěž „Morašický
labužník 2007“ v salonku místní hospody
a zavádění mládeže pod májí
pondělí 15. října: večerní zavádění ženáčů, od 19.00 hod.

V Miroslavi připravujeme

11. ROČNÍK GULÁŠOVÉ OLYMPIÁDY
Pořadatelé této zábavy již nyní začínají pracovat. Jsou zajištěny
hudby Jerry band i Dněpr a ostravská modelingová agentura.
Organizační výbor již začíná oslovovat sponzory a případné
dodavatele a kuchaře nejrůznějších gulášů. Akce začíná 1. prosince
2007, jako vždy v 19. 00 hod. v kulturním. domě módní přehlídkou
a slavnostním ceremoniálem a mimo ochutnávky všech gulášů
(v roce 2006 jich bylo 50), se budou ochutnávat i různé druhy piv a vín.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Kde byl v Ivančicích hrad?
Vypálení Ivančic oddíly pohanských Kumánů v roce 1304
ukazuje, že Ivančice nebyly do té
doby opevněné a nebyl zde ani
hrad. Obyvatelé utekli do kostela,
který byl zřejmě nejpevnější
stavbou v Ivančicích, ale ani tam
nepřežili. Reakcí na kumánský
nájezd mohlo být urychlené vybudování zeměpanského hradu
v Ivančicích a započetí prací
na stavbě hradeb.
Samotný městský hrad je uveden poprvé v roce 1308. Stalo se
tak v rámci vyrovnání ze dne 14.
srpna 1308, kterým se Fridrich
Habsburský vzdal za odškodné
45 tisíc hřiven pražských grošů
veškerých nároků na české země
ve prospěch Jindřicha Korutanského. Jako záruka splacení odškodného bylo Fridrichovi odstoupeno několik hradů a měst, která
měla být do Jindřichových rukou
vrácena podle pořadí splátek.
Jako jistina sumy 10 tisíc hřiven,
splatné v prvém roce, měl být do
habsburského držení postoupen
podle textu smlouvy spolu s městem Jihlavou a hradem Veveří
i „hrad v Ivančicích a tamtéž
městečko se svobodnými lesy,
zemským soudem a se všemi užitky a právy, která k tomu náleží“.
Je zde první, historicky doložený
údaj o ivančickém hradu.
Další archivní doklady o existenci ivančického městského hradu jsou spjaty se zájmy místní
fary. Někdy před lednem 1334
vydal král Jan Lucemburský pro
ivančické měšťany privilegium
(bohužel dnes ztracené), kterým
osvobodil ty vinice, které byly
nebo budou nově vysázeny v okolí města, od vinného desátku,
odváděného právě na ivančický
hrad. Vlastníci těchto vinohradů
si však začali privilegium vykládat po svém a přestali odevzdávat
desátky z vinic zdejší faře. Již
za dva roky, v listu vydaném ve Vídni dne 18. října 1336 upozornil
král Jan Lucemburský ivančické
vinaře, že výsada se nevztahuje
na farní desátky a opětovně stanovil, že měšťané jsou osvobozeni pouze od platů k ivančickému
hradu. O rok později totéž potvrdil i syn Jana Lucemburského
Karel (později císař Karel IV).
Po roce 1337 přímé zprávy
o ivančickém hradu nadlouho
umlkají. Neklidné období let
1396 - 1408, kdy v Ivančicích
vládlo několik straníků markraběte Prokopa, byl jako škůdce
statků olomouckého biskupství
vyobcován nejmenovaný capitaneus či purgravius v ivančických

(pravděpodobně Jan Sokol), jehož druhý titul mohl mít vztah
ke zdejšímu hradu. Přes trvající
absenci dokladů byl ivančický
hrad oporou moci nad městem
i v době husitského období až
do jara 1435, kdy byla husitská
posádka z Ivančic vypuzena.
Další, již konkrétní doklad
o ivančickém hradu je uveden
v listině ze 18. července 1453,
kdy král Ladislav Pohrobek potvrdil dřívější odpuštění desátků
majitelům vinic ivančickému
hradu. Výslovně se zde uvádí
„věrným našim purkrabímu hradu
a měšťanům města napřed řeče-

hradu vyznačeny ani v nejstarších
půdorysných náčrtech města
(1666, 1701-1710) a vymizelo
samotné podvědomí o přesném
situování hradu. Kaplan T. Procházka ve svých rukopisných
dějinách Ivančic v roku 1847
pokládá za původní hrad do dnešních dnů zachovalý pozdně renesanční palác uzavírající Velký
trh (dům č. 196, dnes Palackého
náměstí č. 6, známý jako dům
pánů z Lipé). Do literatury uvedl
Procházkovu lokalizaci hradu
ve svých monografiích z počátku
20. století A. Kratochvíl a po něm
byl tento názor přijímán i řadou

Areál fary - silně je vyznačena linie hradeb

ného v Ivančicích“. Jistě nešlo jen
o mechanicky převzatou formulaci z písemností před více než sto
lety. Jedná se o poslední určitou
zmínku o ivančickém městském
hradu v písemných pramenech.
Další informace nebyly nalezeny
ani v nejstarší městské knize založené v roce 1442, ani v jiných
archivních fondech z pozdější
doby. Tato absence svědčí o ztrátě
významu hradu, jejíž příčinou
mohly být změněné majetkové
a právní poměry spjaté s přechodem Ivančic do šlechtického držení pánů z Lipé, kteří budovali své
správní centrum v Moravském
Krumlově. Zřejmě v této době
přestal hrad sloužit jako pevnostní objekt, nebylo s ním počítáno
při obnově městských hradeb
a mohl se stát majetkem ivančické
fary. Zatímco v okolních městech
byl hrad (Dolní Kounice, Moravský Krumlov, Rosice) dominantní
prvek města nebo v jeho těsné
blízkosti, v Ivančicích hledáme,
kde vlastně hrad byl.
V novověku nebyly pozůstatky

