
/Náměšť nad Oslavou/
Od pátku 11. dubna dosedají

na letištní plochu vojenské letec-
ké základny v Náměšti nad Osla-
vou letadla a vrtulníky. Důvodem 
je vojenské cvičení „Létající 
nosorožec 2008“, které potrvá do 
prvního května.

Tisícovka vojáků a nejrůz-
nější vojenské techniky se tak 
bude objevovat v našem regio-
nu, a to na zemi i ve vzduchu. 
„Námětem letošního cvičení je 
procvičit piloty a návodčí ve 
spolupráci s pozemními vojsky 
v součinnosti s operačními čin-
nostmi, což je navádění na cíl 
protivníka. Předsunutý návodčí 
zjistí cíl v nepřátelském sektoru 
a navede na něj pozemní a letec-
ké síly k likvidaci, aby nedošlo 
k velkým ztrátám na civilním 
obyvatelstvu. Letos se cvičení 
zúčastní přes tisíc osob a budou 
to příslušníci armád ČR, Dánska, 
Velké Británie a Slovenska. Toto 
cvičení potrvá o týden déle než 
předchozí a poprvé se také zú-
častní pozemní vojsko. To má 
přinést zdokonalení v bojové 
činnosti,“ informovala mluvčí 
letecké základny v Náměšti nad 
Oslavou Ludmila Formánková.

Z letecké techniky se zúčastní 
z české strany letouny JAS 39 
Gripen, L-159 a L-39 a vrtulníky 

Mi-24 a Mi-17, Britové přiletěli
letouny Tornado GR 4 a HAWK 
a Slováci předvedou letku L 39. 
Cvičení se dotkne krajů Vysočina, 
Jihomoravského, Olomouckého
a Pardubického.

„Já osobně jsem dnes ráno ne-
letěl, přiletěl jsem civilními aero-
linkami, ale všechno proběhlo, jak 
mělo, a jsme rádi, že jsme mohli 
přijet. Máte tady velmi pěkné po-
časí. Dnes jsme startovali z letiště 
ve východní Anglii, asi hodinu
a půl od severního Londýna. Le-
tos se cvičení účastní jiná peruť 
než v minulých letech. Minulý 
rok jsme cvičili v Ostravě a dva 

předchozí roky zde v Náměšti. 
Cesta do Náměště trvala asi ho-
dinu a čtvrt, to je dobrý čas, ale 
bylo by to ještě méně, kdyby ne-
byl tak silný vítr. Na „Létajícího 
nosorožce“ se již těšíme, je to pro 
nás docela důležité, protože tímto 
cvičením podpoříme spolupráci 
v rámci NATO, jehož důležitým 
členem je Česká republika. Takže 
posílíme vztahy i s ní,“ infor-
moval Graeme Bagnall, velitel 
britské perutě.

Cvičení se intenzivně připra-
vuje od září pod záštitou NATO, 
Armády ČR a zúčastněných 
států, které je také fi nancují. 

„Přesněji cvičení je pořádáno 
první britskou obrněnou divizí 
a dotkne se výcviku a koordi-
naci podpory pozemních sil. 
Cvičení v průběhu let získalo 
velký ohlas pro jeho kvalitu
ve výcviku našich a zahraničních 
jednotek. V nízkých letových 
zónách bude zasažena celá Mo-
rava a věřím, že občané pochopí 
tuto situaci a přistoupí konstruk-
tivně k některým problémům, 
hlavně co se týká hluku letounů 
prolétávajících v nízkých hla-
dinách. Samozřejmě jsou vy-
mezená pravidla, která se musí 
dodržovat.              /pokrač. na str. 2/ 
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POZVÁNKA
na setkání s poslancem a kandidátem na hejtmana

Jihomoravského kraje Mgr. Michalem Haškem,
které se uskuteční v pondělí 28. dubna 2008 od 17.30 hod. 

ve velkém sále Besedního domu v Ivančicích.

Akce se dále zúčastní kandidáti ČSSD do zastupitelstva
Jihomoravského kraje Ing. Mgr. Zdeněk Dufek a Aleš Ryšánek.

Přijďte i Vy diskutovat o budoucnosti České republiky
a Jihomoravského kraje.

Granát nesl v igelitce
/Brno- venkov/ Kuriózní a přitom nebezpečný případ se stal na Brněn-

sku. Díky teplému počasí se seniorka rozhodla zrýt zahradu za rodin-
ným domkem. Při této činnosti našla nevybuchlý granát pocházející 
z II. světové války. Zaúkolovala tedy manžela, aby ho odnesl na policii. 
Šestašedesátiletý muž tento vzal do igelitové nákupní tašky a donesl
na policejní oddělení. „Policisté granát od muže okamžitě převzali, umís-
tili na dvůr, kam nikdo nesměl vstoupit a vyčkali na příjezd pyrotech-
nika. Přivolaný expert na výbušniny si nevybuchlý ruční granát převzal
ke zneškodnění. Na lehkovážnost při nálezu granátu naštěstí nedoplatili 
ani manželé, kteří jej našli, ani nikdo jiný z obyvatel, kteří byli při převozu 
vystaveni možnému nebezpečí výbuchu. Prvním a zásadním pravidlem 
pro podobné situace, kdy lidé najdou munici nebo něco, co jako munice 
vypadá, je nedotýkat se nalezeného předmětu, vzdálit se od něj a zavolat 
Policii ČR,“ vysvětlil policejní mluvčí Aleš Mergental.                   /jak/

foto: mask
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

OSLAVANY
Společnost zabývající se

strojírenskou výrobou převážně
pro automobilový průmysl přijme

do pracovního poměru:

• INŽENÝRA KVALITY 
• TECHNIKA KVALITY (3D)

Dále přijímáme všechny
žádosti o zaměstnání

do databáze uchazečů

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.:546 418 107, 602 288 131, e-mail:

vera.kratochvilova@metaldyne.cz

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním  

neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO

A NA SERVERU ZRCADLO.INFO
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.

vysokozdvižné vozíky
jeřáby - stavební stroje

JOSEF HRŮZA
Medlice 17

tel.: 724 940 711, 606 749 011
hruzamedlice@seznam.cz

www.voziky-jeraby.kvalitne.cz

ŠKOLENÍ - REVIZE
TECHNICKÉ PROHLÍDKY

PRODEJ

Další most uzavřen
/Rybníky/ Od července do listopadu letošního roku bude uzavřen 

most přes řeku Rokytnou v Rybníkách. Stávající mostovka bude str-
žena a nahrazena novou. Důvodů rekonstrukce je hned několik. Ten 
nejzásadnější je neprůchodnost stoleté vody. Je ale také narušena nosná 
konstrukce a chybí chodník pro pěší.

„Projektová dokumentace se zabývá celkovou přestavbou mostu 
přes Rokytnou v Rybníkách včetně minimálních úprav navazující 
silnice před a za mostem. Stávající most nepřevede stoletou vodu na 
řece Rokytné, dochází k zahlcení mostního otvoru, a tím i k vybřežení 
hladiny dříve a častěji, než kdyby byl mostní otvor dostatečný pro celý 
průtok přes korunu jezu těsně nad mostem,“ vysvětlil Jaroslav Char-
vát z SÚS Znojmo. Most je navržen tak, aby byl útlý, s co nejmenší 
stavební výškou. Proto je zvolen železobetonový rám s náběhy, který 
je díky jednoduchému konstrukčnímu řešení bez dilatací vhodnější
i z hlediska údržby. Každá z opěr rámového mostu bude založena
na mikropilotách, ukončených v písčitých štěrcích. Navržený způsob 
zakládání vychází z toho, že nové opěry budou v místě mostu stáva-
jícího, kde dojde k napojení s původními základy. Nový most bude 
přes dvanáct metrů dlouhý a přes deset metrů široký. Předpokládané 
náklady jsou kolem 16 milionů. V průběhu rekonstrukce bude objízdná 
doprava vedena kompletně po náhradní trase přes Dobelice do Morav-
ského Krumlova. Výjimka bude pro pěší. Ti budou chodit po provizor-
ní lávce umístěné vedle staveniště směrem proti vodě.               /mask/

/dokončení ze str. 1/
To znamená, že se nesmí létat 

pod minimální vymezené výšky 
v daných koridorech. Jsou místa,
kde budou předsunutí letečtí ná-
vodčí. Lety jsou členěny na denní 
a noční, nejpozdější přistání bu-
dou ve 23 hodin, o víkendech lety 
nepředpokládáme. Uskuteční se 
také letecký výsadek 120 parašu-
tistů, ale ve vojenském prostoru. 
Zapojí se i raketová protileta-
dlová ochrana. V rámci cvičení 
bude na jeho závěr 1. května 
den otevřených dveří, kde bude 
vystavena technika účastnící se 
cvičení,“ prozradil velitel základ-
ny plukovník Libor Štefánik. 

Potkáte-li se v lesích s na-
fukovacím tankem chráněným 
zahraničními vojáky, neděste se. 
Cvičení se účastní také pozemní 
jednotky, které plní své úkoly. 
„Já doufám, že se při kontaktu 
vzájemně pozdraví, ostrá munice 
není používaná, tak v tom nevidím 
problém. Makety budou rozmístě-

ny v kraji Vysočina a Jihomorav-
ském. Jsou to reálné nafukovací 
tanky a obrněné transportéry,“ 
poznamenal velitel základny.

Vojáci zahraničních misí budou 
ubytováni ve vojenských prosto-
rách, ale i v civilním sektoru 
v Hrotovicích, Třebíči a Brně.

A co budou například Britové 
dělat ve volném čase? „Určitě 
bychom chtěli poznat českou 
kulturu. V České republice 
jsem už počtvrté a i tentokrát 
navštívíme některá z krásných 
měst, která jsou tady v okolí. 
Já osobně už jsem viděl Telč
a zámek v Náměšti. Asi nebu-
deme mít tolik volného času, 
ale určitě pojedeme do Prahy,“ 
sdělil Graeme Bagnall. 

A co vinné sklepy ve Znojmě? 
Navštívíte je? „To je skvělý ná-
pad. Asi bych to měl navrhnout 
svému šéfovi. Já osobně mám 
rád pivo i víno a velmi mi chutná 
český sekt,“ doplnil s úsměvem 
Graeme Bagnall.                   /jak/

Region ovládly ...
/Miroslav/ V sobotu 5. dubna 

se na „novém“ letišti v Miroslavi 
stala tragická událost. Zřítilo se tu 
při startu ultralehké letadlo. Pilot 
havárii nepřežil. Pravděpodob-
nou příčinou bylo selhání motoru. 
Letec se pokusil o obrat, aby se 
dostal na přistání. Manévr se mu 
ale nezdařil a zřítil se. Po dopadu 
se vzňal benzín a letadlo začalo 
hořet. Ve zcela zničeném stroji 
uhořel jednapadesátiletý spolu-
majitel letiště a aeroklubu.

Jako první dorazila na místo 
jednotka dobrovolných hasičů 
z Miroslavi. „Událost byla ope-
račnímu středisku HZS ohlášena 
ve 14.01 hodin a na místo vyjely 
čtyři jednotky profesionálních 
a dobrovolných hasičů - profe-
sionální ze stanic v Moravském 
Krumlově, Hrušovanech nad 
Jevišovkou a ve Znojmě a dobro-
volná jednotka z Miroslavi. Pilot 
se strojem typu SU1 havaroval 

zhruba 70 metrů od letiště mi-
roslavské letecké školy a 30-40 
metrů od silnice. Letoun se po 
pádu vzňal, 51letý pilot zemřel. 
Hořící stroj dvěma práškovými 
hasicími přístroji hasili pracovní-
ci letiště a svědci nehody. Hasiči
z místní dobrovolné jednotky, 
kteří byli na místě za několik mi-
nut, požár dohasili vodním prou-
dem z požární cisterny. Příčinu
a okolnosti nehody na místě vyše-
třovali policisté a experti letecké 
inspekce. Způsobená škoda byla 
předběžně vyčíslena na 900 tisíc 
korun,“ informoval o případu Ja-
roslav Haid, mluvčí Hasičského 
záchranného sboru. 

Na místě neštěstí také zasa-
hovala posádka rychlé lékařské 
pomoci z Hrušovan nad Jevišov-
kou a vrtulník. I přes okamžitou 
pomoc se nepodařilo život pilota 
zachránit. „Neustále probíhá 
prověřování příčin havárie leta-

dla a s tím související expertizy. 
Trosky letadla si převzali experti 
z odborného ústavu a zkoumají, 
proč došlo k havárii. Na původní 
zprávě, kterou jsme zveřejnili, 
se nic nezměnilo, to znamená, 
že došlo ke kombinaci technické 
závady a chybě pilotáže. Výsled-
ky expertiz očekáváme do měsíce
a ty předběžné stanovisko buď 
potvrdí, nebo vyvrátí,“ informova-
la o případu znojemská policejní 
mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Odborníci stále vedou spory 
o havarovaný stroj s označe-

ním SU1. Údajně nemělo jít o 
ultralehké letadlo, ale o experi-
mentální repliku letounu. Ta asi 
nesplňovala rychlostní kritéria 
ani váhové podmínky a podle 
posledních informací neměl stroj 
certifi kaci k letové způsobilosti, 
takže neměl ani vzlétnout. Navíc 
existuje otázka, kterou doposud 
nikdo neobjasnil, a tou je směr 
startu pilota. Vyšetřovatelé by se 
i na tuto skutečnost měli zaměřit, 
protože v blízkosti od dráhy je 
obydlená městská zóna a také
čerpací benzinová stanice. /mask/ 

Nepovedený manévr stál pilota život

Bazén bude ztrátový
/Moravský Krumlov/ Peníze na prvním místě, to si v dnešní době, 

kdy se zdražuje snad všechno, uvědomuje mnohý z nás. Této skuteč-
nosti by si ale měli být vědomy také provozovatelé mnohých veřejně 
prospěšných zařízení. Tím má být i plánovaný bazén v Moravském 
Krumlově. Předpokládat, že jeho provoz pokryje vstupné je bláhové. 
„Místo pro bazén bylo vybráno již před léty záměrně. Jámy po nádržích 
na topné médium v budově na sídlišti stačí poopravit, jednu z nich pro-
dloužit a jinak jsou všechny sítě i zdroje v blízkosti. Finanční rozvaha 
nákladů na provoz bazénu musí být součástí projektu, takže dnes ještě 
neexistuje. Jedno je však jisté. Buď chceme něco dělat pro občany, 
nebo nechceme. Kultura a sport si na sebe nikdy nevydělají. Nejlev-
nější cestou je proto nedělat nic. Tuto cestu jsme rozhodně odmítli, 
takže uvidíme. Musíme však být připraveni na drobnou dotaci, stejně 
jako u kultury,“ vysvětlil Jaroslav Mokrý, starosta města. S doplňko-
vými provozy, jako je sauna a solárium, se zatím nepočítá. Jelikož ale 
má být projekt stavebnicový, nevylučuje se rozšíření tímto směrem, 
stejně jako u možného minimálního občerstvení.                        /mask/

/Oslavany/ Obyvatelé Oslavan  
se dočkali. Nové náměstí i pří-
stupové komunikace, chodníky i 
schodiště budou uvedeny do pro-
vozu. Objeví se lavičky, odpad-
kové koše a odpočinková zóna. 
Počítáno je s ozeleněním plochy. 
Tím by mělo oslavanské náměstí 
začít plnit svou funkci.

S tím samozřejmě souvisí také 
inženýrské sítě pod náměstím. 
Zatím není náměstí kompletní,  
sice již stojí obchodní centrum, 
ale podél protipovodňové zdi 
ještě bude postaven bytový dům 
se dvěma obchody, a to ještě v le-
tošním roce. Také se přehodnocu-
je dostavba zadní části náměstí, 
ve které by měl stál velký dům 
chráněného bydlení pro seniory. 
Vzhledem k jeho velké fi nanční 
náročnosti a nemožnosti získání 
dotací se v současné době projed-
nává změna koncepce. Pak by se 

nejednalo  o jeden velký dům, ale 
o tři menší. Dva z nich by měly 
být stavěny developerským způ-
sobem se stejným charakterem 
využití.

„Půjde o domy s arkádami v re-
miniscenci oslavanského zámku. 
V podloubí budou obchůdky, aby 
náměstí žilo, a nad nimi nájemní 
bydlení pro seniory. I v tomto 
případě se projednává možnost 
developerského fi nancování. 
Podle nás není vždy nezbytné, 
aby městovydávalo peníze na 
něco, co může postavit soukromý 
sektor. Po dokončení jistě bude 
náměstí chloubou města,“ infor-
moval starosta Vít Aldorf.

S úplným dokončením staveb-
ních prací na novém náměstí se 
počítá v lepším případě do tří let, 
a to i se zadní částí náměstí. Tato 
skutečnost ale nemá vliv na hlav-
ní plochu, která je hotova.     /jak/

Oslavanští se dočkali

www.stavebninyhladikova.cz

» PVC trapézové
    a vlnité desky
» polykarbonátové
    komůrkové desky
» betonové prvky
    zahradní architektury 
» betové obrubníky,
    dlažby, ztrac. bednění

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

LETNÍ SLEVY UHLÍ 
Dřevěné brikety 36Kč/10kg

při paletovém odběru

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

Akce platí od 15.4. do 15.6., nebo do vyprodání zásob.



18.04.2008                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

Areál Knížecí les ev. č. 01, Ivančice (bývalá kasárna Neslovice)
IČO: 269 32 423; DIČ: CZ26932423

www.btmetal.cz

KOVOŠROT
»  Výkup barevných kovů, kovového odpadu
»  Zprostředkování likvidace autovraků
»  Nejlepší výkupní ceny na trhu
»  Platby v hotovosti

ocel plech 4,20 Kč/kg • ocel těžká 5,00 Kč/kg
kupol, rozm. do 40x40 cm 5,80 Kč/kg • litina 5,00 Kč/kg

tel./fax: 546 413 335 • mobil: 605 219 039, e-mail: info@btmetal.cz
Provozní doba: Po-Pá  700 - 1530      So 800 - 1200

Na vandaly může
upozornit veřejnost

/Moravský Krumlov/ Samozřejmě, že nejde o spolčování se do ja-
kési domobrany za účelem zjednání pořádku, ale o zefektivnění práce, 
ať už městské, nebo republikové policie. Jedním z typických příkladů 
je stav na dětském hřišti na sídlišti v Moravském Krumlově. Atrakce 
na tomto zařízení jsou systematicky ničeny, což trápí vedení města, 
potažmo Správu majetku města. Ta, jak již i několikrát v minulosti, 
znovu opraví rozbité houpačky. Ty ovšem neničí malé děti, ale puber-
tální výrostci, na jejichž váhu nejsou atrakce dimenzovány. Navíc tu 
řvou a kouří do půlnoci. „Tuto skutečnost vnímám velmi negativně. 
Mám dokonce i recept, jak tomu zabránit. Hlídka policie nemůže být 
samozřejmě současně na všech místech v Moravském Krumlově, Ro-
kytné a Polánce. Ovšem obyvatelé jsou všude. Proto je třeba, aby kaž-
dé narušení pořádku ihned hlásili městské nebo státní polici na známá 
čísla. Pak může hlídka zasáhnout hned! Je marné ráno volat na radnici, 
že zase v noci řvali výrostci na hřišti a dělali si posměch z lidí, kteří
je napomínali. To se mně, bohužel, stává několikrát týdně,“ navrhl 
možné řešení starosta Jaroslav Mokrý.                                        /doms/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Již podruhé zorganizovala dukovanská elektrárna společné cvičení 
ČEZ, ČEPS, SEPS a E.ON, letos pod názvem „BLACKOUT 2008“.