Část gotických ostění oken a portálů použitých při stavbě stodoly

dalších historiků. P. Tomáš Procházka uvádí v rukopisu někde
v severozápadní části katastru
polní a viniční trať „Hrad“. Zatím
nevíme, kde byla.
Výzkum provedený při rekonstrukci Domu pánů z Lipé prokázal, že nebyly nalezeny žádné viditelné pozůstatky středověkých
konstrukcí. Více nežli vlastní
stavba napovídají suterény. Jde
o tři vzájemně propojené podélné
prostory s valenými klenbami.
Architektura domu i utváření
sklepů tak napovídají, že před
razantní renesanční přestavbou
(1610-1620) se zde nejspíše nacházela běžná městská zástavba.
Nebyly zjištěny žádné indicie
svědčící pro vrcholně gotickou
architekturu, jakou musel ivančický hrad reprezentovat. Kde
tedy byl ivančický hrad ?
Při pohledu na mapu historického jádra Ivančic s hustou
parcelací a drobnou zástavbou
nedává mnoho možností pro řešení polohy hradu. Na první pohled
však upoutá pozornost nápadně
velká, z hlediska městského organismu se vymykající velká area
při západním ohybu městského
opevnění, severně od dřívější
Horní (Oslavanské) brány. Podle
mapy stabilního katastru (1825)
patřily k této parcele ještě dva
drobné pozemky (na mapce č. 7
a 8, dnes domy Palackého č. 17
a 19 včetně zahrad). Jejich situování napovídá, že farní komplex
byl ještě rozlehlejší a oba domy
byly postaveny na odprodaných
pozemcích. Zatímco budova fary
(na mapce č. 9) byla při náměstí
na jihovýchodě, hospodářské příslušenství bylo na západní polovině areálu. Dominovaly mu velká
dvoukřídlová stavení na severu
(označené šipkou), na jižní a západní straně jej doplňovaly další
objekty, především sýpka při

městské hradbě. Budova označena čísly 5 souvisela již s provozem radnice. Farní hospodářství
a i radniční příslušenství spojovala s náměstím krátká boční
ulička, (dle pověsti tudy tekl Mřenkový potok, ale není to prokázáno), zatímco k vlastní faře a její
nádvorní parcele vedl středem
parcelního bloku úzký koridor,
obcházející pozemky domů č. 17
a 19. (na mapce 7 a 8).
Ze zástavby z doby před rokem
1825 zůstaly v dnešním areálu
v západní části dva objekty - část
původního domku s později
přistavěnou stodolou a sýpka při
městské hradbě. V prvém případě
jde o přízemní stavení stavěné
z cihel s menší příměsí lomového
kamene a druhotně užitých kamenných kvádrů, mezi kterými
upoutá pozornost z pískovce
tesaný kámen renesančního nebo
barokního tvaru. Dle detailů, lze
uvažovat o vzniku domku na konci
18. nebo na začátku 19. století.
Daleko větší význam pro poznání vývoje zástavby v tomto
prostoru má sýpka se stodolou
v severozápadní části hřbitova.
Sýpka byla po roce 1825 stavebně upravována, měnily se její
rozměry, až někdy v 18. století
došlo k přestavbě, při které byl
objet vybaven úzkými podélnými okny s mřížemi a postaveno
patro. Pozornost poutá použitý
materiál - pískovcové kvádry,
cihly vyššího formátu a čtvercové
dlaždice naznačující přítomnost
starší zástavby v těsné blízkosti.
Ta byla také potvrzena nálezem
zbytků základového zdiva z lomového kamene.
Také u přilehlé stodoly bylo
použito druhotně starší stavivo,
na rozdíl od sýpky se jedná
o větší množství kvalitních architektonických článků bezpečně
gotického stáří. Poměrně často
jsou ve zdivu viditelné, mimo
kamenných kvádrů různých rozměrů a z různých lomů, ostění
větších i menších oken a portálů,
zazděn je i masivní 42 cm vysoký
a 124 cm dlouhý kvádr, zřejmě
jde o pozůstatek velkého portálu
brány nebo o krákorec. Některé
detaily opracovaných kamenných
částí se v obecném měřítku používaly již v druhé polovině 13. století
a po celé 14. a 15. století a některé
jsou porovnatelné s detaily nalezenými v ivančickém kostele.
Je zcela zřejmé, že při výstavbě sýpky a především stodoly
v hospodářském areálu ivančické
fary byly jako materiál druhotně
použity architektonické prvky
a komponenty (kámen, cihly)
pocházející z poměrně náročně
vybavené gotické architektury.
Jednotný charakter fragmentů
svědčí o jejich původu z jedné
stavby. Zjištěné prvky proto
nejspíše nenáležely k běžnému
městskému domu, ale budově reprezentativního charakteru. Bližší okolnosti vzniku dnešní farní
stodoly a použitých kamenických
detailů spolehlivěji objasní plánovaný průzkum farního areálu
Teprve potom bude prokázáno,
zda ivančický hrad v tomto prostoru opravdu byl.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Archaeologia historica 27/02
• Kolektiv autorů:
Ivančice, dějiny města
• Kratochvíl A., Ivančice,
býv. král. město na Moravě

♣ 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.

Na zdraví s pálenkou!
Opět nadešel čas pálení ovocných kvasů, tedy i vlastní výroba domácích
ovocných destilátů, což je tradiční záležitostí, zvláště pak právě v našem regionu. Pěstitelské pálení ovocných destilátů má svůj tradiční půvab především
na vesnicích, kde tato výrobní činnost je opředena řadou převážně dobrých,
ale i horších historek. Je skutečností, že lidé se na pálení slivovice doslova těší
a dlouho dopředu je připravují.
Povězme si ale něco o historii samotného destilování. Z mnoha historických dokladů lze prokázat, že produktů lihového kvašení lidstvo využívalo
od pradávna. Nebyly však známé procesy, které ve sladkých roztocích například
moštu z vinné révy, nebo v samotném víně probíhají. Tak například již Babyloňané znali výrobu piva, vína, jakož i octa, který se tvořil z vína infekcí octovými
bakteriemi. Získané zkušenosti samovolným zkvašováním sladkých roztoků
mošty z hroznů zajímaly člověka již proto, že se tímto způsobem získávaly různé lahodné nápoje s mnohými opojnými látkami. Zájem o tyto opojné nápoje
vzrůstal i později, hlavně když se v nich začaly louhovat různé drogy a byliny.
Koncentrování neboli destilace zkvašených ovocných šťáv pochází pravděpodobně již ze starého Egypta a Číny, odkud se rozšířilo dále. Destilací se
získával poměrně silně koncentrovaný alkohol, který se nazýval „aqua vitae“,
což znamená voda života. Právě těmto destilátům, získaným ze zkvašených
cukernatých surovin se usuzovala zázračná moc. Alkohol se vyráběl převážně destilací vína, později ze zkvašeného ovoce, medu a obilí. Jak vyplývá
z mnohých archeologických nálezů i jiných dokladů, byly původní destilační přístroje velmi jednoduché. Skládaly se zpravidla z hliněné nádoby, pod
kterou se udržoval oheň. Nádoba měla vysoké hrdlo, do něhož ústila dlouhá
bambusová trubice sloužící jako vzduchový chladič. Později, dalším vývojem, taková trubice ústila do druhé hliněné nádoby s vodou. Tak vznikl první
primitivní chladič, ve kterém lihové páry kondenzovaly v kapičky destilátu.
První písemné zprávy o výrobě destilátů a pálenek v našich krajích pocházejí ze 13. a 14. století. K rozvoji pálení vína, případně kvasů z jiného ovoce,
došlo za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., který podporoval rozvoj
pěstování vinné révy, ale i švestek neboli „kadlátek“. Postupně vznikaly takzvané vinopalny, ve kterých se vyráběly pálenky z vína, ze zkvašeného ovoce,
z piva, z medu a pivních kvasnic. Koncem 14. století se na Moravě rozšířilo
pálení zkvašeného obilí. Ze žita se získávala takzvaná „žitná kořalka“. Výroba pálenek z obilí nahrazovala zakázanou výrobu piva. Také z této doby
pocházejí zápisy o výrobě „žitné pálenky“ tzv. starorežné. Již tehdy byly žitné
pálenky oblíbené nejen doma, ale vyvážely se také do Rakouska a Bavorska.
V současnosti probíhá zpracování přebytků ovoce v pálenicích převážně na
vesnicích. Dochází k novému rozvoji této výroby výstavbou nových, moderních pálenic s cílem zpracovat přebytky ovoce v místech jeho výskytu. Pěstitelské pálenice jsou dnes již soukromé. A jaké ovoce se u nás nejčastěji pálí?

Hrozny

Jsou jedním z nejtypičtějších plodů, které se v našem regionu zpracovávají
také k pálení. Přímo z bobulí hroznů se ale k pálení kvas nepřipravuje. Hrozny
révy vinné se lisují na mošt, ten se nechá prokvasit na víno, které se potom
pálí na vinný destilát, jemuž se říká vínovice. Pokud vínovici necháme uležet
v dřevěných sudech, kde zraje i několik let (čemuž se říká „staření“), vzniká
brandy. Během doby zrání dochází ke změně jakosti k lepšímu, kdy dřevo
dává vinnému destilátu buket, ale také zlatavou barvu. Jiným druhem vyráběné pálenky je terkelice, což je pálenka z vylisovaných a zkvašených vinných
slupek, popřípadě vinných sedlin. Zde ale pozor! Pokud některý vinař snažící
se v dobré víře zpracovat co nejvíce kvasinkové sedliny, může v konečném
výsledku i zaplakat, protože pálenka bude mít příliš charakteristickou (štiplavou) chuť, vůni po kvasinkách, čímž se pálenka znehodnotí.