Úplná ztráta napětí je nepříjemný stav pro všechny elektrárny
i spotřebitele, ale pro jadernou elektrárnu to představuje obzvláštní
nebezpečí. Proto se sešli odborníci všech energetických fi rem, kterých 
se může rozsáhlý beznapěťový stav dotknout a kteří ho dokáží elimino-
vat a v konečné fázi zcela odstranit. Pro simulaci beznapěťového stavu 
posloužil plnorozsahový dukovanský trenažer a nutno říci, že vymyslet 
takový sled poruch, který by vedl k úplné ztrátě napájení 2. bloku, zvo-
leného pro cvičení, bylo velice obtížné.

Pro likvidaci takové rozsáhlé poruchy elektrizační soustavy je roz-
hodující perfektní spolupráce dispečerů v dané oblasti. Ti potřebují 
dokonale znát možnosti a potřeby zdrojů, tedy elektráren a rovněž tak 
možnosti přenosových cest. A přesně k tomu posloužilo toto cvičení. 
Velice důležitý byl nácvik vytvoření cesty pro podání napětí z vodní 
elektrárny Dalešice přes rozvodnu Slavětice na 2. blok EDU. Je to
velice složitý sled operací na rozvodnách vyžadující koordinaci mani-
pulantů všech tří subjektů. A to vše se musí podařit do jedné hodiny. 

Při vyhodnocení cvičení se všichni účastníci shodli na nutnosti 
pravidelně taková cvičení opakovat. Plnorozsahový trenažer včetně 
uzavřeného telefonního okruhu je schopen navodit velice věrohodnou 
situaci při poruše a cvičení se tak blíží reálnému stavu.

Zúčastnil jsem se i loňského cvičení a musím konstatovat, že úroveň 
toho letošního se výrazně zvýšila, a to nebyl jen můj názor. Domnívám 
se , že to je pro občany v okolí EDU velice dobrá zpráva.  

13.4.2004, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa 

/Moravský Krumlov/ Exis-
tence drogového doupěte v Mo-
ravském Krumlově je již veřej-
ným tajemstvím. Asociálové se
schází v prostorách restaurace 
Kavalírka. Na častý pohyb pode-
zřelých individuí ve značné míře 
upozorňují i občané. To, že se 
v restauraci kouří „tráva“, je cítit 
i v sousedním obchodě, který je 
pod jednou střechou s nálevnou. 

„Před třemi týdny jsme dostali 
oznámení o rušení nočního klidu 
návštěvníky restaurace Kavalírka. 
Na místo vyjeli policisté i městští 
strážníci, byl přítomen i psovod 
ze Znojma. Provedli celkovou 
kontrolu a nutná opatření s tím, 
že pronajímateli dali důrazně na-
jevo, že pokud se tato skutečnost 
bude opakovat, budou následovat 
další opatření. Po příjezdu hlí-
dek k rušení nočního klidu již 
nedocházelo, takže situace byla 
řešena domluvou a pohovorem 
s nájemcem. Pokud se situace 
bude opakovat, budou následo-

vat častější kontroly, a to nejen 
ze strany policie. Celou lokalitu 
monitorujeme a sledujeme zdejší 
dění,“ informovala mluvčí Poli-
cie ČR Lenka Drahokoupilová.

Se shromažďováním asociálů 
„z půlky okresu“ na půdě Mo-
ravského Krumlova nesouhlasí 
ani starosta města. To je ale asi 
tak všechno, co se dá v této chvíli 
udělat. „Restaurace Kavalírka 
(Barandov) je pronajata soukro-
mé osobě a konají se v ní sou-
kromé párty, přičemž není nikde 
stanovena policejní hodina, která 
by pro soukromou párty stejně 
neplatila. Délka provozní doby 
tedy není důvodem pro zásah po-
licie. Stejně nepostižitelná je kon-
zumace „trávy“, pokud není před-
mětem držení v množství nikoliv 
malém a k obchodu. Stížnosti ob-
čanů, že to cítí ve vedlejším ob-
chodě, k zásahu nestačí. Jediným 
důvodem je rušení nočního klidu, 
které obecně platí po 22. hodině. 
Městská policie může tyto akti-

vity monitorovat, pro zásah však 
není dostatečně početná. Policie 
ČR je na tom podobně. Nedávný 
téměř lynč policejního psovoda 
i se psem, který následoval po 
jeho výzvě ke klidu, a následné 
manévry policie celého okresu
v sedmi obsazených policejních 

autech jsou důkazem, že tato 
situace není jednoduchá. Přiví-
tám jakýkoliv návrh řešení od 
návrhů na změnu obecní či státní 
legislativy až po uzavření tohoto 
zařízení,“ zhodnotil situaci kolem 
problematické restaurace starosta 
Jaroslav Mokrý.                 /mask/

Drogové doupě pod dohledem policie

/Ivančice/ Po zahájení rekon-
strukce mostu v Ivančicích a nut-
ných opatřeních s tím spojených 
jsou prvotní zkušenosti s doprav-
ním omezením zatím pozitivní.

Objevilo se sice několik názo-
rů, že vše šlo udělat jinak a lépe, 
ale ve výsledku jsou to návrhy 
buď naprosto nereálné, nebo pří-
liš fi nančně nákladné.

„Objížďky jsou stanovené Sil-
ničním správním úřadem a není 
s nimi žádný dopravní problém. 
Stanovení objízdných tras je 
plně v kompetenci státní správy, 
konkrétně Silničního správního 
úřadu, který naplánovasl trasy 
objížděk ve spolupráci s Jiho-

moravským krajem. Město se 
podílelo na zajištění bezpečnosti 
tím, že podepsalo s krajským 
úřadem smlouvu na přidělení 
dotace půl milionu na refundaci 
nákladů k zajištění trvalé 24 
hodinové možnosti průjezdu vo-
zidel integrovaného záchranného 
systému přes soukromé fi rmy. JM 
kraj nám v tomto vyšel vstříc a 
s městem spolupracoval,“ uvedl 
Vojtěch Adam, starosta Ivančic. 

„Samozřejmě průběžně kontro-
lujeme objízdné trasy, a to jak náš 
úřad, zástupci města i Policie ČR. 
V tomto směru musím konstato-
vat, že dochází k ničení doprav-
ních značek a to jak posprejová-

ním, což je už dnes trestný čin, 
nebo jsou převrácené. Vandalové 
ulomili také semafor v Alexovi-
cích, značky jsme nacházeli po 
příkopech, v lese a v řece. Proto 
ve spolupráci s policií uvažujeme 
o zásadním posílení hlídkování 
a preventivní činnost,“ popsal 
komplikace Vladimír Dočkal
ze Silničního správního úřadu.

Zvýšený výskyt policistů není 
jen z důvodu ochrany dopravního 
značení. Po celé objízdné trase 
je velmi razantně omezována 
rychlost z důvodu bezpečnosti 
silničního provozu. Řidiči by si 
tak měli dát pozor na rychlost
a své peněženky.                   /jak/

Hlídají dopravní značky i rychlostZaměstnanci 
textilky dostá-
vají výpovědi
/Ivančice/ Celá řada za-

městnanců textilní továrny 
Lanatex v Alexovicích zů-
stala doma místo toho, aby 
šla do práce. Důvodem jsou 
výpovědi, které pracovníci 
textilky dostali. Zda se 
provoz úplně zruší, nebo 
bude zachován jen z části, 
zatím není jasné. V původ-
ní spekulaci možného počtu 
propuštěných se hovořilo
o 160 zaměstnancích,  ale 
toto číslo má být menší.        

Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791
www.holyagro.znojemsko.com

NOVÁ SLUŽBA

PŮJČOVNA
nářadí pro stavbu, dům a zahradu:
- bourací, vrtací a sekací kladiva
- řetězové pily
- motorový vrták
- úhlové brusky, rozbrušovací pily
- provzdušňovače trávníku NOVINKA

prodej ručního
elektrického

nářadí

nářadí pro stavbu, dům a zahradu:
- bourací, vrtací a sekací kladiva

B&T METAL
spol. s r.o.

foto: mask
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE • OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ,
SCHODIŠŤ • OBKLADY KUCH. LINEK • VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

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

IERACO - WECH a.s.HOTOVOSTNÍ  ÚVĚRY 
Ø Věk 18 - 75 let
Ø Pro zaměstnance, důchodce, matky na MD
Ø OSVČ i začínající, i s 0,- na daňovém přiznání
Ø Od 10 000,- do 500 000,- Kč (př. 200 000,- za 3 600,- Kč/měs., RPSN 13,22%)

HYPOTÉKY
Ø Bez prokazování příjmů peníze v hotovosti
Ø Americká hypotéka
Ø Klasická hypotéka - nákup RD, bytu, výstavba, rekonstrukce
Ø Konsolidace, přeúvěrování
Ø I pro problémové klienty

Po vzájemné dohodě sepsání úvěru u vás.

Adresa : Horní náměstí 10, Znojmo, Obchodní pasáž Duky
Pracovní doba: Po-Pá  8-17 hod.

tel./fax: 515 222 893, mobil: 731 176 010, e-mail: rudolf.herzig@seznam.cz

Nové cedule pro pejskaře
/Oslavany/ Se zajímavým požadavkem se na Městský úřad v Osla-

vanech obrátilo několik občanů. Ti požadují vyvěšení plakátků se psím 
lejnem. K této aktivitě původně přistoupila komise pro životní prostře-
dí při Zastupitelstvu města Oslavany. Toto velmi netradiční a originální 
řešení má upozornit majitele psů, aby po svých miláčcích na veřejných 
místech uklízeli. Na cedulce je vyobrazen pes s lejnem a doprovodným 
textem, že toto patří do koše. „Zkušenosti prokázaly, že se jedná o účin-
nou propagandu a majitelé psů jsou si vědomi svých povinností, které 
jsou jim takto připomínány. To ale také upozorňuje ostatní, že ve městě 
se s tímto problémem mohou setkat. V této souvislosti se ozvala řada 
občanů, kteří požadují, aby v okolí jejich nemovitostí byly tyto tabulky 
také rozmístěny, a to proto, že se tam tento nešvar odehrává. Už v tom-
to okamžiku lze říci, že prvotní dopad byl úspěšný a exkrementy jsou 
uklízeny. Faktem je také to, že městská policie se problematice více 
věnuje a snaží se postihovat nezodpovědné jedince,“ vysvětlil starosta 
Vít Aldorf. O dalším rozmístění vývěsek se i přesto uvažuje.        /jak/ 

Majitelé dluží za své psy
/Moravský Krumlov/ Psi a někteří jejich nezodpovědní majitelé 

jsou problémem také v Moravském Krumlově. V minulosti radnice vy-
šla pejskařům vstříc a nechala nainstalovat speciální odpadkové koše 
i s igelitovými sáčky. „Odpadkové koše mají smysl, ale vandalové je 
ničí a sáčky zahazují. Městská policie nemůže dvacet čtyři hodiny den-
ně hlídat všechny nádoby a místa pro venčení psů. Potřebuje součin-
nost občanů - rychlé upozorňování na přestupky,“ poznamenal starosta 
města Jaroslav Mokrý. Problémem nejsou jen psí výkaly, ale i neplati-
či. V současné době je evidováno 595 majitelů psů. Poplatky za držení 
psa stanovilo zastupitelstvo následovně, Rokytná, Polánka a Rakšice 
60 korun, v MK v rodinném domku 80 a v bytě 800 korun. Termín pro 
úhradu poplatků je do konce března. Pak následuje zaslání upomínky. 
Přesto bylo ke konci roku evidováno patnáct dlužníků.              /mask/

Hořela černá skládka
/Vedrovice/ Zřejmě neznámý poberta se rozhodl zlikvidovat černou 

skládku u obce Vedrovice. Tu podpálil a na státní útraty ji likvidovali 
dvě profesionální jednotky hasičů z Moravského Krumlova a Poho-
řelic. „Požár byl nahlášen v sobotu 12. dubna ve 13:58. Hořel odpad
na černé skládce o rozměrech 8 x 10 metrů a hasiči jej lokalizovali
za 1,5 hodiny,“ informoval Jaroslav Haid, mluvčí  HZS.            /mask/

Místní komunikace
s novým povrchem

/Oslavany/ Ve vazbě na opravy místních komunikací v Oslavanech 
byl zpravován operační plán oprav a rekonstrukcí. Situace byla zhod-
nocena a pro letošní rok byly vytipovány místa, kde by mělo dojít 
k opravě komunikací. Takovou lokalitou je ulice Na Vyhlídce. Zde jsou 
již všechny sítě vloženy do země a to včetně kanalizace. V loňském 
roce tu proběhla poslední zemní pokládka, kterou byla síť nízkého 
napětí a síť veřejného osvětlení. Využije se vydaného stavebního povo-
lení a v budoucích čtyřech měsících proběhne očekávaná rekonstrukce 
povrchů vozovek, která si vyžádá 6,5 milionů korun. Město Oslavany 
tuto částku bude stavební fi rmě splácet do roku 2012.

„V této lokalitě je velký tlak ze strany občanů na opravy tohoto 
druhu, protože historicky byla tato část postavena v 60-tých letech 
minulého století, jako sídliště rodinných domů pro zaměstnance dolů. 
Od té doby tu byla pouze amorfní komunikace s dobudovaným chodní-
kem. Tato ulice bude řešena jako obytná zóna. To znamená, že tu bude 
pochůzná komunikace se stáními pro automobily v kombinaci asfalt
a zámková dlažba s dostatečným průjezdným profi lem. Obnoví se také 
dešťová kanalizace. Doufám, že stavba se dokončí ve stanoveném 
termínu a obyvatelé budou spokojeni s prostředím, ve kterém žijí,“ 
poznamenal Vít Aldorf, starosta města.

Obdobné komunikace s amorfním povrchem se zatím nachází 
v místech, kde teprve nastanou podstatné technické zásahy z hlediska 
uložení sítí, takže zde dojde pouze k vyspravení děr po zimním obdo-
bí. Zásadnější změna se týká ulice V Oslavě, kde je třeba dobudovat 
kanalizaci. Proto rada města projedná prozatímní opravu komunikace. 
Ke konečné rekonstrukci povrchů v této lokalitě dojde až po pokládce 
všech inženýrských sítí.                                                                   /jak/

V souvislosti se změnami ve 
vedení Městského kulturního 
střediska, ale i programové 
skladby jsme se obrátili na mís-
tostarostu Tomáše Třetinu, který 
je pověřen vedením této příspěv-
kové organizace, a požádali ho o 
malý rozhovor.

Jaký je tedy současný stav, 
který může být pro někoho ne-
přehledný? 

Je to jednoduché a rád to vysvět-
lím. Především v současné době 
nejde o žádné provizorní řešení, 
ale stálé. Rada města mě pověřila 
vedením Městského kulturního 
střediska. V nejbližší době se nic 
měnit z pohledu vedení nebude. 

Jaké prostory užíváte a jak je 
zajištěn jejich provoz? Plánují se 
do budoucna nějaké změny?

Co se týká užívání prostor, tak 
v Informačním centru a Epopeji 
je provoz zajištěn standardně. 
To znamená, že Informační cen-
trum je otevřeno dle zveřejněné 
provozní doby. Stejný stav je i 
na Epopeji a v Muzeu. Kance-
láře na Břízové jsou využívány 
zaměstnankyněmi MěKS, pokud 
v dané chvíli organizačně neza-
jišťují různé pořádané akce. Do 
budoucna plánujeme, a to od roku 
2009, využít budovu MěKS na ul. 
Břízové jako bezbariérové zaříze-
ní, budovu komerčně pronajmout 
s tím, že bude využívána orga-
nizacemi zabývající se využitím 
volného času mládeží a sociál-
ními službami. Takže do konce 
roku 2008 bude stav neměnný, 

od 1. ledna 2009 nastane změna. 
Plánujeme přemístit kanceláře 
a Informační centrum na ulici 
Zámeckou vedle Epopeje, kde 
se již rekonstruují prostory. Od 
tohoto kroku si slibujeme, že 
služby budou blíže návštěvníkům 
a turistům, takže by mělo jít o ze-
fektivnění činnosti MěKS.

S Vaším nástupem do fi nkce 
nastaly i personální změny. Jaké? 

Co se týká personálních změn, 
tak ano, změny nastaly. Ty se 
ale nevymykají běžné fl uktuaci. 
Na uvolněné místo v Infocen-
tru bude vyhlášeno standardní 
výběrové řízení, do té doby je 
zajištěno prozatímní fungování. 
V knihovně jsme pokryli uvol-
něné místo pracovnicí v rámci 
organizace s odborným vzdělá-
ním v tomto oboru. Galerie jako 
součást MěKS se personálních a 
především programových změn 
dočká, až bude přestěhována do 
městské šatlavy, kde bude mít své 
stálé místo. Do té doby výstavní 
činnost a výstavy budou samo-
zřejmě zajištěny. Jen pro letošní 
rok je jich 8 a dotýkají se všech 
možných témat.

Provoz všech našich zařízení je 
zajištěn standardně a to i o víken-
dech. V Epopeji jsou proškolené 
pracovnice. V Infocentru nastala 
mírná proluka způsobená od-
chodem a následnou inventurou
s předáním nové pracovnici. Pro-
to mohlo dojít ke komplikacím, 
za které se omlouvám. Dnes je již 
vše v pořádku. Vážím si upozor-

nění z řad veřejnosti na problémy, 
které takto můžeme promptně od-
straňovat.

Budou i programové změny? 
Co chystáte do budoucna pro 
občany a návštěvníky města? 

Co se týká kulturního progra-
mu na nejbližší dobu, tak je asi 
zbytečné, abych na tomto místě 
předčítal jednotlivé akce z na-
bídky, byl by to dlouhý seznam a 
občané se zájmem o kulturu mají 
možnost se o něm bez problémů 
dozvědět. Opravdu jde o dlouhý 
seznam s různorodou tématikou 
a žánry. Namátkou upozorním 
na to, že tu máme tři velké hu-
dební festivaly, v rámci kterých 
je možnost se zaposlouchat do 
konkrétních vystoupení a máme 
i překvapení. Nezapomínáme ani 

na folk, country, taneční zábavy 
a rock. Jednou z novinek je také 
letní fi lmový festival, který si ur-
čitě najde své příznivce, ale také 
cyklus divadelních představení. 
Plánujeme oslavy 45. výročí 
Slovanské epopeje v Moravském 
Krumlově, což je určitě srdeční 
záležitost. Samozřejmě už se 
plánuje i rok 2009, kdy chceme 
spustit velkou mediální kampaň 
na podporu Slovanské epopeje. 
A to také vzhledem k současné 
situaci kolem díla. V roce 2010 
město Moravský Krumlov oslaví 
750 let od povýšení na město. Na 
tento rok plánujeme celoroční 
oslavy, nebudou to jen jednotlivé 
akce. Pro velkou náročnost se 
toto připravuje již nyní a bude
se na co těšit.                     /mask/

Kam kráčí kultura v Moravském Krumlově?

/Moravský Krumlov/ Sedm 
strážníků městské policie včetně 
jejich výkonného velitele stojí 
město ročně 3,5 milionu Kč. Jsou 
vytvořeny tři dvoučlenné hlídky
a velitel zaskakuje v případě ne-
moci, či dovolené tam, kde je třeba.
Hlídky mají k dispozici nové slu-
žební auto Škoda Roomster.

Na to, zda je tento stav dosta-
čující a s čím se v současné době 

městská policie potýká, jsme se 
zeptali starosty a velitele městské 
policie Jaroslava Mokrého.

„Toto obsazení hlídek je nut-
ností, protože současný právní 
řád nechrání strážníky ani oběti, 
ale přestupníky. Samotný strážník 
se neubrání například falešnému 
nařčení přistiženého přestupníka, 
že po něm chtěl úplatek a „knof-
líkové“ kamery, které by dokázaly 

nevinu strážníka, jsou drahé.“
 Jaké jsou výstupy ze zeštíhlení 

MP a kam například šly uspoře-
né peníze?  „Zeštíhlení“ MěP 
před čtyřmi léty má za důsledek 
neúplné služby. Uspořené peníze 
(zpočátku necelé 2 miliony Kč, 
nyní, po celkovém zdražování 
vstupů a infl aci již pouze 1 milión 
korun) se bez konkrétního určení 
rozpouštěly každoročně v roz-
počtech města.

Uvažuje se o navýšení po-
čtu strážníků v souvislosti se 
zvyšujícím se stavem drobných 
deliktů ve městě? Právě probíhá 
personálně procesní audit na 
Městském úřadě, který zahrnuje i 
Městskou polici. Sami však víme, 
že při současném stavu nemůže 
MěP pokrýt všechny denní i 
noční služby, aniž by porušovala 
zákoník práce. Audit nám napoví 
více. V současné době není pro 
zvyšování stavu MěP napříč po-
litickým spektrem vůle.

Máme informace, že odchází 
výkonný velitel MP. Co nám k to-
mu povíte? Informace o odchodu 
výkonného velitele se nezakládá 

na pravdě. Jeho pracovní poměr 
nadále trvá, ve výpovědi není.

Jak je daleko projekt kame-
rového systému? Silně dotovaný 
projekt městského kamerového 
systému, který jsme podali na zá-
kladě výzvy místního Obvodního 
oddělení Policie ČR, letos nevy-
šel. Bylo více zájemců než peněz 
a podle bodového hodnocení jsou 
v republice ještě horší místa než 
Moravský Krumlov, co do kri-
minality, která zákonitě dostala 
přednost. Budeme to zkoušet dál. 

Je již v provozu stacionární ra-
dar, případně kdy bude? Stacio-
nární radar je v provozu na ulici 
Znojemská od 11. prosince 2007. 
Za dobu jeho fungování došlo 
ke snížení přestupků nedodržení 
rychlosti v obci o téměř 60 % 
(z více než 70 na 30 denně!).
Po určitých administrativně tech-
nických potížích začíná fungovat 
i navazující správní řízení. Klad-
né zkušenosti hovoří jednoznačně 
pro rozšíření tohoto systému. Do-
časný doplněk ve formě tří kusů 
výstražných radarů bude osazen 
v krátké době.                    /mask/

Snížení počtu strážníků velké úspory nepřineslo

foto: mask

foto: mask
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Zeptali jsme se: Mgr. Marie Francové, ředitelky 
Základní a Mateřské školy Tavíkovice 

Paní ředitelko, co nám povíte 
o vaší škole? 

Základní škola a Mateřská 
škola Tavíkovice je příspěvková 
organizace, neúplná malotřídní 
škola, kde jsou ve dvou třídách 
vyučováni žáci prvního až pátého 
ročníku. V letošním školním roce 
máme celkem 24 žáků. V 1. třídě 
je 11 žáků (1.a 4.ročník) ve 2. tří-
dě je 13 žáků (2., 3. a 5. ročník). 
Ve škole pracuje školní družina, 
kterou navštěvuje 20 žáků. Sou-
částí budovy je mateřská škola 
s kapacitou 20 dětí. Stravování 
dětí a zaměstnanců školy je zajiš-
těno dovozem obědů z Domova u 
lesa Tavíkovice.

Jak vnímáte situaci školy v po-
sledních pár letech? 

Za současných podmínek ve 
školství a demografickém vývo-
ji v České republice hodnotím 
situaci ve škole za uspokojivou. 
Snažíme se z minima vytěžit 
maximum, což se nám s většími
i menšími úspěchy daří. Povedlo 
se nám ve velké konkurenci škol 
a nedostatku finančních prostřed-
ků přežít a zachovat tak školu 
s více než stoletou tradicí v obci. 

Co konkrétně tedy děláte pro 
zachování školy v Tavíkovicích? 

Jak už jsem řekla, dětí stále 
ubývá a tuto skutečnost nejsme 
schopni ovlivnit. Co však ovlivnit 
můžeme, je kvalita poskytova-
ného vzdělání. Proto se snažíme 
přinášet do výuky nové metody
a rozšiřovat vybavení školy, ze-
jména výpočetní technikou. V ma-
teřské škole nabízíme logope-
dickou péči a zájem je o hru na 
flétnu. Velice si vážíme spolupráce 
s Domovem u lesa, kam chodíme 
plavat do bazénu, využíváme kera-
mickou dílnu a společně jezdí děti 
z mateřské školy do znojemského 
divadla. V tomto trendu chceme
i nadále pokračovat, pokud nám
to bude umožněno. 

Co Vás dnes nejvíce tíží?
V současné době je podle mého 

názoru největším problémem sa-
motná budova školy. Je velmi sta-
rá a finance na její údržbu nejsou 
dostačující. Prioritou pro nás je 
výměna oken, která by přinesla 
úspory energetických nákladů
a zlepšila prostředí pro výuku. 

V čem naopak vidíte pozitiva?
Hlavní devizou našich dětí je 

podle mého názoru paradoxně 
jejich malý počet, což nám umož-
ňuje intenzivněji se jim při výuce 
věnovat. Můžu říct, že všichni 

členové našeho pedagogického 
kolektivu dělají všechno proto, 
aby se žáci cítili co nejlépe. Ve 
škole máme vzdělávací program 
Cesta za poznáním. Chceme, aby 
výuka nebyla jednotvárná, aby si 
děti navzájem pomáhaly a aby 
je práce bavila. Snažíme se také 
změnit názory o nedostatečném 
rozsahu a kvalitě výuky v malo-
třídní škole tím, že jsou naši žáci 
úspěšní i v dalším studiu. 

 Co u vás dělají děti po výuce? 
I když jsme malá škola, nabí-

zíme širokou škálu mimoškolních 
aktivit. Máme sportovní kroužek 
florbalu a kopané, kroužek an-
gličtiny, dramatický kroužek, 
hru na flétnu, cvičení s overbaly
a gymnastickými míči, pracujeme 
s počítači. 

Mají i rodiče zájem o školu? 
Pro rodiče připravujeme samo-

zřejmě třídní schůzky, ale dveře 
naší školy jsou jim kdykoliv 
otevřené. V letošním roce jsme 
s pomocí maminek uspořádali 
vánoční výstavu perníčků a hod-
ně nám pomáhají při šití kostýmů 
na školní akademii. 

Spolupracujete i se školami
ve Vašem okolí? 

Spolupracujeme se ZŠ Višňo-

vé, která je naší spádovou školou 
a se ZŠ Trstěnice. Pravidelně se 
scházíme na společných metodic-
kých schůzkách. 

Co podnikáte v oblasti kultury 
nebo sportu, na co nás pozvete? 

Každý rok připravujeme školní 
akademii. Jde o společné vystou-
pení s mateřskou školou. Celý 
kolektiv se podílí na její přípra-
vě. Píšeme texty, připravujeme 
kostýmy, rekvizity. Je to pro naši 
školu hlavní kulturní akce roku, 
do které se snažíme zapojit celou 
školu, rodiče i obec.

Vychází Vám vstříc obecní 
úřad, jakožto zřizovatel školy? 

Na obci je vidět, že má zájem, 
aby škola v obci byla a spoluprá-
ce s ní je na dobré úrovni. V rám-
ci nabitého obecního rozpočtu se 
snaží naše finanční požadavky 
uspokojovat. 

Jak trávíte volný čas? 
Volného času mi moc nezbý-

vá, protože kromě běžné výuky 
a s tím souvisejícími činnostmi 
musím vykonávat plno adminis-
trativních činností související 
s funkcí ředitelky školy. V tom 
vidím svůj hlavní handicap oproti 
ředitelům velkých škol. 

Děkuji za rozhovor M. Sklenář

/Oslavany/ Zastupitelé města 
Oslavan přijali na svém mimo-
řádném zasedání jedno z nejzá-
sadnějších, ale také nejtěžších 
usnesení tohoto volebního období. 

Jedná se o souhlas města Osla-
vany s přistoupením k žádosti 
o dotaci z  programu „Zlepšení 
kvality vody v řekách Jihlava 
a Svratka nad nádrží Nové 
Mlýny“, v jehož rámci má dojít 
ke kompletnímu dobudování 
a rekonstrukci kanalizační sítě 
v Oslavanech a Padochově. 
Dále je předmětem přebudování 
zastaralé nevyhovující čistírny 
odpadních vod v Oslavanech na 
přečerpávací stanici a výstavba 
výtlaku na ČOV Ivančice, která 
patří Svazku.

Přistoupení k žádosti bude mít 

v případě jejího úspěchu a schvá-
lení dalších postupných kroků ze 
strany města Oslavany významný 
dopad na zadlužení města. I když 
dotace může pokrýt až 78 % 
celkových nákladů, bude muset 
město Oslavany na danou akci 
přispět finančními prostředky ve 
výši cca 67 milionů. Město zřej-
mě uvažuje o bankovního úvěru 
s délkou splácení na 25 let. 

Dalším krokem v horizontu 
dvou let bude uzavření konečné 
smlouvy mezi Svazkem s doda-
vatelem akce. Celkové náklady 
akce, které se týkají města Osla-
vany a jeho části Padochov jsou 
předpokládány ve výši 283 mili-
onů bez DPH.

„V této chvíli jsme na počátku 
cesty. Zastupitelstvo ještě čeká 

schvalování několika dalších 
postupných kroků vedoucích 
k čerpání dotace, v rámci kterých 
můžeme vždy zatáhnout za zá-
chrannou brzdu v případě, že dojde 
k významným změnám, které by 
prokázaly, že není v silách města 
akci profinancovat. Věříme, že 
k tomuto nedojde a vše bude pro-
bíhat po dalším postupném, velmi 
důkladném projednání hladce ke 
zdárnému cíli. Jde totiž v zásadě 
o to, že nám příliš jiných možnos-
tí nezbývá, neboť minulé vlády 
vyjednaly takové podmínky pro 
vstup do EU, kdy města naší veli-
kosti musí do roku 2010 splňovat 
přísné limity vypouštěných vod, 
jejichž nesplnění by bylo důvo-
dem k opakovanému vyměřování 
vysokých pokut. Bude se jednat 
určitě o velkou zátěž pro město 
i budoucí zátěž pro naše občany. 
Někteří z nich budou muset inves-
tovat do náhrad svých nevyhovu-
jících či nových kanalizačních 
nebo  vodovodních přípojek. Ale 
na straně druhé, i přes tato nega-
tiva společně vybudujeme dílo, 
které bude našemu městu a jeho 
obyvatelům sloužit bez dalších 
zátěží v dané oblasti po budoucí 
generace s tím, že životnost kana-

lizací je předpokládána na 60 let,“ 
vysvětlil starosta Vít Aldorf.

Celou záležitostí se byť v ča-
sové tísni, zabývaly mimo členů 
zastupitelstva také poradní orgá-
ny, a to finanční výbor a výbor 
majetkový, investiční a územ-
ního plánování. Ten na základě 
informací, které byly předloženy 
pro jednání na zastupitelstvu, 
nedoporučil přistoupení k dané 
žádosti z důvodu nedostatečných 
podkladů pro rozhodování. Nic-
méně zastupitelstva se zúčastnila 
kompletní reprezentace Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančic, 
zpracovatelé samotné žádosti, 
zpracovatel projektové dokumen-
tace a ředitel Vodárenské a.s.

V rámci velmi obsáhlé roz-
pravy byly postupně zodpově-
zeny veškeré dotazy směřující 
k problematice dané akce, a to 
jak majetkovému výboru, tak 
jednotlivým zastupitelům, a byl 
vysvětlen celý princip vedoucí 
k udělení dotace a jejímu čerpání 
včetně prodiskutování negativ-
ních dopadů pro město. Po této 
obsáhlé diskuzi přistoupilo město 
k projednání návrhu o přistoupe-
ní k žádosti s tím, že zastupitelé
tento návrh schválili.             /jak/

Největší investiční akce Oslava na spadnutí

Bláto nahradí asfaltem
/Ivančice/ Na starém sídlišti v Ivančicích se naplno rozběhla výstav-

ba komunikace, která bude sloužit jako druhá spojnice mezi hlavní sil-
nicí a obydlenou částí sídliště. Půjde o vozovku, která je nutná pro do-
budování části kanalizační sítě vedoucí do hlavního sběrače a současně 
umožní opravy stávajících komunikací v oblasti starého sídliště. Tím se 
zvýší průjezdnost vozidel na sídliště a zlepší se bezpečnost silničního 
provozu. Do půlky května by mohla být komunikace hotova. Po ní se 
budou opravovat stávající komunikace především na ulici Za Ústavem 
a Jana Blahoslava. Na to budou navazovat i parkovací místa.        /jak/ 

Miliony do oprav silnic
/Jamolice, Polánka/ Silnice mezi obcemi Jamolice a Polánka bude 

opravena a opatřena novým povrchem. Nákladná rekonstrukce důleži-
tého silničního tahu druhé třídy, který je zároveň jednou z únikových 
havarijních komunikací EDU, tak bude kompletně zrekonstruován.

Akce bude rozdělena do tří na sebe navazujících částí. Jako první
na řadě je úsek spojující obě obce. Průtahy oběma obcemi budou řešeny
současně. „Silnice mezi obcemi bude provedena v jednotné šířce. Za-
čátek úseku je za obcí Jamolice, konec je před křižovatkou se silnicí 
II/15250 v navázání na úsek opravený v roce 2005. Celková délka 
opravy je 2000 m. Rekonstrukce vozovky je navržena částečnou recyk-
lací vozovky na místě s přidáním pojiva cementu a asfaltové emulze. 
Provede se snížení úrovně vozovky v tloušťce 100 mm odfrézováním. 
Dojde také k rozšíření vozovky. V rámci stavebních prací bude prove-
deno odvodnění vozovky silniční drenáží, zřízení zpevněných krajnic
a  dopravního značení včetně osazení plastových sloupků. Tato akce 
bude stát 25 milionů,“ vysvětlil Jaroslav Charvát z SÚS Znojmo.

Jak již bylo řečeno, na rekonstrukci tohoto úseku bude navazovat 
celková rekonstrukce průtahů obcí Jamolice a městskou částí Polán-
ka. Oba průtahy se v současné době připravují. V Jamolicích půjde o 
celkovou délku úseku 1365 m. V rámci rekonstrukce vozovky bude 
vybudována nová dešťová kanalizace, 4 autobusové zálivy a parkovací 
stání. Podél komunikace se opraví chodníky a vjezdy k nemovitostem. 
Na začátku obce ve směru od Dukovan je navržena zpomalovací 
vjezdová brána. Opravy budou stát 45 milionů. Podobně na tom bude
i městská část Polánka. Tam oprava přijde na 35 milionů.          /mask/

Vzal rozhodčího po hlavě
/Rosice/ Neobvyklé trestní oznámení dostali policisté v Rosicích 

- napadení rozhodčího hokeje. K útoku hokejisty na rozhodčího mělo 
dojít při hokejovém utkání. Na rozhodčího měl zaútočit hokejista, 
kterého poslal na trestnou lavici. Hráč z Brna měl hokejkou udeřit
po hlavě rozhodčího z Hradce Králové. Naštěstí nosí rozhodčí přilbu, 
takže ta zmírnila úder, ale i přes to utrpěl tržnou ránu na hlavě. „Kolego-
vé napadeného rozhodčího dopravili do šatny, kde jej prvotně ošetřili. 
Muž však musel na ošetření do brněnské nemocnice. Utkání bylo oka-
mžitě zastaveno. Policisté šetří tento hokejový incident jako podezření
ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za který hrozí až dva roky 
vězení,“ upozornil policejní mluvčí Aleš Mergental. Rosické policisty 
teď čeká řada výslechů hráčů hokejových týmů.                             /jak/

Supermarket v Krumlově
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově chystá soukromá 

společnost výstavbu supermarketu. V pravém slova smyslu nepůjde
o supermarket, ale diskontní prodej obchodního řetězec Penny Market. 
Prodejna by měla stát vedle čerpací stanice na Znojemské ulici naproti 
jatkám. „Tuto aktivitu vnímáme kladně. Město velikosti Moravského 
Krumlova již dávno něco takového potřebovalo. Musíme si totiž uvě-
domit, že nebýt tvrdé konkurence řetězců, diskontů a dalších uskupe-
ní, již dávno bychom při průměrné úrovni příjmů v ČR své potřeby,
a zejména potraviny, neufinancovali,“ zauvažoval starosta Krumlova 
Jaroslav Mokrý. V daném místě ale stojí boží muka, která jsou nemovi-
tou kulturní památkou, zapsanou v seznamu Ministerstva kultury ČR, 
k jejímuž vlastnictví se město přihlásilo, protože při průzkumu nebyl 
žádný vlastník zjištěn. „Tato památka bude vcelku, včetně základů, 
odbornou firmou přesunuta na jiné místo, zřejmě za mostek přes Dob-
řínský potok, za úpatí tamní pěšiny,“ dodal starosta Mokrý.       /mask/

Dva roky za lup benzinu
/Nové Bránice/ Minulý týden obvinili kriminalisté šestadvaceti-

letého muže z Říčan ze spáchání trestných činů krádeže a poškozo-
vání cizí věci. Muž vyrazil v noci s doposud neznámým komplicem 
na výlet za povyražením Ivančickem. U Nových Bránic jim došel 
benzin. Mladíky nenapadlo nic lepšího, než benzín ukrást. Z nádr-
ží dvou aut, která poškodili, vytekla nafta. Třetí nádrž už jim dala
vytoužený benzin. „Celkově poškodili nádrže tří aut, z nichž ukradli asi 
sedmdesát litrů pohonných hmot. Škoda se dostala celkem na patnáct
tisíc korun. Muži, který byl v minulosti trestaný za výrobu drog a má 
vyslovený zákaz řízení pro jízdu pod vlivem drog, hrozí ze zákona
až dva roky vězení,“ doplnil policejní mluvčí Aleš Mergental.       /jak/



Nový zákon o silničním provo-
zu přinesl jednu podstatnou změ-
nu. Od 1. července 2006 se auto-
sedačky musí používat na všech 
typech komunikací. Autosedačku 
musí mít dítě menší než 150 cm 
a lehčí než 36 kg, vyšší nebo 
těžší dítě se poutá bezpečnostním 
pásem. Dětské autosedačky jsou 
ale především pro bezpečí vašich 
dětí, ne nutné zlo, které vám za-
jistila legislativa. 