Meruňky a broskve

Z meruněk a broskví v našich podmínkách, lze vyrobit jedny z nejlepších
a nejjemnějších ovocných pálenek. Předpokládá to však zpracovávat
na ovocný kvas pouze meruňky plně vyzrálé, lépe přezrálé, nejlepší jakosti,
bez náznaků hniloby a plísně. Přezrálé plody jsou měkké, proto se meruňky
ani pecky nedrtí. Jemné, typické meruňkové aroma je při kvašení břečky
i při destilaci kvasu velmi citlivé a technologickými úpravami suroviny
snadno mizí nebo se překrývá již známou hořkomandlovou příchutí z jader.
Je třeba konstatovat, že výroba pravého meruňkového destilátu je v našem
regionu častá s ohledem k nedostatku jiného vhodného zpracování, nebo
nízkých výkupních cen ovoce.
/mask/

Karel Figer, Jiří Široký

Židovský hřbitov v Ivančicích
V září vydalo Kulturní a informační centrum Ivančice
brožuru „Židovský hřbitov v Ivančicích“ od autorů Karla
Figera a Jiřího Širokého. V brožuře jsou informace o historii
židovské obce v Ivančicích, o historii židovského hřbitova
a popis židovského hřbitova podle rozdělení do devíti sekcí.
Velice zajímavá je část vysvětlující symboly vytesané do horních částí náhrobků i několik překladů hebrejských nápisů.
V druhé části jsou uvedeny fotografie náhrobků význačných
osobností ivančické židovské obce s krátkým vysvětlením.
Důležitý je jmenný seznam pohřbených v nové části hřbitova
s uvedením základních údajů o každém pohřbeném.
Publikace doplňuje zatím málo známou část historie
Ivančic. Zájemci si brožuru mohou koupit v Památníku
Alfonse Muchy v Ivančicích, nebo u pí Dvořáčkové,
Mřenková ulice č. 24 za 30 Kč.
Vážení přátelé Expedice Speculum
zveme vás na veřejnou exkurzi do Krumlovského lesa

ZA PRAVĚKOU TĚŽBOU ROHOVCŮ
v neděli 28. října, sraz ve 13 hodin
ve Vedrovicích u obecního úřadu (na návsi)
Krumlovský les přitahuje v posledních týdnech pozornost
celostátních médií díky objevu nejstarších dolů v Evropě.
Rohovec na výrobu kamenných nástrojů se zde těžil již
před nejméně 9000 lety. Poslední říjnovou sobotu máte
možnost být u toho spolu s vedoucím výzkumu doc.
Martinem Olivou, ředitelem brněnského ústavu Anthropos.
Zvou Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

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

OZNÁMENÍ REDAKCE
Upozornění všem inzerentům!
Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze
v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno,
bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen.
Děkujeme za pochopení.

Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného
nábytku. Autolux Jozef Horka,
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.:
737 713 696.
prodám
•• Simson Enduro, zelený, plně pojízdný, STK 2010, nechám i motokufr, cena 12.000 Kč. Tel.: 546 423 761
po 20 hod., 724 539 615 po 15 hod.
•• skútr Daelim NS 125, čtyřtakt, 9 kW
(od 16 let), r.v. 99, dovoz D, český TP
a SPZ, nosič, kufr. Tel.: 605 263 150.
•• Fiat Punto 1,1, 5 dv., r.v. 95, modrozel. metal., 1x airbag, imob., najeto
130 tkm, nová STK, rozvody, olej, nehavar., dovoz Německo, levný provoz,
cena 37.000 Kč. Tel.: 723 429 376.
•• Opel Corsa 1,2, r.v. 84, v dobrém
stavu, STK 08 + zimní pneu na diskách a CD přehr. Tel.: 603 596 213.
•• VW Bora 1,9 tdi pd, r.v. 01, provoz
02, dešť. senzor, ESP, ABS, vnitřek
dřevo, najeto 150 tkm, servisováno,
stříbrná metal., cena 230.000 Kč.
Tel.: 608 194 779.
•• BMW 525i, klima, palub.PC, r.v. 90,
dřevěný volant, alu kola, černá metal.,
potahy zimní gumy na plech. discích,
cena 40.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Peugeot 405 GR 1,6, r.v. 89, cena
7.000 Kč. Tel.: 737 967 736.
•• Lada Samara 21083, r.v. 90, najeto
127 tkm, modrá, v pojízdném stavu
s doklady, bez TK, možno i na ND,
cena 5.000 Kč, dohoda. Lesonice.
Tel.: 605 528 513.
•• Ford Escort combi 1,6 16V Zetec,
benzin, r.v. 99, imob., ABS, lité disky
- léto, 2 x airbag, dálk.centrál. zamykání,
posilovač , dělená zadní sedadla, výškově nastavitelná sedadla, otáčkoměr,
střešní nosič, v dobrém stavu, po rozvodech motoru, STK 08/09, 6 ks zimních
pneu na discích, kvalitní ozvučení vozidla 6 x repro +1 x subbass, zesilovač,
při rychlém jednání sleva možná, cena
97.000 Kč. Tel.: 608 707 847.
•• Š 100, r.v. 73, na dojetí, STK 5/08.
Brno. Tel.: 731 102 116.
•• Mercedes 220 D, kraťas, pojízdný
STK 9/08, RZ v depozitu, opravené
podlahy. Tel.: 607 546 806.
•• ND na Renault Clio 1,2, 3 dv., r.v.
95, levně. Tel.: 737 135 125.
•• Š Forman: motor 2.00 Kč, převodovka 1.800 Kč, startér 500 Kč, nové př.
tlumiče 400 Kč/ks, dveře 300 - 500 Kč,
čelní sklo 400 Kč, zad. + př. nárazník
plast 600 Kč/ks. Tel.: 728 179 905.
•• nárazníky na Favorit za 500 Kč.
Tel.: 732 259 468.
•• za odvoz motor Mazda 323 na ND
+ 4 disky. Tel.: 722 528 434.
•• letní pneu 195/55/15, 2x Matador
2x Michelin, téměř nejeté, cena 1.500
Kč. Spěchá. Tel.: 775 120 782.