Nejdříve si ale povězme něco 
o tom, proč vlastně sedačky po-
užívat. Při prudkém brzdění či 
nárazu je každá osoba ve vozidle 
vržena obrovskou silou vpřed. 
Například u desetikilového dítěte 
při nárazu v rychlosti 50 km/h je 
tato síla velká, jakoby dítě vážilo 
300 kg! Náraz při rychlosti 50 
km/h bez autosedačky odpovídá 
pádu z výšky 10 metrů. Proto 
vozit dítě bez autosedačky je 
stejný hazard, jako ho nechat hrát 
si na parapetu otevřeného okna
ve třetím patře. 

Uvědomme si, že je nutno dítě 
poutat i při jízdě v obci, a to i na 
krátké vzdálenosti, jakou může 
být například cesta do školy. 
Náraz v rychlosti 15 km/h bez 
autosedačky může být pro dítě 
již smrtelný. Mějte na paměti, že 
nejvíce dětí umírá při nehodách 
právě v autě. Policejní statistika je 
nekompromisní. Nezajištěné děti
v autě umírají při nehodě 7x 
častěji než děti zabezpečené 
v autosedačce. Je samozřejmé, že 
sedačka havárii nezabrání, avšak 
smrti dítěte může. Samozřejmě, 
že i v této oblasti koluje mezi lid-
mi mnoho fám a nepravd, těmi se 
ale raději zabývat nebudeme. 

A co samotné sedačky? Není 
sedačka jako sedačka. Nejlev-
nější nemusí být nejbezpečnější. 
V nabídce je nepřeberné množ-
ství autosedaček. Můžete sehnat 
levnou, drahou, lehkou, těžkou, 
červenou, pruhovanou, měkkou 
i tvrdou. Sedačky se především 
rozdělují podle mezinárodních 

norem do čtyř skupin, a to podle 
váhy a věku dítěte. Skupina 0+, 
do 13 kg (od narození přibližně
do 18 měsíců), Skupina 1, od 9 kg
do 18 kg (přibližně od 8 měsíců do 
3 1/2 roku), Skupina 2, od 15 kg
do 25 kg (asi od 3 do 7 let), 
Skupina 3, od 22 kg do 36 kg 
(od 6 do 12 let). Hlava nesmí 
přesahovat okraj sedačky, a když 
dítě autosedačku dorůstá, je čas 
pořídit sedačku vyšší skupiny. 

Opačná varianta je také špatná, 
a to kupovat dopředu větší sedač-
ku. V tomto případě totiž hrozí, že 
se vám dítě ze sedačky vysmekne, 
své ratolesti také nekupujete boty 
o dvě čísla větší s tím, že „doros-
te“. Dnes již prodávané sedačky 
často odpovídají kombinovaným 
požadavkům více skupin, napří-
klad 2+3. Na trhu jsou i sedačky 
schválené pro všechny skupiny, 
to znamená od 0+ do 3 – opěrky
a polstrování uvnitř sedačky lze 
postupně odebírat, jak dítě roste. 

Od roku 2004 také platí mezi-
národní norma Isofi x a výrobci 
automobilů i sedaček ji postupně 

stále více uplatňují. Smysl normy 
je vybavit autosedačky stejným 
upevňovacím systémem, který 
by navíc zlepšil stabilitu sedačky 
při nárazu a zjednodušil upevnění 
ve voze. Ukotvení systému Isofi x 
je pevně spojeno s konstrukcí 
automobilu.

Samozřejmě, autosedačka musí 
být homologovaná, neboli schvá-
lená k provozu. Proto v prodejně 
požadujte certifi kát.

Dítě by se v sedačce mělo také 
cítit příjemně, proto snad ani 
nemusíme připomínat, že byste 
ji měli vybírat spolu s dítětem 
(pokud patří do vyšší věkové 
kategorie). Samozřejmě, že barva 
potahu by měla být při výběru
na posledním místě, i když ne-
zapomeňme, že děti dokáží být 
občas i nečistotné (hlavně když 
něco jedí), proto i barva a zvolený 
materiál může být důležitý. 

Podmínkou pro sedačku je, že 
by měla být kvalitní, nepoškoze-
ná a správně upevněná. Příliš se 
nedoporučuje kupovat sedačku 
z druhé ruky nebo v bazaru. 

„Zdědit“ ji po starším bratranci 
také nemusí být ideální. Důvo-
dem je neznalost historie a s tím 
související stav. Sedačka poško-
zená používáním nebo po havárii 
už nemusí mít stejné vlastnosti 
jako nová. Poškození mohou 
být i zdánlivě nepatrná. A kdyby 
došlo k nejhoršímu, nemusela by 
vydržet extrémní zatížení, které 
nová sedačka zvládne.

A nakonec samotné upevně-
ní. Když pomineme typy pro 
nejmenší, tak sedačku umisťuje-
me na zadním sedadle ve směru 
jízdy vozidla. V blízkosti sedačky 
by neměl být aktivní airbag. 
Na to si dávejte velký pozor! 
Při upevňování autosedačky do 
vozu je potřeba si předem pečlivě 
prohlédnout návod. Ten bychom 
měli vozit s sebou. Když je se-
dačka správně upevněna, téměř 
se s ní nedá pohnout.

No a nyní už jen popřát pří-
jemnou cestu, třeba za letními 
dobrodružstvími a pamatujte
na pravidlo šťastného návratu. 

/mask, materiály Policie ČR/

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

736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba

e-mail: prodej@piras.cz
servis@piras.cz

www.piras.cz
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

AUTOCENTRUM KRÁL - M 27 SERVICE s.r.o.
AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • DOVOZ AUT ZE ZAHRANIČÍ • NÁHRADNÍ DÍLY

Mazda 121 DB 1,3i
r.v. 1993, cena 35.000 Kč
tach.: 124 tis. km, červená
rádio, centrál, nehavar., koupe-
no v CZ, servisní knížka

Mazda Premacy 2,0 DITD
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 115 tis., sv. stříbrná
klima, 4x airbag, ABS, centrál, el. 
okna a zrc. rádio, imob., centrál 

Mazda Xedos 9 2,5i V6
r.v. 1994, cena 85.000 Kč
tach.: 160 tis. km, vínová metal.
klima, 2x airbag, ABS, alu kola,
el. zrc. a okna, CD, centrál

Opel Vectra 2,0 TD
r.v. 1997, cena 66.000 Kč
tach.: 135 tis. km 
klima, 2x airbag, ABS, posil., alu
kola, centrál dálk., mlhovky

Mazda Premacy 1,8i
r.v. 1999, cena 169.000 Kč
tach.: 148 tis. km, modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio,
imob., alu kola, el. zrc. a okna

Mazda Premacy 1,8i AT
r.v. 1999, cena 139.000 Kč
tach.: 132 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, imob., el. zrc.
a okna, posil., mlhovky, pal. PC

Mazda MPV 
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
tach.: 105 tis. km, zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, alu kola,  
el. okna, posil., orig. rádio

Mazda MX5 1,8i 16V cabrio
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
tach.: 76 tis. km, černá metal.
2x airbag, ABS, shr. střecha, alu 
kola, imob., el. okna a zrc., posil.

Mazda 6 kombi 1,8i
r.v. 2005, cena 388.000 Kč
tach.: 86 tis. km, tm. šedá metal
klima, 8x airbag, ABS, EDS, el. zrc.
a okna, dálk. centrál, orig. rádio

Mazda 6 2,0 MZR CD
r.v. 2002, cena 255.000 Kč
tach.: 145 tis. km, tm. modrá
digi klima, 8x airbag, ESP, TCS, 
ABS, centrál, CD, el. zrc. a okna,

Mazda CX7 DISI REVOLUTION
r.v. 08, cena 699.000 Kč + DPH
tach.: 1 tis. km, černá
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR,
ESP, alu kola, 4x4, max. výbava 

Mazda 626 2,0 GF
r.v. 1998, cena 89.000 Kč
tach.: 175 tis. km, sv. hněd. metal
aut. klima, 4x airbag, ABS, posil., 
pal. PC, mlhovky, el. zrc. a okna

Mazda 626 GF 2,0 DITD
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach.: 139 tis., tm. modrá
klima, 4x airbag, ABS, centrál, 
imob., el. výbava, rádio, mlhovky

Mazda 626 2,0i kombi
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach.: 149 tis., červená
dogi klima, 4x airbag, ABS, rádio, 
el. výbava,  tón. skla

Mazda 5 2,0 MZR 
r.v. 2006, cena 459.000 Kč
tach.: 25 tis. km, tm. šedá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR, 
el. okna a zrc., alu kola, posil

Mazda 3 1,6i TE sport
r.v. 2003, cena 269.000 Kč
tach.: 55 tis. km, modrá metal
aut. klima, 6x airbag, ABS, ASR, 
CD, posil., el. zrc a okna

Mazda 323 1,5i sedan
r.v. 1995, cena 39.000 Kč
tach.: 165 tis. km, červená
1. majitel, nehavar., centrál, 
posil., otáčkoměr, manuál

Mazda 323 1,8i
r.v. 1993, cena 45.000 Kč
tach.: 145 tis. km, modrozelená
klima, ABS, centrál, rádio, šíbr, 
tón. skla, zadní stěrač

Mazda 323 2,0 DI
r.v. 1998, cena 68.900 Kč
tach.: 195 tis. km, tm. modrá.
klima, 2x airbag, ABS, imob., 
centrál, rádio, el. zrc., tón. skla

Mazda 5 1,8i N1        (bez DPH)
r.v. 2007, cena 399.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, červená metal.
klima, 6x airbag, ABS, ASR, el. zrc.
a okna, imobil., orig rádio s CD
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MK QUATRO
Autoservis

Prodej dílů na veškeré vozy
Stanice Technické Kontroly
•  Měření emisí
•  GO motorů
•  Broušení bloků a klikových hřídelí
•  Opravy hlav válců
•  Automechanické práce
•  Přípravy na STK včetně provedení

Moravský Krumlov
Okružní 399

Tel.: 515 322 604, 515 321 058

Náhradní díly: tel.: 515 323 947
STK: tel: 515 321 305
www.quatro-mk.cz

•  auto-moto bazar
•  autoservis - pneuservis
•  sbíhavost kol obou náprav
•  půjčovna přívěsných vozíků
•  odtahová služba NONSTOP
•  prodej náhradních dílů
•  autoelektrikářské práce

po - pá 8.00-17.00, so a ne 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov

(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157

mobil: 731 816 617, servis 733 569 624

Autosedačka lépe ochrání vaše dítě
AUTO • MOTO
Při koupi ojetiny 
si dejte pozor !!!

Ne každý si může dovolit koupit nové auto, i když je to samozřejmě 
nejlepší varianta, pokud si je kupujete za hotové. Jestliže budete kupo-
vat již ojetý vůz, měli byste být  na pozoru, a je jedno, zda navštívíte 
autobazar, nebo odpovídáte na inzeráty. Jsou jistá doporučení, která 
je lepší při výběru ojetého automobilu dodržet. Především, pokud jste 
laik, vybírejte s vámi zvoleným odborníkem, kterému důvěřujete. 

Takže důležité je, vůz si důkladně prohlédnout, a to i zespodu. Poté 
by měla následovat zkušební jízda. Abyste mohli co nejlépe sledovat 
zvuky motoru, vypněte větrák a hudbu, aby byl klid a nic tak nebude 
odvádět vaši pozornost. Na rovném úseku za jízdy dejte na chvíli ruce 
pryč z volantu a uvidíte, zda auto netáhne do stran. Totéž zkuste při zvy-
šování i snižování rychlosti. Ideální je samozřejmě nechat zkontrolovat 
geometrii vozu v servisu. Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění
z vysoké rychlosti. Pokud se ozvou nezvyklé zvuky nebo dokonce rány 
či vibrace, nejsou brzdy v pořádku. Další vlastnosti vozu zjistíte tím, 
že pustíte na rovném úseku volant a přibrzdíte. Pokud auto nedrží sto-
pu, jsou na vině špatné brzdy, uchycení nebo poškození náprav, špatná 
geometrie nebo sjeté pneumatiky. 

Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možné s autem zatáčet
na obě strany. Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte i razantněj-

šímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, 
zejména zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole.
Pokud ano, je poloosa špatná. Opotřebení se projeví slyšitelným
hučením. Otáčejte za jízdy volantem pozvolna tak, aby se váha vozu 
přenášela na jednu stranu, opotřebované ložisko více hučí při zatížení. 

Na závadu výfuku nebo katalyzátoru by nás měl upozornit cinkavý 
zvuk, což znamená, že vnitřní části jsou poškozeny. To je hlavně důleži-
té u katalyzátoru. Pokud slyšíte zvuk, jako by kolem projel tank, výfu-
ky jsou na vyhození a neprojdete kontrolou emisí. Je také třeba podívat 
se i na to, jaký kouř z výfuku vychází. Bílý hustý kouř znamená, že do 
spalovacího prostoru zřejmě uniká voda z chladicího systému. Pokud 
je kouř modrý, motor je ve stadiu značného opotřebení a problém může 
být v pístních kroužcích. Černý kouř znamená, že je do motoru přivá-
děno větší množství paliva, než je motor schopen dokonale spálit. To se 
projeví kromě černého kouře z výfuku i vysokou spotřebou.         /jak/

Mazda MX5 1,6i 16V cabrio
r.v. 1998, cena 199.000 Kč
tach.: 89 tis. km, modrá metal.
2x airbag, ABS, shr. střecha, alu 
kola, imob., el. okna a zrc., posil.
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AUTOSERVIS Solař & syn
DIESEL SERVIS • OPRAVY TRAKTORŮ
SEŘÍZENÍ MOTORŮ NAFTA - BENZÍN
KOMUNIKACE ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK
OPRAVY VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL

MĚŘENÍ GEOMETRIE - DIGITÁLNÍ, LASEROVÁ
PŘÍPRAVA STK • PRODEJ ND, BATERIÍ

A OLEJŮ DO VŠECH TYPŮ VOZIDEL
Petrovice 93, Moravský Krumlov

tel./fax: 515 323 154

AUTOŠKOLA

HUTAŘ
pro Vás otevřela
novou učebnu

v Domě mládeže
v M. Krumlově!
veřejnost vítána

každé úterý od 1430 h.
tel.: 602 888 989

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ PNEU NA: MOTOCYKLY, 
OSOBNÍ AUTA, DODÁVKY,

NÁKLADNÍ VOZY, TRAKTORY,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

A OSTATNÍ DLE DOHODY

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

AKČNÍ CENY LETNÍCH PNEU

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

NÁRŮST CEN SE NÁS NETÝKÁ,
MY SLEVŇUJEME !

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

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry • ocelové

a al. disky za skvělé ceny • !!! MYČKA KOL !!!
VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA LETNÍ PNEU:

A
K
C
E

PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
provozní doba:  PO-PÁ  8.00 - 16.00,   na objednání: do 18.00 + SO  8.00 - 12.00

Škoda 105, 120, …
MATADOR  165/80 R13 82T MP4 (celoroční)   890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR  165/70 R13 79T MP12    890,- Kč
BARUM   165/70 R13 79T Brillantis    950,- Kč
DAYTON  165/70 R13 79T D110    975,- Kč
FIRESTONE  165/70 R13 79T Multihawk  1075,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo, …
FIRESTONE  165/70 R14 81T Multihawk  1250,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
DAYTON  175/65 R14 82T D110  1190,- Kč
FIRESTONE  175/65 R14 82T Multihawk  1290,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
MATADOR  185/60 R14 82T MP42  1050,- Kč
FIRESTONE  185/60 R14 82H TZ200  1295,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf , Fiat Stilo, …
KORMORAN  195/65 R15 91T Impulser B  1350,- Kč
FIRESTONE  195/65 R15 91H TZ200  1590,- Kč
BRIDGESTONE  195/65 R15 91H ER300  1890,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, VW Passat, Peugeot 307, …
FIRESTONE  205/55 R16 91V SZ90 (new)  2090,- Kč
BRIDGESTONE  205/55 R16 91H ER300  2490,- Kč
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR  195/70 R15 C 104R MPS320  1850,- Kč
FIRESTONE  195/70 R15 C 104R Vanhawk 2090,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)     ceny včetně DPH

AUTO - MOTO - SERVIS  •  BRUSÍRNA VÁLCŮ
HOLÁTKO LIBOR

V Domcích 1121, Moravský Krumlov - Rakšice
tel.: 515 322 398, tel./fax: 515 322 721, mobil: 603 871 061

ª  broušení auto-moto válců všech typů
ª  broušení klikových hřídelí všech typů
ª  GO motorů všech typů auto a moto,
     včetně veteránů
ª  renovace dílů motorů

ª  provedení TK osobních automobilů
ª  broušení dřevoobráběcích nástrojů
ª  prodej ložisek, gufer, klínových řemenů,
     autobateríí a ostatních náhradních dílů
ª  GO motorů nákl. a užit. aut a traktorů

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

Alfa Romeo 146 1,4 TS
r.v. 1998, cena 65.000 Kč
tach.: 122 tis. km, klima

Audi A8 4,2 V8
r.v. 1999, cena 250.000 Kč
tach.: 125 tis. km, aut. klima

Audi A6 Avant quatro Sline
r.v. 2003, cena 420.000 Kč
tach.: 236 tis. km, aut. klima

Audi A6 3,0 TDI Q navi
r.v. 2004, cena 647.000 Kč
tach.: 214 tis. km,  aut. klima

Audi A3 2,0 TDI 6 rychl.
r.v. 2005, cena 469.000 Kč
tach.: 128 tis. km,  aut. klima

Audi TT coupé 2,0T
r.v. 2006, cena 750.000 Kč
tach.: 8 tis. km,  aut. klima

BMW 525 TDS
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
tach.: 185 tis. km

Citroen Xantia 1,8i
r.v. 1996, cena 59.000 Kč
tach.: 88 tis. km

Citroen Xsara 2,0 HDI
r.v. 2002, cena 149.000 Kč
tach.: 75 tis. km, klima

Fiat Marea Weekend 1,6
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach.: 143 tis. km, klima

Ford Escort 1,6
r.v. 1997, cena 39.000 Kč
tach.: 174 tis. km

Ford Escort 1,8
r.v. 1995, cena 33.000 Kč
tach.: 95 tis. km

Mercedes-Benz 220 C
r.v. 1995, cena 85.000 Kč
tach.: 277 tis. km, klima

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 299.000 Kč
tach.: 207 tis. km, aut. klima

Nissan X-trail 2,2 DCI
r.v. 2002, cena 299.000 Kč
tach.: 200 tis. km, aut. klima

Nissan X-trail 2,2 DCI
r.v. 2002, cena 299.000 Kč
tach.: 135 tis. km, aut. klima

Nissan Patrol GR 3,0 DI 
r.v. 2000, cena 350.000 Kč
tach.: 141 tis. km, aut. klima

Opel Zafira 1,6
r.v. 2005, cena 375.000 Kč
tach.: 21 tis. km, aut. klima

Opel Vectra 2,2 DTI   (b. DPH)
r.v. 2005, cena 252.100 Kč
tach.: 134 tis. km, klima

Peugeot 206 1,4i
r.v. 2006, cena 199.000 Kč
tach.: 47 tis. km, klima

Renault Mégane Scenic 1,6
r.v. 1998, cena 108.000 Kč
tach.: 143 tis. km

Renault Thalia 1,4i
r.v. 2002, cena 109.000 Kč
tach.: 133 tis. km

Renault Laguna 2,0 RXE
r.v. 1994, cena 45.000 Kč
tach.: 173 tis. km

Renault Espace 2,2 RXE
r.v. 1995, cena 79.000 Kč
tach.: 183 tis. km, klima

Seat Ibiza 1,9 D
r.v. 1995, cena 27.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Seat Toledo 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 66.000 Kč
tach.: 133 tis. km, klima

Suzuki Samurai 1,9D 
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 82 tis. km

Škoda Octavia 1,8
r.v. 1997, cena 89.000 Kč
tach.: 206 tis. km

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2001, cena 139.000 Kč
tach.: 133 tis. km

Škoda Octavia 2,0 TDI
r.v. 2005, cena 399.000 Kč
tach.: 73 tis. km, aut. klima

Škoda Favorit 135
r.v. 1991, cena 6.500 Kč
tach.: 150 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 229.000 Kč
tach.: 132 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,6i
r.v. 2001, cena 165.000 Kč
tach.: 140 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 259.000 Kč
tach.: 110 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 1996, cena 80.000 Kč
tach.: 210 tis. km

VW Passat 1,8 T
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
tach.: 45 tis. km, aut. klima

VW Sharan 1,9 TDI
r.v. 1997, cena 169.000 Kč
tach.: 179 tis. km, aut. klima

VW LT28 2,5 D   (bez DPH)
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 141 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 229.000 Kč
tach.: 216 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TD
r.v. 1992, cena 43.000 Kč
tach.: 153 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 229.000 Kč
tach.: 160 tis. km, aut. klima

AMS Dolphin 50
r.v. 2008, cena 42.000 Kč
tach.: 5 km

Renault Grand Espace 2,2 DCI
r.v. 2002, cena 245.000 Kč
tach.: 135 tis. km, aut. klima

Renault Scénic 1,9 TDI combi
r.v. 2000, cena 176.000 Kč
tach.: 154 tis. km, klima

Renault Twingo 1,2
r.v. 1998, cena 48.000 Kč
tach.: 87 tis. km

Škoda Felicia 1,3 MPI
r.v. 2001, cena 75.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Škoda Octavia 1,8 SLX
r.v. 1998, cena 115.000 Kč
tach.: 170 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 250.000 Kč
tach.: 164 tis. km, aut. klima

Škoda Felicia 1,3i
r.v. 1995, cena 23.000 Kč
tach.: 198 tis. km

Toyota Corolla Verso 2,0D
r.v. 2005, cena 399.000 Kč
tach.: 39 tis. km, klima

Toyota Yaris 1,0 VVTI
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach.: 153 tis. km

VW Touareg 5,0 TDI
r.v. 2004, cena 850.000 Kč
tach.: 75 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 239.000 Kč
tach.: 161 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,8 GTI
r.v. 1987, cena 25.000 Kč
tach.: 106 tis. mil, klima

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

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292

Brněnská 16, Miroslav
telefon: 515 333 382 • mobil: 602 793 043

PNEUSERVIS  •  OPRAVY
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

SLEVA 20% NA VŠECHNY
DRUHY PNEUMATIK

AUTOSERVIS
DALIBOR MRKOS

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP 

AUTOSERVIS JAN VÍT
• opravy motorů a karosérií • technické 
prohlídky • pneuservis • geometrie náprav
• seřízení světel • prodej dílů na objednání 

Vinohradská 972, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 775 • mobil: 603 170 212
provoz: po-pá 8-17, so 8.30-12 hodin
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KOMPLEXNÍ SERVIS
AUTOKLIMATIZACÍ

Měření počítačovou geometrií
zn. BEISSBART ML 4601.
Diagnostika elektronických
systémů počítačem LAUNCH

AUTO-PNEUSERVIS ČERNÝ
Medlice 20 • tel.: 515 339 345 • mob.: 736 624 955 

komerční článek - placená inzerce



telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
tmktravel@seznam.cz

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

Jeďte s námi v létě k moři
a vyhrajte poukázku na zimní
dovolenou v hodnotě 9.999,- Kč.

Vyřídíme příspěvky 
ZAMĚSTNAVATELŮ

Podmínky soutěže:
Do slosování budou zařazeny všechny cestovní 
smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy 
uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31. 
října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu 
2008. Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou 
a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne
7. listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás 
obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce 
ji může uplatnit  při výběru pobytu ze zimních 
katalogů námi zastupovaných cestovních 
kanceláří, nebo ji věnovat svým blízkým jako 
dárek. Poukázka není směnná za hotovost. 

SOUTĚŽ !!!

Opálen
í za 

Vaše
,

omrzlin
y za

 naše
 !!!

DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří
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Jídelní sety za bezkonkurenční ceny

Jídelní set MILAN
• stůl (90x150 cm)
• 6 židlí

Jídelní set YA32+HA18 
• stůl (75x120 cm)
• 4 židle

Jídelní set SAKURA
• stůl (97x195 cm)
• 8 židlí
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Hovězí a okurky po Znojemsku
Zkuste i vy tradiční znojemské speciality. Opravdovou klasikou

je Znojemská roštěná s omáčkou. Ta má opravdu dlouholetou tradici. 
Takovým předchůdcem může být zaznamenaný recept z roku 1535. 

Hovězí pečeni takto máš dělati
Vezmi pečeni hovězí čistú, namoč v čisté vodě, potom zítra vezmi ji 

a upec na poly. A když tak učiníš, vezmi octa vinného, kmínu, jalovce. 
Jalovec ztluč, tak jako by mohlo býti každé zrno na tré, a cibule, mějž 
pak čistý hrnec oblevaný a vlož tam tu pečeni a nalej toho octa na ni 
asi přes polovici tak a těch všech svrchu, pokličku k zamazání a těsto, 
a když již tak učiníš, vklaď do hrnce, nasyp pepře tlučeného tam 
k tomu, i té cibule zkrájené zamaže, aby prouduch ven nemohl, vstav
na čisté uhlé, nechť vře, až porozumíš, že by dobře byla, daj na misu, 
potom můžeš jísti... 

Znojemská roštěná
Co budeme potřebovat: 500 g na plátky nakrájené roštěné, papriku, 

koření, cibuli, plátky okurky, šunku, kapie, rajčata. 
Postup: Naklepané a po stranách naříznuté roštěnky osolíme

a opepříme po obou stranách, obalíme v paprice, mohou se i zaprášit 
moukou. Maso na pánvi zprudka osmahneme na oleji z obou stran jen 
chvíli, aby se zatáhlo. Vložíme do kastrolu na zpěněnou cibuli a bez 
zahušťování dusíme. Pokládáme na talíř a roštěnku pokryjeme kolečky 
cibule, plátky okurky. Vše zalijeme znojemskou omáčkou. 

Znojemská omáčka 
Co budeme potřebovat: bešamel 400 ml, čtyři větší sterilované

okurky, sůl, pepř, sádlo 
Postup: Bešamelovou omáčku uděláme ze šťávy, na které jsme du-

sili roštěnou a do ní vmícháme nakrájené okurky osmahnuté na másle. 
Omáčku osolíme, opepříme, dochutíme špetkou cukru a octem. Omáč-
ka by měla mít jemně nakyslou chuť. 

Doporučení: Gurmánům doporučuji do omáčky přidat 1 dl suché-
ho bílého vína. A dvě natvrdo vařená, na kostičky nasekaná vajíčka.
Někdo při smažení okurek k nim přidává i slaninu. 

Hovězí kostky s okurkami po Znojemsku 
Co budeme potřebovat: 500 g hovězího masa, dva jemné párky, 

2 větší cibule, 1 lžičku mleté sladké papriky, 2 lžičky hořčice, mletý 
pepř, sůl, 2-3 střední sterilované okurky, 40 g sádla, na zaprášení 30 g 
hladké mouky. 

Postup: Na větší části tuku zpěníme do růžova nadrobno nakrájenou 
cibuli, přidáme mletou sladkou papriku a na kostky nakrájené maso. 
Za častého míchání je opečeme po všech stranách, osolíme, zaprášíme 
hladkou moukou a necháme je trochu zasmažit. Postupně za míchání 
zaléváme vývarem, který můžeme nahradit vřelou vodou s masoxem. 
Dusíme pod pokličkou do měkka. Poté do šťávy rozmícháme hořči-
ci. Mezitím rozkrájíme párky na plátky a opečeme je dost zprudka
na tuku, můžeme s nimi osmažit i cibuli nakrájenou na kolečka. Porce 
na talířích sypeme syrovými sterilovanými nakrájenými okurkami
na kostičky, na nudličky, plátky osmažené cibule a plátky osmaženého 
párku. Někomu může chuťově více vyhovovat, když vynechá osmaže-
nou cibuli. Podává se s rýží nebo brambory. 

Recepty dodala Mirka Homolová, rodilá Znojmačka, nyní žijící 
v Moravském Krumlově.                 /mask/

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, 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.

Je hezké, když si někdy může-
me říct: „Tak na tohle mohu být 
opravdu hrdý.“ A já si myslím,
že přesně tuto větu si mohou 
říct na Základní škole Ivančická
v Moravském Krumlově.

Skupinka pedagogů z této ško-
ly iniciovala letos konání sbírky 
České katolické charity Akce 
Cihla v Moravském Krumlově
a v Rybníkách. 

A teď si vlastně tu kouzelnou 
formulku: „Tak na tohle mohu 
být opravdu hrdý.“ mohou říct 
i všichni obyvatelé Moravského 
Krumlova a Rybníků. Proč? 
Protože se  konáním této sbírky 
jejich obec a město postavilo 
rovnocenně vedle takových měst 
- velikánů jako je Praha, Brno, … 
ve kterých Akce Cihla probíhala 
už v minulých letech. 

V našem regionu jsme o Akci 
Cihla už určitě slyšeli. Přinejmen-
ším z televize. A letos se budeme 
moci svým příspěvkem připojit. 
Chápu, že sbírky mohou v ně-
kom budit nedůvěru. Zvlášť ty 

nové. Je to tím, že všechny nové 
a neprozkoumané věci v nás ne-
budí dobré pocity. Ale jakmile je 
umíme pojmenovat a popsat, jsou 
„naše“. A tak to je i se sbírkou. 

Tedy, seznamte se! Akce Cihla 
je celorepublikovou sbírkou, do 
které se zapojují (nebo taky ne) 
jednotlivé oblastní charity - ob-
dobně jako při Tříkrálové sbírce 
(tu známe všichni). Rozdíl je ve 
formě sbírky. Akce Cihla  probíhá 
na jednom místě, kam si přijdete 
a cihlu, buď faktickou nebo sym-
bolickou, si zakoupíte. Pokud si 
zakoupíte tu opravdovou s logem 
sbírky, zaplatíte 100 korun a od-
nesete si ji společně s dobrým 
pocitem domů. Ovšem pokud se 
rozhodnete pro koupi symbolické 
cihly, je to trochu jinak. Zaplatíte 
100 korun a dostanete certifi kát 
o koupi, barvičky a kachlíček. 
Barvičkami na kachlíček napíšete 
svoje jméno, namalujete obrázek, 
otisknete svoji ruku,… prostě co 
chcete, to tam vytvoříte, a kach-
líček vrátíte prodejcům - dobro-

volníkům. A až jednou přijdete 
do zařízení, v jehož prospěch 
se právě sbírka konala, najdete 
tam na zdi i Váš kachlíček s Vaší 
vizitkou. A máte certifi kát, dobrý 
pocit a nesmrtelnost minimálně 
do další rekonstrukce obdarova-
ného zařízení. Vím, že sto korun 
může být pro někoho moc peněz. 
Ale co takhle domluvit se s kama-
rádkou, s kolegou v práci nebo
u piva, nebo se složit ve třídě
a koupit si cihlu dohromady?

Letošní „šťastné zařízení“ 
okresu Znojmo je Denní stacio-
nář sv. Damiána ve Znojmě. Že až 
ve Znojmě a že se Vás to netýká? 
Dovolím si opravu - letos ve Zno-
jmě, někdy jindy třeba pro Krum-
lov. A pokud si představíte člo-
věka po mozkové mrtvici (třeba) 
- to se může stát každému z nás, 
pak je člověk rád, že nemusí být 
zavřený doma a že má kam aspoň 
na půl dne jít a má co dělat. Takže 
se nás to vlastně týká až až.

Akci Cihla „dobarvují“ vždy 
doprovodné akce. Proto má sbír-

ka spoustu partnerů, kteří vlastní 
prací, dárky nebo zapůjčením 
prostor sbírku podpoří. Všichni 
do toho musí dát minimálně svůj 
volný čas. Už za to jim patří úcta. 

Kdo jsou ti partneři u nás? Pře-
devším Základní škola Moravský 
Krumlov Ivančická jako iniciátor. 
Pak Občanské sdružení ALMA, 
Občanské sdružení S.P.O.Z.I.
a  Základní a Mateřská škola 
Rybníky. A nesmíme zapomenout
na spoustu bezvadných lidí, kteří 
nejsou členy těchto sdružení a orga-
nizací a přijdou pomáhat jen tak. 

Průběh Akce Cihla bude určitě 
zajímavý. Nejdříve Rybnická 
májová slavnost 18. května, pak 
Den otců 5. června v Moravském 
Krumlově a vyvrcholení při škol-
ní akademii ZŠ Ivančická Morav-
ský Krumlov 18. června. 

Hlavní aktéři budou děti a mlá-
dež. Je bezvadné, že děti a mladí 
lidé „tady u nás“ umí udělat něco 
pro druhé lidi. A to je další důvod, 
proč si říct: „Tak na tohle mohu 
být opravdu hrdý“.                 /lef/

Akce Cihla poprvé na Moravskokrumlovsku

/Moravský Krumlov/ Nově 
postavený ústav pro nezletilé 
matky v Moravském Krumlově 
má za sebou první půlrok fungo-
vání. V novém a moderním pro-
středí se tu děvčata starají o své 
malé ratolesti. Spokojeny jsou jak 
ony tak personál.

„V říjnu loňského roku jsme 
otevřeli oddělení pro nezletilé 
matky s uloženou ústavní výcho-
vou. V současnosti je kapacita pro 
12 dětí plně obsazena. Žádosti o 
umístění dalších dětí musíme 
odmítat, protože ze zákona ne-
můžeme kapacitu překračovat. 
Naše zařízení získalo podobu, 
která se v počátcích upravovala, 
aby provoz vyhovoval podmín-
kám a životu dětí, které tu jsou 
na základě rozhodnutí soudu. To 
znamená, že všechny mají rozsu-
dek o umístění a uložení ústavní 
výchovy. Nejsme tedy azylovým 
domem pro matky v tísni, jak 
se mnozí mylně domnívají. Je 
tu 12 zaměstnanců, polovina je 
zdravotnický personál, polovina 
pedagogický personál. V pod-
statě všechna děvčata navštěvují 
školu a po tuto dobu se o jejich 

děti stará zdravotnický tým - dět-
ské sestry. Odpoledne se o děti 
starají sama děvčata. Výjimku 
tvoří dívky v šestinedělí a těsně 
před porodem. Ty se připravují
na porod, nebo se zotavují
po něm,“ vysvětlil Jan Košíček, 
ředitel výchovného ústavu.

„Zde v Moravském Krumlově 
jsem již druhým rokem ve spod-
ním ústavu. Protože jsem otěhot-
něla a čekám narození dítěte, tak 
jsem v tomto novém pavilonu. 
Jsem tu díky neutěšené rodinné 
situaci, kdy jsme měli problémy 
s bydlením. Protože jsem nezleti-
lá, tak jsem zde, abych se mohla 
dobře postarat o dítě. Bude to 
syn Samuel. Zde jsem se učila 
na kuchařku a v září mi bude 
osmnáct. Po porodu a šestinedělí 
uvažuji, že se vrátím k otci dítěte 
na podmínku. Plánujeme svatbu
a normální rodinný život. Prostře-
dí tu je pěkné, vždyť je to nové. 
S personálem problémy nemám, 
vychovatelky a sestřičky mi radí 
a připravují mě do porodnice,“ 
svěřila se Tereza Odstrčilová ze 
Žďáru nad Sázavou.

„Jsem tu s dcerou, které jsou 

čtyři týdny. Jsem tu, protože jsem 
utíkala. Prostředí je tu hezké, líbí 
se mi tu, jen vycházky by mohly 
být častější. Vychovatelé mají od-
lišný přístup, ale nestěžuji si. Mně 
bude 17 a do 18 let tu zůstanu i 
s malou. Pak bych se ráda nastě-
hovala k příteli,“ řekla o svém 
osudu a plánech do budoucna 
další z dívek Nikol Kovačová 
z Hanušovic.

„Prozatímní zkušenosti jsou 
pozitivní. Největší problém, který 

může nastat, je útěk maminky od 
dítěte. Tato skutečnost nás zatím 
nepotkala. V tomto případě by 
nastoupila složitá procedura od-
dělení od dítěte a jeho umístění 
do kojeneckého ústavu. To se nám 
zatím nestalo. Snažíme se děvčata 
přemlouvat a přesvědčovat je, aby 
tuto krajní možnost nevolila a o 
své dítě se starala. Samozřejmě 
problémy nastávají, je to běžné  
s ohledem na věk a umocněné ma-
teřstvím,“ dodal ředitel.      /mask/

Ústav pro nezletilé matky plně obsazen

foto: mask

AAD, aki,
Siko, Okak,
NEC, Atka,

Erst, yak

Vlastní
tetě

Ženské
jméno

Neoble-
čená

Souhlas •
Mostek

přes
potok

Jméno
Komen-
ského

Nový
(něm.)