•• nápravu na vlečku za 1.000 Kč.
Tel.: 725 604 625.
•• Avia 30: vtřikov. čerpadlo 1.500 Kč,
stratér 1.200 Kč, nový chladič 1.200 Kč,
alternátor 500 Kč. Tel.: 728 179 905.

Byty - nemovitosti

•• RK BASTA nabízí: RD Rybníky
- 1,45 mil. Kč, Jamolice - 685 tis. Kč,
Jezeřany - Maršovice - 1,2 mil. Kč,
Neslovice - 3 mil. Kč, Hrotovice
- 990 tis. Kč, byt Židlochovice 1,65 mil. Kč, ZU Ivančice - 2 mil.
Kč. Pozemky: Ivančice 900 Kč/m2,
Dalešická přehrada 300 Kč/m2,
kancelář Ivančice 2.750 Kč/měs.
Tel.: 777 200 557.
koupím
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK. Tel.:
777 582 899.
•• garsonku nebo 1+1 v MK. Tel.:
776 202 051, 606 538 559.
prodám
•• 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.
•• větší RD v Rybníkách 2+1, WC,
koupelna, nové topení, všechny nové
rozvody, plast. okna, velký dvorek
a zahrada. Tel.: 732 790 928.
•• RD 3+1 v Olbramovicích, ÚT plyn,
koupelna, WC, ihned k nastěhov., dvůr,
a zahrada u domu. Tel.: 774 412 675.
•• RD v Říčanech. Tel.: 731 526 169.
•• dva byty na stejném poschodí
a garáž v Oslavanech. Cena 2,6 mil.
Kč. Tel.: 731 386 474.
•• chatu, zahradu v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.
•• stodolu, zahradu, ornou půdu,
Lesonice. Tel.: 777 582 899.
•• zahradu cca 4 ary s chatkou v MK
u slatinského rybníka. Cena dohodou.
Tel: 736 624 589 po 19 hod.
•• zahradu v Ivančicích na Réně.
Tel.: 736 235 499.
•• v Němčicích bývalou obchodní
místnost 6x6 s plyn. vytápěním a elektr.
Samostatný objekt s půdním prostorem
a sklepem. Vh. také jako sklad či garáž.
Nutno vidět. Tel.: 736 145 850.
•• zděnou budovu 700 m3 (voda,
elektrika, soc.zařízení), fekál 8 m3,
přepravky na zeleninu i drůbež.
Tel.: 733 191 582.
nabízím pronájem
•• 3+1 v Ivančicích v RD, velmi
klidné prostředí, samostat. vchod,
možno využívat velkou zahradu vč.
bazénu. Tel.: 777 672 001.
•• přenechám nájemní byt v Oslavanech za přijatelnou cenu. Tel.: 731
417 574.
•• volné prostory 100 m2 s topením,
WC, vh. na sklad. prostory v MK.
Tel.: 605 339 809.
•• prodejnu v Oslavanech, dohoda.
Tel.: 605 126 190.

•• polní mlat (železobetonová
hala), vepřín (zděná budova) - nově
vybudovaný hnojník podle norem
EU. Nutno vidět. Tel.:733 191 582.

Stavba - zahrada

koupím
•• krmnou řepu a seno, nejlépe balíkované. Tel.: 728 179 905.
prodám
•• křídla z dřevěných euro oken
za rozumnou cenu. Tel.: 604 303 267.
•• francouzské okno, nové, bílé
plastové 205x187, cena 8.000 Kč.
Tel.: 606 630 506.
•• čerpadlo Wilo, expanzní nádobu.
Tel.: 731 739 319.
•• nešený postřikovač za traktor,
plastová nádrž objem 200 l. Cena
2.500 Kč. Tel.: 605 863 138.
•• železo, profily 48 cm x 6 m 2 ks,
Učko 8 cm x 5,6 m 1 ks, Učko 8 cm x
4,5 m 1 ks, Ičko 18 cm x 5,90 m 2 ks,
cena dohodou. Tel.: 728 681 347.
•• částečně prosklenou stěnu 238x200
cm s dveřmi uprostřed, původní určení
jako vchod do prodejny, přestavěno
z garáže. Tel.: 602 719 156.
•• plastifikátor pro podlahové
vytápění, asi 8 l. Tel.: 606 562 266.
•• palivové dřevo, borovice. Tel.:
728 111 054.

Vybavení domácnosti

prodám
•• letiště, polohovací, ÚP, tygrované
potahy, černá koženka, zlaté lišty, čelo
se zrcadly a noční stolky, PC 14.000
Kč, nyní 3.500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• plyn. sporák ve velmi dobrém
stavu. Tel.: 776 643 111.
•• rozkládací stůl kulatý, černý a 4
poločalouněné židle s vys. opěrkou,
zachovalé. Tel.: 731 458 576.
•• rohová 4 patr. skříň kov + sklo +
zrcadlo, vh. do salonu, PC 8.000 Kč,
nyní 2.000 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• sedací soupravu tm. barvy,
rozkládací + 2 křesla + 2 taburety.
Cena 5.000 Kč. Při rychlém jednání
sleva tel.: 602 234 634.
•• 2 čalouněná křesla . Tel:728 817 186
po 17.hod.
•• dřev. zábrana na schody d: 93 cm
za 400 Kč, dřev. schůdky masivní
k poschoďové posteli, tři stupně
za 300 Kč. Tel.: 728 179 905.

Elektro a elektronika

koupím
•• elektromotor 2.800 ot., 4 kW.
Tel.: 602 184 313.
prodám
•• mrazák 175 l., 3 zásuvkový, zachovalý, dohoda. Tel.: 515 323 202.
•• kombin. lednici Whirpool v provozu, objem 206 + 63 l., dohoda.
Tel.: 737 500 478.
•• PC - HP, 2 mechaniky, HDD120
GB, XP, vypal. i přehr. programy +
další, 17“ monitor, optická myš, cena
11.000 Kč. Tel.: 722 528 434.
•• MT Samsung SGHX 510, červené
véčko s foťákem, stáří 4 měs., v záruce, cena 2.200 Kč. Tel.: 720 463 061.
•• starou el. troubu. Cena 500 Kč.
Tel.: 605 843 627.
•• el. motor patkový, otevřený, 10
kW, 1450 ot/min. Vypínač: hvězda,
trojúhelník. Chod na obě strany. Přívodní kabel měď, 4x4, 18 m. Cena
dohodou. Tel.: 605 863 138.

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

www.zrcadlo.info

•• myčku na nádobí Whirpool na 12
sad, cena 5.000 Kč. Tel.: 728 154 593.
•• digit. piano Casio PX 300, kladívková mechan., 88 kláves, 168 zvuků,
120 rytmů, metronom a další funkce,
pedál + stojan. Nové, málo použité,
cena 15.000 Kč. Tel.: 777 107 374.

Vše pro děti

prodám
•• velmi pěkný hrací kolotoč nad
postýlku za 250 Kč. Tel.: 724 468 125.
•• autosedačka po jednom dítěti 0-18
kg, 5ti bodové pásy, cena 800 Kč,
Ivančice. Tel.: 605 920 191.
•• kočárek Roan Hugo, trojkom.,
po 1 dítěti, zel. kostka, přehaz. rukojeť,
nafuk. kola, perfektní stav, zdarma nové
satén. peřinky, PC 8.100 Kč, nyní 2.700
Kč. Oslavany. Tel.: 731 821 531.
•• dětskou postýlku s matrací, s nebesy, mantinel, povlečení, dětský
kolotoč, pěkná za 2.500 Kč. Vaničku
vytvarovanou pro miminko, cena 300
Kč. PC 899 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• děts. hračky, plyšáky, pianka se zvuky
zvířátek, levně. Tel.: 737 800 602.
•• dětské oblečení od 1 - 3 let, boty,
mikiny, kalhoty, kombinézy, bundy
aj.levně. Tel.: 737 800 602.
•• kočárek Kalimero sport lux,
trojkomb., oranžovošedý, perfekt. stav,
1/2 r. používaný, cena 4.500 Kč. Tel.:
739 519 189.
•• přebalovací pult se 3 zásuvkami
a vaničkou. Tel.: 731 739 319.
•• značkové oblečení na chlapečka
0 - 1 rok. Tel.: 731 739 319.
•• autosedačku Chicco synthesis
plus, 0 - 13 kg, oranžovošedá se
stříškou, PC 2.000 Kč, nyní 1.500
Kč, používaná 6 měs., Ivančice.
Tel.: 723 332 973 možno i MMS.
•• děts. bezpečnostní pojistku proti
otevření dvířek trouby. PC 90 Kč,
nová cena 80 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• dětské kolo na 5 - 6 let, zimní boty
vel. 29 zap. suchý zip, vel. 30 kožené
šněrovací, tenisky halovky vel.
30, velmi dobrý stav, zimní bundy
na 5 - 6 let, levně. Tel.: 724 687 971.
•• kopačky Puma, vel: 30-31, málo
použ. za 200 Kč. Tel.: 728 179 905.

Zvířata

prodám
•• papoušky mnichy. Tel.: 605 573 394.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP,
trikolor, stáří 3 měs., očkovaná 3x,
odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, 3 měsíce stará, 3x očkov, odčerv.,
Tel.: 732 765 649.
•• pejska kavalír king čarls španěl,
bez PP, trikolor, očkov., odčerv.,
Tel.: 607 907 452.
•• králíky jateční i chovné, Ivančice
a okolí. Tel.: 724 957 358 po 19 hod.
•• prase, dohoda. Tel.: 777 634 263.
•• štěňata Shiba inu bez PP, otec s PP.
Tel.: 731 417 475.
•• krásná štěňata NO po špičkových
rod., obou s PP. Štěňata bez PP. Velmi
nadějná, odčerv., očkov., černý s pálenými znaky rex. Oba rodiče rtg. neg.
Odběr v posledním týdnu října 07.
Oslavany tel.: 732 718 688.
•• penanty přírodní, kroužkované 2,1,
cena 800 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• rotvajler, stáří 10 měs., velmi hodný k dětem, očkov. průkaz, rodinné
důvody. Tel.: 737 962 814.

Služby

•• Plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří. Žaluzie vertikální a horizontální, sítě
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové
dveře a laminát. podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Účetnictví Vlasta Burešová sděluje
všem svým klientům a případným
zájemcům o účetní a daňové služby,
že změnila sídlo firmy. Najdete nás
na nové adrese: Dr. Odstrčila 51, 672
01 Moravský Krumlov, (asi 50m od
náměstí ). Tel. čísla a e-mail zůstávají
stejné: 515 323 398, 728 728 619,
e mail: buresova.vlasta@seznam.cz

•• Vánoce se blíží a nákup dárků
můžete začít již nyní, stačí zavolat.
Půjčka od 5.000 - 50.000 Kč, hotovost
až do domu do 24 hod. Měs. splátka,
bez poplatku. Dostupné MD, ID,
důchodci, sociálka. Tel.: 605 720 362.
•• Půjčky - dnes žádáte, zítra
vyplácíme! Tel.: 777 044 033.
•• 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
(i domy, chaty). Středa + čtvrtek, 9-16
hod. + dle dohody. Tel.: 723 530 725.