Turecké
město •

Poloopice Silné
provazy

Oč

Značka
lyží

Konec
modlitby
Barmské

sídlo

St. české
jméno

Jedna (při
pochodu)

Obtížný
hmyz

Něco
(bás.)

Čidlo
zraku • Zátka

Stoh
listin

Styl
hudby

Oznámit
úřadům

Tušení
Okresní
národní
výbor

Náš
básník • Mravo-

kárce
Druhy
svetrů

Etapy

Český
dirigent

Tohle
Ptačí
zvuk

2. díl
tajenky

Odlišná
(slov.)

Název
hlásky

Domácky
Olga

Iniciály
výtvarníka
Dejneky
Venku

Čajová
růže

Sklizeň
Písmeno

řecké
abecedy

Hudební
žánr

Přikrývka

Proud
(bás.)

SPZ aut
Neustad

(Německo)
Stáří

Šlechtic

Takto

1. díl
tajenky

Dravec Vsakování
vody

Jméno
prozaika

Pavla

Kanadské
souostroví

Ruské
sídlo

Červený
(něm.)

Včelý
dům

(zast.)

Spodky
nádob
Žvást

Římsky
605

Národní
knihovna

Mužské
jméno

Slovenský
zápor
Oves
(ang.)

Německý
určitý
člen

Druh
palmy

Stejnokříd-
lý hmyz

Dřív
(zast.)

Irové
(slov.)

Ukazov.
zájmeno

Automo-
to klub
(zkr.)

Tu máš
Smyčky

Známka

Skřípavý
zvuk
Krve-

smilství

• Roztrp-
čeně

Celní
poplatek

Část
sporáku

Dívčí
jméno
Koryt-
natec

Sekta

Přihrádka

Představený
kláštera
Dravý
pták

Draví
ptáci

Elektronka

Zn. poly-
etylenu
Siderit

SPZ aut
Karviné

Dlouho-
srstý skot

(Tibet)

   Je známo, že na podzim roku 1764 se Laudon 
zúčastnil ve Znojmě schůzky vojenských hodnos-
tářů, kteří jednali o návrhu nového služebního
a cvičebního řádu monarchie. František Chorin-
ský, coby generálův přítel, ho při této příležitosti 
pozval na své sídlo do Želetic, aby tu pobyl pár 
dní. Když si generál užíval podzimních krás pří-
rody, potkal (1. díl tajenky) překrásnou dívku. 
(2. díl tajenky) I dívčině se generál líbil a náklon-
nost mu oplácela. Tak se stalo, co se stát muselo. 
Milenci se začali tajně scházet.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Marie Moučková z Moravského Krumlova.
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V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: František 
Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, Palackého 27
• Oslavany: Trafi ka Urbanová na Hlavní a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna 
Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra 
Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: 
UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, 
Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38
• Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36.      Informace na 515 321 099.

Šikana je problémem 
celé Evropské unie 

Šikana se stává pojmem, se kterým se poslední dobou setkáváme čím 
dál častěji. Hovoří se o ní v novinách, televizi, v práci. Záběry zazna-
menávající znaky šikany se až příliš často objevují na internetových 
stránkách. Tento problém se také stává fenoménem ve školství. Závaž-
nost tohoto problému si uvědomuje i organizace pro učitele ETUCE, 
která ve dnech 3. a 4. dubna zorganizovala konferenci v Madridu. Je-
jím cílem byla snaha najít východisko právě v této problematice. 

„Konference se zúčastnily státy EU, ale i státy, které zatím členy EU 
nejsou, jako Gruzie a Arménie. Pro podrobnější přehled problematiky 
šikany a fyzických útoků ETUCE monitorovala tento fenomén ve vy-
braných zemích. Na základě těchto průzkumů byly tyto výsledky na 
konferenci prezentovány. Byl vytvořen akční plán týkající se šikany 
a fyzických útoků, jehož funkce by měla být účinná napříč Evropou. 
Tento plán byl prezentován samotným prezidentem ETUCE Ronnie 
Smilem a španělským ministrem školství. V průběhu konference měly 
možnost všechny státy prezentovat svoje vlastní programy týkající
se šikany. Pro mnohé země bylo překvapením, že v České republice je 
zcela samozřejmá existence preventivních programů na každé základ-
ní i střední škole a zcela samozřejmé působení výchovného poradce, 
metodika prevence či karierového poradce. Překvapující byla neexis-
tence preventivních programů či jakéhokoli plánu týkající se šikany 
v zemích jako Litva, Gruzie či Arménie. Zástupci těchto zemí přijeli na 
konferenci s cílem získání informací a zkušeností od ostatních evrop-
ských zemí a vytvoření specifi ckého programu pro svoji zemi,“ vysvět-
lila Milada Pelajová, pedagožka ze ZŠ Klášterní náměstí v Moravském 
Krumlově, která na konferenci zastupovala naši republiku. Vysvětlo-
vala tu preventivní postupy charakteristické právě pro naši zemi. Tím 
se ukázalo, že v mnohém naše školství předčí i výchovně vzdělávací 
proces v zemích EU. V čem ovšem rozhodně stále zaostáváme, to je 
fi nanční ohodnocení našich pedagogických pracovníků.             /mask/

„ANO“ dětskému hřišti

/Oslavany/ Na ulici Starohorské v Oslavanech za nově postavenými 
domy vyrůstá dětské hřiště. V bytových domech žijí většinou mladé 
rodiny s dětmi a toto hřiště, které budou mít téměř pod okny, bude 
sloužit k jejich hrátkám. Atrakce je fi nancována jednak z peněz města, 
ale také z dotace Jihomoravského kraje. Vedení města mělo částečnou 
obavu z umístění v této lokalitě, proto v bytových domech, kterých se 
to bezprostředně týká, byla zorganizována dotazníková akce. Výsledek 
z ní byl jednoznačný - ano dětskému hřišti.                                    /jak/

/Moravský Krumlov/ Celo-
státní soutěž uměleckých kovářů 
a zámečníků zorganizovalo SOŠ 
obchodní a SOU řemesel. Soutěž 
žáků učebního oboru umělecký 
kovář a zámečník proběhla pod 
záštitou JM kraje a krajského 
odboru školství.

Soutěže se zúčastnili žáci de-
víti škol z celé republiky. Žáci 
soutěžili ve třech disciplinách. 
Během 120 minut měli vykovat 
drobný umělecký předmět dle 
vlastního návrhu. Poté měli v li-
mitu 210 minut vykovat klepadlo 
dle zadaného výkresu a nakonec 
nakreslit svícen dle předlohy.

„Naše pořádající škola se 
soutěže nezúčastnila vzhledem 
k tomu, že vytvářela návrh dru-
hého a třetího soutěžního úkolu. 
Pro pedagogický doprovod byl 

připraven program s návštěvou 
památek v Moravském Krum-
lově a jeho okolí. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo v Rytířském sále na zámku 
v Moravském Krumlově za účasti 
Ing. Vybírala, PhDr. Nováčkové, 
Ing. Mokrého a vedení SOŠO
a SOUŘ Moravský Krumlov. 
Vítězem soutěže se stali žáci 
ze Střední řemeslné školy Jaro-
měř, na druhém a třetím místě 
se umístilo družstvo z Hradce 
Králové a Třebíče. Vítězové 
byli však všichni zúčastnění, 
kteří během dvou dnů proká-
zali, že své vybrané řemeslo 
velmi dobře ovládají i přesto, 
že závěrečné zkoušky je čekají 
teprve v měsíci květnu,“ vysvětlil 
Jindřich Pelaj, zástupce ředitele 
SOŠO a SOUŘ.                 /mask/

Řemeslo má zlaté dno

/Mohelno/ Školáci v Mohelně 
se starají o přírodu v jejich oko-

lí. Žáci 7. třídy základní školy 
se opět vypravili, aby vyčistili 

studánku a část potoka Mohel-
nička. V této činnosti pokračují 
již od dubna roku 2005, kdy škola 
získala titul Ekoškola. Je to úkol 
zakotvený v Ekokodexu, který je 
součástí plánu výchovných opat-
ření a ekologických aktivit.

„Odstraňujeme travnatý porost 
z potůčku, kameny zpevníme 
břeh a dáváme pozor, abychom 
nenarušili strukturu, která jej 
chrání. Travnaté stráňky, které jej 
lemují, oprostíme od třtiny křo-
vištní a trávu, kterou poseká škol-
ník, pohrabeme a odnosíme do 
kompostu. Nejzdatnější se chopí 
práce v potůčku, pečlivá děvčata 
okolí studánky, ostatní hrabou
a odnášejí. Sluníčko nám svítilo 
a venku se nám líbilo. Pracovali 
jsme s nadšením a všichni. Spo-

lečně jsme úsilí zhodnotili a roz-
hodli, že pochválit za příkladnou 
práci si zaslouží Marek Kopeček, 
Maruška Sýkorová, Martina 
Tůmová, Veronika Grosová a 
Petra Kryšková,“ sdělila učitelka 
Ludmila Leitnerová.

Tato akce  náleží do projektu 
Voda. Děti vědí, že užitková voda 
jde ze studny před školou, znají 
cestu a úpravu pitné vody z Vra-
novské přehrady, přes Štítary, M. 
Budějovice, Kramolín a Babylon.  
„Sledujeme spotřebu vody v m3. 
Učíme se šetřit vodou, nenecháme 
kapat kohoutky ani protékat spla-
chovače. Děláme zajímavé pokusy. 
Známe totiž cenu vody nejen v ko-
runách, ale víme, že je podmínkou 
života na naší planetě,“ doplnila 
Ludmila Leitnerová.               /jak/ 

Školáci z Mohelna se dali do úklidu potoka

Na dny 11.- 18. května je vy-
hlášen Světový týden respektu 
k porodu. Tato akce vznikla ve 
Francii k podpoře humanizace 
moderního porodnictví. Záštitu 
nad touto akcí v České republice 
převzala paní Kateřina Jacgues, 
poslankyně Parlamentu České 
republiky a Hlavní město Praha.

Snahou projektu „Neodnášejte 
moje dítě“ je upozornit na důleži-
té chvíle bezprostředně po samot-
ném porodu a zdůraznit, že jde o 
nesmírně významné okamžiky, 
během nichž se vytváří citové 
pouto mezi matkou a dítětem.  
Fenomén porodu byl vnímán jako 
záležitost technického charakte-
ru a jeho spirituální rozměr byl 

přehlížen. Situace se začíná v po-
slední době měnit. Není náhodou, 
že letošní Světový týden respektu 
k porodu je věnován právě apelu, 
aby dítě nebylo od matky po 
porodu oddělováno, není-li to ne-
zbytně nutné pro záchranu jejich 
života či zdraví.  

Novorozenec vnímá bolestivě 
prudké světlo a hluk. Pálí jej 
vzduch proudící do plic, pálí jej 
pokožka při pokládání na váhu.
A pak ještě pálivé kapky do očí. 
Dítě je pláčem zmožené, a pak 
přichází to nejstrašnější - samota.
Cítí se opuštěno, necítí svou 
matku, její ochranu, lásku a teplo. 
Prožívá pocity zoufalství a bezna-
děje. Tímto vysíleno usíná.

Jaké je tedy optimální prostředí 
při příchodu dítěte? Šero a ticho, 
tlumené hlasy, naprostá něha a 
jemný dotyk. I pro matku má bez-
prostřední dotyk nahého tělíčka 
obrovský význam. Tato chvíle je 
jak pro matku, tak pro dítě intim-
ní záležitostí. Slyší tlukot matčina 
srdce. Aby se cítilo v bezpečí, je 
nejlepší vínově červená barva 
přikrývky. Dítě ví, že se narodilo 
do světa, kde má své místo a je 
bezpodmínečně milované.

V týdnu 11.-18. května pořádá 
Rodinné centrum Měsíční Hou-
pačka promítání fi lmu, besedy
a přednášky s porodní asistent-
kou a dulou (emocionální partner
u porodu) k tématu porodu. Mů-

žete si přečíst i několik autentic-
kých porodních příběhů.

Akce jsou určeny těhotným 
ženám a jejich rodinným pří-
slušníkům, porodním asistent-
kám, lékařům, pedagogům a 
psychologům. Během přednášek 
si vaše děti mohou bezplatně 
pohrát v herně Houpačky, hlídání 
dětí však není zajištěno. Bližší 
informace naleznete v našem pro-
gramu v příštím vydání Zrcadla. 
Neváhejte a přijďte.              /RC/

Světový týden respektu k porodu také u nás

Úspěchy aerobic teamu 
na rebublikové soutěži

Děvčata z Aerobic Teamu, který působí pod hlavičkou DDM 
v Moravském Krumlově, slaví také v letošním roce úspěchy v tý-
mových soutěžích pódiových skladeb v aerobiku. V neděli 6. dubna 
se v Brně konala soutěž AQUILA WELLNESS TÝMY 2008. Ve 
velké konkurenci profesionálních týmů aerobikových klubů z celé 
republiky se deset mladších dívek umístilo v kategorii starší školní 
věk na 4. místě. Děvčata si odvezla za pódiové vystoupení „Candy 
Girls“ jenom „bramborovou“ medaili. Tuto pódiovou skladbu jste 
mohli vidět začátkem roku na několika krumlovských plesech. Pro 
stejnou soutěž si pódiové vystoupení připravila také starší děvčata, 
která již pravidelně netrénují. Měsíc společného úsilí a trénování 
přinesl výsledky. Dívky získaly krásné druhé místo v kategorii 
dorost. Soutěž, kterou pořádal Český svaz aerobiku společně s Ae-
robic Centrem Brno, probíhala v příjemné sportovní atmosféře. 
Přestože se v kroužku Aerobic Teamu nezabýváme sportovním 
aerobikem a trénujeme pouze dvakrát týdně, jsme schopni konku-
rovat sportovním týmům, které pracují na profesionální úrovni. To 
potvrdila zmíněná soutěž. 

Máte-li zájem, na obě pódiová vystoupení se můžete podívat 
v kulturním programu Slavnosti jara v sobotu 10. května na náměstí 
T.G.M. v Moravském Krumlově.

Další soutěž nás čeká v sobotu 19. 4. Do Otrokovic na „Děti Fitness“
jedeme s velkou nadějí a touhou uspět mezi dvanácti týmy z celé 
Moravy, které jsou přihlášeny v naší věkové kategorii, a postoupit
do celorepublikového fi nále, které se bude konat v Praze.

za Aerobic Team Yvona Žáková

Bohutický 
košt

se uskuteční v sobotu 26. dubna 
od 10.00 hodin. Na letošní ročník 
je přihlášeno asi 400 vzorků od 
vinařů převážně z Jižní Moravy.

Akce se za příznivého počasí 
koná na zámeckém nádvoří v Bo-
huticích (v případě nepříznivého 
počasí v tělocvičně). Ve 14 hodin 
je plánováno předávání diplomů 
a ocenění vítězům jednotlivých 
kategorií. Akce bude ukončena ve 
večerních hodinách.

Doprovodný program: Dopo-
ledne bude hrát k poslechu repro-
dukovaná hudba v lidovém tónu,
odpoledne vystoupí hudební sku-
pina pana Bohdanského z Vedro-
vic. V průběhu akce bude zajištěn 
prodej suvenýrů a občerstvení. 
Dále bude připravena prohlídka 
bohutických zámeckých sklepů 
a prohlídka expozice Bohutické 
křížové cesty (padesát dřevěných 
soch v životní velikosti).

Další informace rovněž
na www.bohutice.cz

foto: jak

foto: jak
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Postavník se znakem obce 
Petrovice datovaný do roku 1894

Památkově chráněná Boží muka 
z první poloviny 19. století

Dějiny Ivančic a přilehlých obcí 
byly provázeny častými povod-
němi, které ničily hospodářství a 
ohrožovaly lidské životy. Pro in-
formaci uvedeme několik příkladů, 
co vše způsobovaly povodně.

 V Letkovicích byly potíže
s velkou vodou řeky Jihlavy, tak i 
Oslavy. Na Oslavě u dřívější 
Kavalířovy louky se řeka mírně 
zatáčela a tekla ke stavu v Pancí-
řích. Zde začali občané Letkovic 
v roce 1864 se stavbou hliněné 
hráze. Hráz ale nebyla dokonče-
na, voda se každoročně vylévala
na Podsedky.

Dne 23. února 1876 se přivalila 
velká povodeň, která na Podsed-
kách prorvala nové řečiště a staré 
zanesla tak dokonale, že Obecní 
mlýn byl zcela bez vody. Stalo se 
to proto, že ochranná hráz, která 
byla občany stavěna v roce 1864, 
nebyla dostavěna. Podsedky byly 
zničeny, řeka Oslava si vytvořila 
nové koryto, které bylo v trase 
toho dnešního. Bylo nutné vrátit 
řeku do starého koryta vedoucího 
ke stavu v Pancířích vybudováním 
nové hráze. V roce 1890 se budo-
vala kamenná hráz od Nivy až ke 
Kavalířově louce. Ani tato hráz 
nevydržela nápor vody, hráz byla 
znovu protržena a opět se proud 
vody valil přes Podsedky. Opravy 
si vyžádaly značné náklady.

 Také příští rok (1891) přišla 
koncem února velká voda se 
spoustou ledových ker. Nad alexo-
vickým splavem se navršily ledy
a ucpaly stav. Voda se provalila 
přes stará koryta podél kamenné 
hráze na louky a pole. Toho roku 
nechal továrník Skene upravit 
břehy u řeky Jihlavy od kamenné 
hráze dolů a nechal nasázet olše
a vrby, aby chránily břeh.

Podobná situace byla i v Něm-
čicích. Dne 1. dubna 1900 protrh-
la velká voda hráz řeky Rokytné 
před Kumánem v délce 70 metrů, 
zanesla staré koryto řeky a tekla 
přes úrodné pozemky v tratích 
Loučky a Na Zahrádkách. Část 
pozemků, asi 2 hektary, byla za-
nesena štěrkem a pískem. Celkem 
bylo zaplaveno kolem 20 hektarů.

Obecní úřad zmobilizoval 
ke stavbě nové hráze všechny 
majitele pozemků i ostatní obča-
ny. Do protržené hráze se navezlo 
přes sto povozů kamene a tím se 
podařilo částečně přehradit nové 
koryto řeky. Až po měsíci, když 
voda v Rokytné opadla, naváželi 
občané do hráze štěrk. Do žní 
dne 10. 7. 1900 byla kamenná 
hráz znovu postavena. Voda ale 
prosakovala hrází ještě dva roky, 
a pozemky se nemohly obdělávat. 

 Další povodeň byla 21. března 
1947. Řeka Rokytná se opět roz-
vodnila a následkem ledových ker 
protrhla kamennou hráz o několik 
metrů níže než v roce 1900. Opět 
voda zaplavila úrodné pozemky
V loukách a Na Zahrádkách. Ještě 
v roce 1947 byla postavena hráz 
betonová, takže pozemky v blíz-
kosti Kumánu byly zachráněny.

 V Ivančicích byla zaznamená-
na první povodeň 3. května 1575 
- voda zaplavila domy a zahrady. 
Od 19. století, kdy jsou již přesné 
záznamy, lze vyčíst zaplavení 
částí města minimálně jednou
za 10 let. Nejvíce trpěla oblast
při řece, často se řeky vylily z bře-
hů už nad němčickým mostem 
a zaplavily celé Malovansko. 
Zřejmě proto došlo i ke zanesení 
náhonu k Malovanému mlýnu
a k zastavení jeho činnosti.

Snad největší povodeň byla 10. 
února 1839. Od Řeznovic k Pan-
skému mlýnu (za Kounickou ulicí) 
vystoupila řeka Jihlava z řečiště
a zaplavila vše. V Alexovicích 
byla zničena papírna Jiřího Holuba 
a nebyla již obnovena. Dne 1. úno-
ra 1862 opět veliká povodeň.

V Rybářské ulici sesulo se 14 
domů, voda stála až 1,6 metru
v domech. Byla zničena i část 
němčického mostu. Proti povod-
ním byli tehdy obyvatelé Ivančic
a okolních obcí bezmocní, neexis-
tovala účinná regulace řek.

 Až po první světové válce se 
Městské zastupitelstvo Ivančic
a přilehlých obcí začalo vážně
zaobírat postavením potřebných 
hrází, ale bylo jasné, že bez fi -
nanční pomoci státu nelze tako-
vou akci zajistit. Příprava trvala 
několik let, až 24. května 1929 
byl odsouhlasen projekt „Úpravy 
řeky Jihlavky a Oslavy v katastru 
obcí Ivančic, Němčic a Letkovic“.
Na prvním místě byla navržena 
úprava stavu pod Rénou, a sice 
vybudování propusti o šířce 
20 metrů uzavřené pohyblivou 
konstrukcí o výšce 1,5 metru. 
Účelem takového opatření mělo 
být rychlé vypouštění vody a ledů
při velkých vodách, přičemž byla
vypočítána „staletá voda“ o prů-
toku 400 m3/sec (průměrný průtok
pod Rénou je 11,5 m3/sec a nej-
větší průtok od roku 1924, kdy 

se provádí měření, byl naměřen 
dne 21. 3. 1947 - 440 m3/sec). 
Rychlé vypouštění stavu by za-
bránilo povodním v okolí řek, 
způsobované dříve pevným jezem 
s neklopnými nástavky. Bohužel 
výstavba jezu byla z projektu 
vyloučena, zřejmě z úsporných 
důvodů. Při úpravě Jihlavky nad 
jezem Panovského bylo projek-
továno nové koryto až po soutok 
s Rokytnou na průtok 400 m3/sec, 
nad soutokem s Rokytnou až po 
soutok s Oslavou koryto na prů-
tok 350 m3/sec. Těmto základním 
výpočtům byly přizpůsobena šíře 
koryta a výšky hrází. 

Bylo provedeno několik komi-
sionálních šetření, ale k zahájení 
prací na regulaci nedocházelo. 
Uspíšila ji až nezaměstnanost. 
Práce při regulaci umožnily za-
městnat desítky nezaměstnaných 
v Ivančicích a okolí. Veškeré prá-
ce na regulaci byly zadány fi rmě 
inž. Jaroše v Uherském Hradišti
a začaly 30. května 1932 za účasti 
až 150 dělníků. Jedna s podmínek 
smlouvy byla zaměstnat co .nej-
více nezaměstnaných z Ivančic. 
Mimo nich přivedla fi rma i zapra-
cované dělníky ze Slovenska. 

 K zabezpečení rychlejšího prů-
toku vody byla upravena i koryta 
řek. Soutok Oslavy a s Jihlavou je 
plynulejší, dříve Oslava vtékala 

do Jihlavy kolměji. Ještě výraz-
nější byla úprava toku Jihlavy 
na Malovansku. Dřívější koryto 
vedlo rovinou mezi dnešní vodár-
nou a Kumánem a s Rokytnou se 
spojovalo v místě, kde je dodnes 
vidět obnažená skála na břehu 
Rény. Levý břeh byl zabezpečen 
novou hrází od „Mácovy“ strou-
hy až ke stavu v Pancířích Pravý 
břeh byl navýšen hrází od soutoku
s Rokytnou až k němčickému 
mostu, zajištěn byl také vtok 
strouhy od němčického mlýna. 
Levý břeh Rokytné byl upraven 
až ke Kumánu. Byly upraveny 
oba břehy mlýnské strouhy až po 
jatka. Jak zapsal kronikář: „Smr-
dutá nevzhledná říčka nabyla tím 
nového, pěkného rázu“. Postavila 

se také hráz od stavu až k že-
lezniční trati a hráz pod stavem
v délce asi 100 metrů.

Práce budily velký zájem oby-
vatel Ivančic a okolí, kteří pozo-
rovali, jak se postupně mění tvář 
celé krajiny na Malovansku. 
Bohužel si regulace za oběť vyžá-
dala sta stromů, zvláště ovocných 
a mohutných olší u koupaliště. 
Dřívější koupaliště bylo zlikvido-
váno a místo něj nechal Okrašlo-
vací spolek postavit nákladem 10 
000 Kč nové šatny na betonových 
základech. Náspy řek byly opatře-
ny drnem, jenž se ihned ujal a část 
nové regulace byla osázena topoly. 
Po levém břehu a nad oběma břehy 

strouhy směrem k jatkám byly 
upraveny dosti široké cesty, jež 
se staly oblíbenou promenádou 
obyvatel nejen Ivančic. Kolaudace 
celé stavby byla  21. října 1936.

Rozpočet na stavbu byl po vy-
loučení stavby pohyblivého jezu 
2,3 mil. Kč, skutečné náklady 
byly 1,759.726 Kč. Škoda, že 
z projektu byla vyloučena výstav-
ba jezu, snížilo by se zanesení sta-
vu bahnem. Obecní zastupitelstvo 
města Ivančic se usneslo dne 3. 
dubna 1929 uhradit 20% nákladů, 
přičemž do tohoto příspěvku byly 
započítány i podíly Letkovic ve 
výši 35.000 Kč a Němčic 10.000 
Kč. Firma Panovský se zavázala 
přispět do částky 21.000 Kč, a 
zajistit údržbu a obsluhu stavu 
vlastními náklady. Příslušné pro-
hlášení při komisionálním ohledá-
ní učinili též zájemci K. Máca, A. 
Fieger a místní dráha.

Provedená regulace řek odstra-
nila nebezpečí záplav a umožnila 
na ivančické straně stavbu nových 
ulic, později také sportovního 
stadionu. Pravý břeh řeky Oslavy 
u Letkovic měl být zabezpečen 
lépe. Obyvatelé Letkovic, zvláště 
v Lužní ulici, pamatují povodeň 
ve dnech 22 a 23. května 1985, 
kdy byla zaplavena část Letkovic. 
Tehdy byl naměřen průtok na hyd-
rologické stanici pod Ivančicemi 
260 m3/sec. Dne 1. dubna 2006 při 
jarní zvýšené vodě byl nejvyší prů-
tok 222,1 m3/sec a Oslava znovu 
ohrožovala Letkovice. Bylo nutné 
v Letkovicích postavit ochranné 
hráze z pytlů s pískem.

Uvádíme-li informace o regula-
ci řek vystavěním hrází, nesmíme 
zapomenout na přehrady. Zvláště 
Dalešickou. Regulovaným vy-
pouštěním vody z přehrad bylo 
při obou posledních povodních 
zabráněno rozlití řeky Jihlavy
do Ivančic.                    Jiří Široký

PRAMENY: • Pamětní knihy 
města Ivančice, obcí Němčice, 
Letkovice - SOkA Rajhrad • 
Zápisy z jednání obecních úřadů - 
SOkA Rajhrad •  Projekt „Úpravy 
řeky Jihlavy a Oslava v katastru 
obcí Ivančic, Němčic a Letkovic“

Povodně a regulace řek v Ivančicích

U splavu s pohledem na Rénu a kapli sv. Jakuba

Povodeň 1. dubna 2006 - most na Rénu

Nové koryto Jihlavy - dokončení regulace

PETROVICE
Obec Petrovice leží v mírně zvlněné kulturní krajině asi 5 km jiho-

západně od Moravského Krumlova. Petrovický katastr má rozlohu
464 hektarů. V současnosti zde žije okolo 360 obyvatel.

Krajina v okolí Petrovic byla osídlena již od pravěku, jak dokládají 
četné archeologické nálezy z různých období. Unikátem v tomto oboru 
je hromadný skříňový hrob únětické kultury ze starší doby bronzové, 
objevený roku 1927 u Petrovic. V hrobové komoře, obložené plochými 
kameny, byla uložena těla devíti jedinců ve skrčené poloze.

První písemná zmínka o našich Petrovicích je z roku 1253.  Toho 
roku byl mezi svědky při svěcení trstěnického kostela „plebanus Got-
fridus de Petroviz“, tedy petrovický farář Bohumír.  Přítomnost faráře 
předpokládá, že v té době již v Petrovicích stál farní kostel.

Některé písemné prameny, které bohužel nemůžeme pokládat za spo-
lehlivé, předpokládají existenci obce o 50-100 let dříve.

O vlastnických poměrech ve středověkých Petrovicích se nám za-
chovalo velmi málo dokladů. Prvními známými majiteli Petrovic byli 
roku 1298 bratři z vladyckého rodu z Dobřínska. Jejich majetkové 
podíly na Petrovicích získal rytířský řád templářů v Jamolicích. Tato 
krátká dějinná epizoda inspirovala tvůrce nového petrovického znaku 
s templářským křížem. 

Na konci 14. století vystupuje jako majitel našich Petrovic Bohuslav 
z Pernštejna, který roku 1385 prodal vesnici Beneši z Kravař na Krum-
lově. Od tohoto okamžiku sdílí Petrovice osudy krumlovského panství, 
rozsáhlého dominia pánů z Lipé a později rodu Lichtenštejnů.

Vinařství. Do vývoje Petrovic ve 13.-15. století se výrazně zapsalo
vinařství. Pěstování vinné révy se zde připomíná již v roce 1298.
V „Petrovické hoře“ byly rozsáhlé vinice a zdejší obec měla vlastní 
horenské právo, včetně práva trestat na hrdle. Jediným svědkem pe-
trovického hrdelního soudnictví je dnes jméno polní tratě Šibenice. 
Popraviště stávalo na kopci při staré cestě do petrovických vinohradů. 
V Petrovické hoře měli své vinice kromě obyvatel okolních vesnic
a městeček mimo jiné také řeholníci žďárského kláštera. Středověké 
vinice byly v dnešní viničné trati Kokešperky.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1846-49. Pů-
vodní kostel stával v místě dnešního pomníku padlým ve světových 
válkách. Na okraji parčíku se dosud rýsují zbytky jeho základů. Z vyba-
vení dnešního kostela stojí za pozornost dochované postavníky - žerdě
s původními znaky Petrovic, Dobelic a Lesonic, tří obcí petrovické 
farnosti. Na východní straně kostelní věže je zazděná dělostřelecká 
nábojnice, která připomíná poslední den války, kdy byla věž zasažena.

Došková chalupa je významnou památkou lidové architektury. Kdysi
běžné vesnické stavby najdeme dnes na jižní Moravě kromě Petrovic 
již pouze v Ruprechtově a v Senetářově u Blanska. 

Boží muka za vesnicí u křižovatky při silnici na Znojmo jsou chrá-
něnou památkou z první poloviny 19. století.

Kamenný kříž. V roce 2004 byl u Petrovic nalezen kamenný jetelo-
vý kříž, připomínající tragickou událost. Nápis v němčině praví, že zde
za velké zimy zmrzl Wenzel Han. Kříž však zřejmě pochází z poloviny
18. století. Kamenná památka byla přenesena do obce.

Další podrobnosti k dějinám i současnému životu vesnice najdete
v publikaci Kapitoly z dějin obce Petrovice u Moravského Krumlova 
(autoři Grunová E., Gruna B., Fialová V., vydáno v roce 2005.)

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova.

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Dům čp. 10 - chalupa s doškovou střechou
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KULTURNÍ PROGRAMY  21. 04. - 04. 05. 2008

Hotel Epopej Vás zve na

SLET ČARODĚJNIC
s country skupinou VLAKVOUS

30. dubna 2008 od 19.00 hodin v sále hotelu Epopej
Vstupné 50 Kč. Masky mají vstup zdarma.

ZŠ a MŠ Olbramovice pořádá 24. dubna 2008
od 8.30 do 15.00 hodin v budově ZŠ Olbramovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v rámci kterého proběhnou akce:

projekt „U nás v Evropě“ a sbírka „Brýle pro Afriku“.
Jste všichni srdečně zváni. 

VEČER PŘI DECHOVCE
25. dubna 2008 v 19.30 hodin v KD v Petrovicích

Taneční zábava pro příznivce dechové hudby, účast přislíbilo šest 
hudebních orchestrů. Jako pořadatel akce vystoupí Petrovanka,

dále Dubňanka, Polanka, Venkovanka, Amatéři. 
Mezičas vyplní kapela Dreams.

Speciální muzikantský guláš a jiné občerstvení zajištěno. 
Vstupné 80 Kč. Za pořadatele srdečně zve Josef Reiter.

Spolek pro obnovu tradic pořádá dne 3. května 2008 v 18.00 hodin

FLORIÁNSKÁ ZÁBAVA
se vsetínskou cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín Ing. Plačka 

z Moravských Bránic. V restauraci hotelu Epopej, vstupné dobrovolné.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích Vás zve na výstavu

POZOR, VYLETÍ PTÁČEK!
Výstava, která je pořádaná ve spolupráci s Muzeem Těšínska
v Českém Těšíně, zachycuje vývoj fotografování od nejstarších 
dob po současnost. Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy
v Ivančicích (Palackého nám. 9) a potrvá do 25. května 2008. 
Otevřeno: pondělí, středa od 9 - 12 a 13 - 17 hodin, úterý, čtvrtek, 
pátek od 9 - 12 a 13 - 16 hodin, sobota, neděle od 13 - 17 hodin. 
Velikonoční pondělí 24.3. - zavřeno, čtvrtek 1. 5. a 8. 5. - od 13 - 17 hodin.

„Kača na špagátě“, Ochotnický divadelní spolek z Nových Bránic, 
sehraje 19. dubna 2008 v místní sokolovně veselohru

 TITANIK
 od Františka Ringo Čecha. Přijďte se s námi pobavit.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• st 23.4. ve 20.00 CHYŤTE DOKTORA  
  Česká komedie 
• so 26.4. ve 20.00 EDITH PIAF   
• ne 27.4. v 18.00 Životopisný film Francie
• st 30.4. ve 20.00 SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ  
  HOLIČ Z FLEET STREET 
  Muzikálový thriller USA
• so 3.5. ve 20.00 POKÁNÍ
• ne 4.5. v 18.00 Historický film USA/FR/VB

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 20.4. v 18.00 LET s DANCE 2
               ve 20.00 Taneční film USA
• st 23.4. ve 20.00 MONSTRUM
  Thriller USA 
• ne 27.4. ve 20.00 SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ  
  HOLIČ Z FLEET STREET 
  Muzikálový thriller USA
• ne 4.5. ve 20.00 OBČAN HAVEL
  Dokument ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 20.4. v 18.00 HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
  Anim. film Něm./Šp./VB 
• so 26.4. v 18.00 P.S. MILUJI TĚ
  Komedie USA 
• ne 27.4. v 18.00 3:10 VLAK DO YUMY
  Western USA 
• so 3.5. v 18.00 MICHAEL CLAYTON
  Drama USA 
• ne 4.5. v 18.00 POKÁNÍ
  Historický film USA/FR/VB

Český zahrádkářský svaz Petrovice srdečně zve na

III. PETROVICKÝ KOŠT
1. května 2008 od 13.00 hodin

Ochutnávka vín místních vinařů v obecním sklepě v Petrovicích

KOLOVLAKY
ČD v letní sezóně 2008 od 26.4. do 28.9. poskytují zajímavou službu 
pro cyklisty. O sobotách a nedělích bude možno přepravovat přímými 
vlaky jízdní kola: z Brna hl. n. do Oslavan v 7.46 hod. a 9.46 hod. 
a zpět z Oslavan do Brna hl. n. v 14.57 hod., 16.57 hod. a 18.57 hod. 
Kapacita vlaků se bude přizpůsobovat podle zájmu, zejména, když 

budou koloakce v Oslavanech.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
na šk. rok 2008/09 ul. Školní 139, M. Krumlov, tel.: 515 322 283

HUDEBNÍ OBOR - sborovna 
24.4. a 25.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen

VÝTVARNÝ OBOR - učebna č.17
24.4. a 25.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen

TANEČNÍ OBOR - sál
22.4. a 24.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen

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
• 25.4. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 
(KM Medúza), 20 Kč/os., členové klubu 10 Kč.
• 26.4. v 15.00 hod. - Beseda na téma: domácí násilí. Se studentem policejní  školy 
Janem Kleiblem, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), volný vstup.
• 27.4. v 15.00 hod. - Tradiční slet čarodějnic. Čeká na vás odpoledne plné her 
a soutěží, SVČ Ivančice, statek Padochovka, 20 Kč/os.
• 30.4. v 17.00 hod. - Pleteme z pedigu, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 
nutné se přihlásit předem do 28. dubna.
• 7.5. - 10.5. - Poznáváme Prahu. Prohlídka historické i současné Prahy. 
1.000 Kč/os. Nutné se přihlásit předem do 30. dubna.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší infor-
mace v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 nebo www.svcivancice.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• 21.4. v 18.00 hod. - Přednáška „Osídlení a vznik Moravského Krumlova“. 
Přednáší PhDr. Jiří Kacetl, muzeum Knížecí dům M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
• 23.4. v 17.30 hod. - Beseda „Z Čech až do země vycházejícího Slunce“. 
Cestopisná přednáška L. Kovaříkové a M. Jona „O cestě na kolech“. Galerie 
Knížecí dům M. Krumlov, besedy pro ZŠ, SŠ (dopoledne) a veřejnost. Chcete 
poznat krásy i tajemství cyklocestování? Neváhejte a vydejte se s námi z pražské 
obory Hvězda přes Německo do Dánska s netradiční zajížďkou do Grónska. Dále 
pak na cestu Švédskem, Finskem a Norskem k nejsevernějšímu mysu Evropy 
- Nordkinnu a přes téměř celé Rusko až k Bajkalu. Zažijete jízdu sympatickým 
Mongolskem do nesympatické Číny, kde na naše cestovatele čekalo zatčení kvůli 
pobytu v zakázané zóně. Potom už je na řadě Jižní Korea a zimní Japonsko.
• 29.4. v 19.00 hod. - Koncert dechové hudby Dubňanka, Kinosál 
Moravský Krumlov, vstupné 50 Kč.
• květen - Výstava - „Odborné školství v Moravském Krumlově“, Galerie 
Knížecí dům Moravský Krumlov, otevírací doba po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 
- 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• květen - Výstava koláží Antonína Veselého. MěÚ Moravský Krumlov, chodba
v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 3.5. od 10.30 hod. - Floriánský jarmark. Nám. TGM M. Krumlov, tradiční 
trhy s doprovodným kulturním programem.
• 4.5. - Floriánská pouť. - Mše svatá se slouží od 10.30 hod., kaple sv. Floriána.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 24.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert Rendez - Vous s muzikálem. Účinkují: prof. 
Jarmila Krátká a studenti JAMU, klavírní doprovod Dagmar Klementová, kino 
Réna Ivančice. Vstupné 80 a 60 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• do 25.5. výstava Pozor, vyletí ptáček! Galerie Památníku A. Muchy, Muzeum 
Brněnska - Muzeum v Ivančicích. Výstava zachycuje vývoj fotografování
od nejstarších dob po současnost. Ve spolupráci s Muzeem Těšínska v Č. Těšíně.
• do 4.5. - výstava Miroslava Kosíka - Vyřezávané figurky. Chodba Památníku 
A. Muchy, podle knihy Josefa Lady „Kronika mého života“. Vstup zdarma.
Připravujeme: 17.5. odjezd v 15.00 hod. - zájezd Brno. Hala, Vodova ulice 
natáčení Manéže B. Polívky. Cena (vstupenka a doprava) 410 Kč. • 24.5. - 25.5. 
– Slavnosti chřestu 2008, Palackého nám. Ivančice.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.4. v 15.00 hod. - Vycházka do okolí Ivančic. Sraz zájemců u mostu pod 
Rénou. Vede J.Flíček.