Různé

koupím
•• elektrody bazické EB 121 3, 5, 4.
Tel.: 736 152 596.
•• vyloupané ořechy 90 Kč/kg, nabídněte, nebo nevyloupané za 15 Kč/kg.
Tel.: 721 681 677
prodám
•• broskvovici 52%, po 19 hod.
Tel.: 724 957 358.
•• kolo Favorit s přehazovačkou,
výborný stav za 2.500 Kč, Ivančice.
Tel.: 608 266 705.
•• dámské kolo Lady, dobrý stav, cena
1.000 Kč, Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• silniční kolo Amulet tour, v dobrém
stavu, za 2.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• slivovici 200 Kč/l. Tel.: 604 303 267.
•• bass kytaru Yamaha, bílá, 3 snímače, zachovalá + kombo, vákon 40W
zn. Honer, vh. pro začátečníka, obal
na kytaru, šňůra ke kytaře, cena 7.000
Kč. Tel.: 731 978 873 SMS.
•• promítací plátno 1,20x1,20, na stojanu za 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• litinovou ohýbačku, starší za 1.500
Kč. Tel.: 608 626 289.
•• brokovnici jednušku, ráže 17/70,
SSSR, jako nová, cena 3.000 Kč. Tel.:
723 147 615.
•• použité, kvalitní CB vysílačky
s příslušenstvím. Tel.: 603 914 392.
•• knihu Opravy automobilů Škoda
105-120-130. Ve velmi dobrém stavu.
Cena 100 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• motor na půdní frézu zn. Vector
Balclar Tecumsen XL/C, výkon 3,73
kW, 3600 ot/min. Cena dohodou.
Tel.: 605 863 138.
•• plášť + duše, lehce ojetý. Rozměr 9
- 36. Cena 3.000 Kč. Tel.: 605 863 138.
•• decimální váha na závaží, 500 Kč.
Tel.: 605 863 138.
•• ždímačku zn. Frymeta, funkční,
2.800 ot./min. Tel.: 605 863 138.
•• vnitřní rolovací síť proti hmyzu na
okno 150x150 cm, 2 ks. PC 1.500/ks,
nyní 700/ks. Tel.: 724 687 971.
•• šicí stroj na šití kožešin, harmoniku
klávesovou, 120 basů, 5 registrů. Tel.:
602 184 313.
•• nový řepák bez motoru za 1.000
Kč. Tel.: 725 604 625.
•• velký elektr. gril na 380 V, vhodný
na cca 25 kuřat. Tel.: 602 513 455.
daruji
•• zvětšovák Openus 5 color a ostatní,
jako nové. Tel.: 723 622 794.
•• starý šicí stroj za odvoz. Tel.:
723 622 794.

Seznámení

•• muž 50 let, hledá ženu k erot.
schůzkám, diskrétně. Napiš SMS,
zavolám. Tel.: 723 250 184.
•• najde se konečně upřímná dívka od
25 - 35 let z MK a okolí? Je mi 45 let,
ale nevypadám na to. Dítě není překážkou. Nebudete zklamaná nikdy v životě. Ozvi se, prosím. Tel.: 515 320 539.

•• hledám muže kolem 65 let, jen
vážně. Tel.: 723 071 074.
•• muž hledá obyčejnou dívku do 32
let se vztahem k přírodě a rodině.
Tel.: 606 305 423.
•• hledám muže kolem 55 let
k vážnému seznámení. SMS na tel.:
724 949 238.
•• vdovec 57 let hledá kamarádku.
Tel.: 739 133 112.
•• žena 51/175 hledá muže všestranných
zájmů, jen vážně. Tel.: 723 724 760.
•• svobodný 39/170 nekuřák hledá
ženu k seznámení. Je ti smutno
a chtěla by ses někomu svěřit a popovídat o svých starostech a na někoho
se spolehnout? Potom napiš, těším se
na tvoji odpověď. Tel.: 606 438 791.
•• rozvedený 40 let, štíhlý, hledá
ženu k vážnému seznámení, děti
nejsou překážkou, jen vážně. Jestli
máš zájem, tak se ozvi, budu se
těšit. Tel.: 721 270 016.
•• hledám muže do 55 let, ráda se
přistěhuji. Tel.: 721 173 781.
•• muž 40/180/78 štíhlé postavy
na úrovni hledá ženu na nezávislé,
intimní dopolední schůzky. Na stavu,
věku, postavě nezáleží. Po ránu je to
... Tel.: 776 617 372.
•• hledám ženu k občasným setkáním, 184/70/52. SMS 603 304 516.

Zaměstnání

•• hledám práci jako uklízečka v MK.
Tel.: 604 864 113.
•• dom. práce, katalog zdarma, SMS s
adresou na tel.: 776 115 282.
•• firma zabývající se potravinářskou
výrobou - masná výroba , přijme do
HPP ženu popř.muže k automatické
narážce typ Handtman . Praxe u narážky
nutná . Výrobna se nachází v Tetčicích
u Rosic. Platové podmínky dohodou.
Tel.: 607 632 883, 724 128 241.
•• Krejčovství MM přijme krejčovou.
V Uličce 2, Ivančice. Tel.: 731 179 959.
•• zahraniční obchod. spol. hledá
ženy všech věkových kategorií. Nenáročná práce, skvělý výdělek. Tel.:
732 125 440.
•• hledáme nové pracovníky na pozice: instalatér, topenář, na montáže
po celé ČR (hlavně Praha). Požadujeme flexibilitu, pracovní nasazení,
upřednostníme uchazeče s vlastním
ŽL. Nabízíme práci za zajímavých
plat. podmínek. V případě zájmu nás
kontaktuje na tel.: 777 145 602 nebo
e-mailu: petricek@instalace.eu.
•• OSP spol. s r.o. - staveb. a
obchod. firma přijme na HPP
vedoucího
stolařské
výroby.
Požadujeme praxi v oboru nejméně 5 let, Nabízíme vysoký
stupeň seberealizace, výborné
finan. podmínky, firemní automob.
a mob. telefon i k soukromým
účelům, příspěvek na stravování
a další výhody. Tel.: 515 322 341,
736 485 212.
•• přijmeme zručné pracovníky na
montáž plastových oken, zedníky pro
finální zapracování oken a montéry
na zasklívání lodžií. I bez výučního
listu - zaučíme. Tel.: 775 551 040.
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.

Oznámení

•• ze zelené škodovky vypadl batoh
s texty. Tel.: 732 648 944.

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.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 19/07 vyjde 26. října 2007, uzávěrka 23. října 2007. NAVŠTIVTE REGIONÁLNÍ SERVER www.zrcadlo.info!
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

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

Ze zápisníku Atletického
klubu Moravský Krumlov

•• červen 2007 - Zmzlinová
olympiáda. Závodů na atletickém
stadioně při ZŠ Svážná v Brně se
zúčastnili všichni členové AC.

V konkurenci brněnských škol
se rozhodně neztratili. Všichni
ve svých kategoriích a vybraných
disciplínách dosáhli na medailo-

vé místa. K tomu jim blahopřála
sprinterka Kateřina Čechová
(druhá na ME dvacetidvouletých
atletů v Holandsku) a triatlonista
Filip Ospalý.
•• červen 2007 - Mistrovství
Moravy a Slezska žáků. Roman
Široký dosáhl pátého místa ve skoku dalekém výkonem 556 cm.
•• červenec 2007 - Mistrovství
v přespolním běhu veteránů.
Naše nejúspěšnější atletka Kateřina Doubková vybojovala na pětikilometrové trati ve velmi silné
konkurenci stříbrnou medaili.
•• červen a září 2007 - I. Liga
juniorek v Brně a Olomouci.
Prestižních závodů se za oddíl
ACP junior Brno zúčastnila hostující Radka Marková.
•• 6. října 2007 - Oslavanský
kros byl zároveň posledním kolem okresního přeboru družstev
starších žáků, ve kterém AC získalo s velkou převahou celkové
vítězství. Zlatou pozici si mladí
atleti udrželi od prvního kola
- Přespolního běhu v Bílovicích.
Nejvýraznější osobností byl
Roman Široký.

FC MIROSLAV
- FC M. KRUMLOV 3:1 (1:0)
Branky: Krula, Dufek, Rohlík
- Radek Doubek
Další utkání KP odhalilo opět
v plné nahotě krumlovské slabiny.
K čemu je těžce vypracovaná převaha v poli, když útočníci nedokáží
žádnou z akcí řádně zakončit. Vše
končí slabou a nepřesnou střelou,
nebo doslova malou domů brankáři soupeře. Snaha se nedá upřít
nikomu, ale na celém týmu leží tíha
odpovědnosti, která všem svazuje
nohy. Krumlov měl i v derby po
většinu zápasu převahu, ale z mnoha šancí dokázal (i díky vynikajícímu výkonu domácího brankáře
Koutníka) vsítit pouze jeden gól.

Miroslav naproti tomu všechny
svoje příležitosti proměnila a tak se
mohla radovat se zisku tří bodů.
FC M. KRUMLOV
- SPARTA BRNO 1:1 (0:0)
Branky: Zelníček-Sedláček
V dalším domácím utkání na těžkém terénu se Spartou Brno chtěli
krumlovští fotbalisté konečně plně
bodovat. Po celé utkání se tlačili
do útoku. Hosté z Brna spoléhali
na rychlé brejky.V první půli si
domácí vypracovali několik šancí.
Už v 6. minutě skončila hlavička
Zelníčka na břevně. Ve 25. minutě
nedokázal nikdo doklepnout po závaru před brankou hostí. Ve 39. minutě zastoupil jeden z obránců na
brankové čáře už překonaného gól-

mana a vykopl střelu Zelníčka. Do
vedení mohli jít i hosté, když jejich
sólo bravurně zlikvidoval Černý.
Ve druhé půli pokračovalo obléhání branky hostí. Skórovat se
podařilo až Zelníčkovi v 65 minutě
přízemní střelou. Už se zdálo, že
se bude konečně naplno bodovat,
ale hostům se podařilo v 73. min.
srovnat Sedláčkem.V samém závěru se mohl zapsat do listiny střelců
i střídající dorostenec Kabelka, ale
z malého vápna přestřelil.
A tak další zápas skončil remízou. Celý tým bojoval. Nejlepší
utkání podzimu sehrál Zelníček.
Byl skoro u všeho, ale střelecká
štěstěna se i tentokrát od něj odvrátila, hlavně v první půli.

foto: AC

Krumlov derby výsledkově nezvládl

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

NEDĚLE 21. ŘÍJNA 2007
V 15.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
-

FC VESELÍ n. MORAVOU
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediální partner FC Moravský Krumlov:
čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