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
• 24. a 25.4. - Netradiční osvobození Oslavan. Smyšlené oslavy osvobození 
města Oslavany a ukončení II. Světové války. 
• 24. a 25.4. - dobový život na zámku s německým štábem
• 25.4. - příjezd osvobozovací kolony, obsazení zámku, vyhlášení konce války. 
• 26.4. - Oslavanská padesátka. Tradiční turistický dálkový pochod na 25, 
35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 - 9.00 hod. u DDM. Pořádá Junák Oslavany.
• 30.4. v 17.00 hod. - pálení čarodějnic na zahrádce Dělnického domu Oslavany.
K tanci a poslechu hraje Trempko. Ve 22.00 hod. velký čarodějnický ohňostroj! 
• 1.5. - den otevřených dveří na zámku Oslavany. Tradiční akce s celodenním 
kulturním programem. Otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku 
s průvodci, hudební produkce skupiny Wokno, koncert Písně s loutnou 
v zámecké kapli v podání pí. Chaloupková a p.Wright, otevírání cyklostezky,  
zámecké pivo a bohaté občerstvení zajištěno. 

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 22.4. - Den Země. Akce školní družiny. Upřesnění na letácích.
• 25.4. v 13.00 hod. - Olympiáda družin. Sportovní klání přihlášených družin. 
Slavnostní zahájení na hřišti ZŠ.
• 30.4. od 14.30 do 16.30 hod. - Pálení čarodějnic. Na zahradě DDM 
Oslavany. Po splnění úkolů dostanou děti špekáček a chleba. Poplatek: 20 Kč,
děti v kostýmu čarodějů a čarodějnic 10 Kč
• 1.5. - celodenní výlet na letiště Náměšť nad Oslavou. Prohlídka největšího 
hangáru ve střední Evropě, letecké cvičení FLYING RHINO, statické ukázky 
letounů, lety modelů nadzvukových letadel a průlet L13 BLANÍKU. Odjezd 
v 9.00 hod. od MěÚ Oslavany, předpokládaný návrat v 15.00 hod. k MěÚ 
Oslavany. Cena 70 Kč. S sebou: vhodné oblečení, kapesné, jídlo a pití na celý 
den (možnost koupit), pláštěnku. Přihlášky do 25.4. v kanceláři DDM nebo 
na tel: 546 423 520 (přihlášku je možné stáhnout na www.ddm-oslavany.cz).
• 2.5. a 9.5. od 9.00 do 12.00 hod. - Dopravní hřiště. Možnost vyzkoušení 
dopravního hřiště pod dohledem pedagogů z domu dětí. S sebou: helmu, 
dopravní prostředek (kolo, koloběžku, odrážedlo), pití. Poplatek 20 Kč.
Připravujeme: Příměstský tábor 25.8.-29.8.08, cena 200 Kč/týden. Podrobné 
informace na www.ddm-oslavany.cz

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 25.4. - 28.4. - Krumlovské kolečko. Základní kola dopravní soutěže na obou 
krumlovských ZŠ. Jsou určeny pro děti od 1. - 9. tř. Vítězové postoupí do finále, 
které se bude konat 29. 4. 08 ve venkovních prostorách ZŠ Ivančická. Finalisté 
vytvoří tým za svoji školu a budou reprezentovat město M. Krumlov v okresní 
soutěži mladých cyklistů ve Znojmě, která se koná 15. 5. 08.
• 16.5. v dopoledních hodinách - Střelnice Cross. Branný závod pro děti na 
Střelnici v M. Krumlově. Kategorie: 2 - 4. tř. ZŠ, 5.- 6. tř. ZŠ, 7. - 9. tř. ZŠ. 
Soutěžící musí prokázat teoret. a praktic. dovednosti a fyz. zdatnost. Akce 
se bude konat za fin. podpory VZP, společně se Sport. klubem mládeže MK. 
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 13. 5. v kanceláři DDM M. Krumlov, tel.: 
515 322 770, poštou DDM M. Krumlov, T. G. M. 35, 672 01 MK.
Připravujeme: 18.5.08 - Pejskiáda. Akce pro pejsky a jejich páníčky na Střelnici 
v M. Krumlově. Podrobnější informace budou uvedeny na letácích.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.4. - Den s deníkem na náměstí v Miroslavi.
• 26.4. - Miroslavská šlápota - tradiční turistický výšlap jarní přírodou pro 
zájemce všech věkových kategorií. Start je mezi 8.00 - 10.00 hod. před budovou 
ZŠ Miroslav na ulici Třináctky. Připraveno je pět pěších tras různé délky a dvě 
cyklotrasy. Cíl je v areálu koupaliště, kde účastníky přivítá táborový oheň, 
opékání špekáčků a soutěže pro děti. Letos jde již o 18. ročník. Akci pořádají 
ZŠ Miroslav a DDM Miroslav. Startovné činí 20 Kč děti a 30 Kč dospělí.
• 25. - 27.4. - Chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v mysliveckém 
roce 2007. Akce se uskuteční v KD v Miroslavi. 25.4. dopoledne - exkurze 
žáků škol. zařízení, 13.00 - zahájení přehlídky,  ukončení ve 21.00 hod. 26.4. 
v 8.00 hod. - slavnostní zahájení svodu (přehlídky) loveckých psů před 
kulturním domem, 9.00 hod. - otevření přehlídky pro veřejnost, ukončení
v 21.00 hod., 12.00 hod. - seminář o chovu srnčí zvěře v KD (přednáší Ing. Jan 
Havlíček). 27.4. v 9.00 hod. - otevření přehlídky trofejí pro veřejnost, 11.00 
hod. seminář na téma „drobná zvěř“ v KD (přednáší MVDr. Pavel Forejtek, 
CSc.), 12.00 hod. - oficiální ukončení akce. Po dobu konání přehlídky bude 
zajištěno bohaté občerstvení a ochutnávka vín. 
• 1.5. od 8.00 hod. - Oslava Svátku práce a vstupu České republiky
do Evropské unie. V 8.00 hod. budou zahájeny rybářské závody mládeže
na požární nádrži v Ramoši (občerstvení - smažená ryba, vepř na rožni, uzeniny), 
v 9.30 hod. slovo starosty. Od 10.00 hod. přátelské posezení s živou hudbou 
v letním kině (občerstvení - maso na kotlíku, uzená cigára). Od 9.00 hod. otevřena 
výtvarná výstava v ZŠ. Večer zahájení provozu letního kina. Slavnosti pořádají: 
Město Miroslav a miroslavští rybáři, MKIC Miroslav, ZŠ Miroslav a ZO KSČM.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
Pravidelný program: věnujte pozornost změnám!

• pondělí: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 14.00 - 17.00 hod. - každé 
1. v měsíci :Astroporadna, každé 2. v měsíci: Homeoporadna.
• úterý: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 11.30 hod. - Tance 
pro matky s dětmi. 14.00 - 17.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 15.30 - 16.30 
hod. - Výtvarné hříčky pro děti od 2 let, 18.00 - 19.30 hod. - „Muzikoznění“ 
pro dospělé (sudý týden).
• středa: 9.00 - 11.30 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 10.30 hod. - 
Společné předčítání rodičů s dětmi. 15.00 - 16.00 hod. - Kvítek - tance děvčátka 
4 - 10 let. 16.30 - 17.30 hod. - Muzikohrátky pro rodiče s dětmi. 18.00 - 20.00 
hod. - Oslava Ženy - nastávající matky (počínaje 14. květnem).
• čtvrtek: 14.00 - 17.00 - Herna pro děti s rodiči, 18.00 - 20.00 hod. - Oslava 
Ženy - tanec pro ženy (počínaje 15. květnem).
• Poradny: vždy první pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Co se skrývá 
v našich dětech“. Vždy třetí pondělí v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - „Homeopatie 
pro děti“ - vede RNDr. Alena Bratková, tel.: 777 332 239, homeopatka 
a lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví. 
Laktační - pomoc při potížích s kojením, vede vyškolená laktační poradkyně 
Lucie Třísková na tel.: 737 461 761 (12.00  14.00 hod.)
Mimořádný program: Na všechna setkání je třeba hlásit se předem na telefonu:
603 426 286, mesicnihoupacka@seznam.cz, pokud není v anotacích uvedeno jinak!
• 6. května 17.00 - 19.00 hod - ARTantra Feng Shui aneb čarovné bydlení, 
prožitkový podvečer pro ženy a dívky. Feng Shui je způsob, jak jednoduchou 
úpravou interiéru obohatit váš život o krásu, sebepochopení, spokojenost
a štěstí. Odhaluje vaše touhy, sny a emoce, které se na vytváření vašeho domova 
podílejí. Přednáší: Ing. arch. Magda Holá (interiérové a projekční poradenství, 
feng shui ve stavební a architektonické praxi, spolupráce s odborníky
na výstavbu ekologických domů), poplatek 90 Kč/členové 80 Kč.

ZÁPIS DO MŠ OSLAVANY
Mateřská škola Sportovní 12

 pondělí 12.května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 16.00 hod.
Mateřská škola Havířská 69

úterý 13. května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 15.00 hod.
Mateřská škola Padochov

středa 14. května od 8.00 - 10.00 a od 14.00 - 15.00 hod.
K zápisu si rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Jednota bratrská v Ivančicích Vás zve na přednášku 
Kena a Lindy Stapletonových z USA.

BYLI JSME HIPPIES
 27. dubna v 18.00 hodin malý sál kina Réna v Ivančicích

Stapletonovi zasvěceně vypráví o hnutí hippies - z čeho vycházelo 
a co všechno znamenalo. Dokumentární multimediální materiál.

ZO ČSCH Moravské Bránice vás zve na

VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
9.5. - 10.5. • ZO ČSCH  Znojmo, chovatelský areál 
v Družstevní ulici. Otevřeno v pátek od 14.00 hodin.
17.5 - 18.5. • ZOČSCH Prštice v prostorách zámku 

Otevřevo v sobotu od 13.00 hodin.
31.5 - 1.6. • ZOČSCH Suchohrdly u Miroslavi v chovatelském areálu

7.6. - 8.6. • ZO ČSCH Prosiměřice chovatelský areál
Otevřeno v sobotu od 13.00 hodin.

14.6. - 15.6. • ZO ČSCH Skalice chovatelský areál
Otevřeno od 13.00 hodin.

TJ Sokol Lesonice pořádá májovou taneční zábavu se skupinou

GEJZÍR
2. května 2008 v sokolovně

ve 20.00 hodin, vstupné 50 Kč
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Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného 
nábytku. Autolux Jozef Horka, 
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.: 
737 713 696.
koupím
•• Š 120 s taž. zařízením, paltnou 
STK, dobrý stav, příznivá cena, na-
bídněte. Tel.: 723 444 091.
•• motocykl Oqar 250, i součástky. 
Tel.: 604 876 408.
•• Jawu péráka v provozuschopném 
stavu, nabídněte. Tel.: 776 322 231.
•• motor 1203, ot. 1500 i ve špatném 
tech. stavu. Tel.: 603 544 145.
prodám
•• originál disky 14“ na Fiata, 
použité. Tel.: 732 123 663.
•• sadu zimních pneu Pirelli 175/65 R 
14, vz. 4-5 mm, 500 Kč komplet. Tel.: 
777 209 235.
•• 2 ks letních pneu Michelin, vzorek 
5-6 mm, 175/60 R14, 250 Kč/ks. Tel.: 
777 209 235.
•• plechové disky vel. 14, rozteč 
4x100, letní obuté zn. Semperit, vz. 
7 mm. 2 ks. Cena 1.500 Kč. Sleva 
možná. Tel.: 775 058 735.
•• téměř nejeté Barum Brilantis, letní 
175/65 R14 82T se vzorek 4,5mm nad 
min. Celkem 6,5 mm. PC 4.6 00 Kč, 
nyní 2.500 Kč za všechny čtyři. Tel: 
737 423 202.
•• protektor 165/13, 100% na Š 120, 
střešní ohrádka. Tel.: 515 322 211.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi 
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např. 
pro Š Octavia. Další držná tyč pro 
vozy se širší střechou. Nepoužívané, 
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.000 
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• VW golf 2 na ND, pojízdný, cena 
dohodou. Tel.: 733 159 817.
•• kola s disky 14“ na Felicii nebo 
Golf 2 či podobné, cena dohodou. 
Tel.: 733 159 817.
•• AL disky i s koly14“, nutno vidět, 
cena dohodou. Tel.: 733 159 817.
•• Opel Vectra, levně, 2,0 1CD, r.v. 
88, STK 9/09, najeto 172 tkm, benzin, 
centrál, rádio, ABS. Tel.: 732 374 421.
•• Š Forman, r.v. 92, tažné zařízení, 
dobrý stav, zelený, cena 15.000 Kč. 
Tel.: 604 857 206.
•• Š 105, STK 11/09. Tel.: 605 741 723.
•• Š Favorit, STK 5/09, dobrý stav, 
mírná koroze, cena 10.000 Kč. Tel.: 
777 232 854.
•• Š Favorit, r.v. 94, 50 kW, dohoda. 
Tel.: 724 410 577.
•• Š Felicie, r.v. 95, rádio, náhr. pneu, 
STK 11/07, dobrý stav, 30.000 Kč. 
Tel.: 737 833 473, 605 562 485.
•• Š Fabia 1,4 16V, r.v. 05, najeto 
83 tkm, černá barva, plná výbava, 
červený interiér, elektrony, cena  
185.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Fabia 1,2, šedá metal., najeto 
12 tkm, dohoda. Tel.: 776 215 578.
•• Peugeot 106, r.v. 96, modrá 
metal., 2x airbag, centrál, el. okna, 
garážovaný, vše plně funkční, cena 
49.000 Kč. Tel.: 732 906 312, e-mail:
padrtam@seznam.cz
•• Fiat Punto 1,2 active, 3D, r.v. 02, 
červený, koupený v ČR, 2. majitel, 
servis.knížka. najeto 115 tkm, 
nebouraný, ve velmi dobrém stavu, 
první 4 roky garážovaný. Provedena 
oprava po 100 tis. km a pravidelné 
roční prohlídky. Koupený i servis. 
v Pohořelicích. Zimní pneu, airbag, 
imob. Cena 97 tis. Kč. Ivančice. Tel.: 
546 452 567, 605 848 649.
•• Renaut Laguna, červená, servis. 
knížka, ABS, 2x airbag, servo, najeto 
107 tkm, zachovalé, z D, 70.000 Kč, 
sleva možná. Tel.: 724 759 058.
•• Ford Orion 1,6D ghia, r.v. 85, STK 
do 5/08, červený, el. okna, centrál, 
otáčkoměr, šíbr, stř. nosič, spotřeba 5 l,
cena 16.000 Kč. Tel.: 736 765 532.

•• Opel Astra F 1,6 16 V, 74 kW, r.v. 
96, 150 tkm, STK 5/09, 3 dv., šedá 
metal., střeš. okno + šíbr, nové výfuky, 
alu kola + sada zim. kol, Construct + 
kod. skla. Pěkný, udržovaný vůz. Cena 
30 000 Kč. Tel.: 775 276 913.
•• traktor dom. výroby i s vlečkou, 
cena 6.000 Kč. Tel.: 722 624 856.
•• malý motocykl Babeta, nutné 
seřízení. Tel.: 723 266 393.
•• MZ 125 SM, r.v. 01, 4 takt, DOHC, 
vodou chlazený, 6 rychlostí, nová 
řetězová sada, brzd. desky, zapal. 
svíčka, olej, cena 49.000 Kč. Tel.: 732 
906 312, e-mail:padrtam@seznam.cz

Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY nabízí: nová výstavba 
nízkoenergetických RD na klíč 
Ivančice, 4+kk a 4+kk+garáž+ 
pozemek, ceny od 2,5 mil. Kč, RD 
2+1 Ivančice, dvorek, k rekonstrukci, 
cena 819 tis. Kč k jednání, hrubou 
stavbu RD 6+1 Vedrovice, poz. 800 
m2, další info na tel.: 605 749 319, 
www.acity.cz

•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 4,9 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• menší RD v MK, veškeré sítě v domě, 
dvorek, zahrádka, nutná rekonstrukce, 
nízká cena. Tel.: 773 940 740.
•• velký RD 4+1 v Šumicích, hosp. 
budovy, stodola, dvůr a zahrada, vh. 
pro bydlení a chov, pozemek 2000 m2. 
Tel.: 773 940 740.
•• RD 3+1+garáž, velká zahrada, 
samostatně stojící. Olbramovice. Tel.: 
728 104 449, cena dohodou.
•• byt 2+1 a garáž (1,760.000 Kč) a byt 
3 + KK (1,390.000 Kč) v Oslavanech. 
Byty se nacházejí na jednom podlaží. 
Dohoda o ceně možná. Prodej bez 
účasti realitní kanceláře, přímo od 
majitele. Tel.: 604 478 735.
•• pozemek v zástavbové části 
Krumlova. Tel.: 732 843 003.

koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v MK. Tel.: 
776 202 051.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK, platba 
v hotovosti. Tel.: 777 582 899.
•• vyměním garsonku v MK, 
Sídliště, 5. patro, výtah, plast. okno, 
zateplení + doplatek za 2+1 v MK. 
Tel.: 777 596 427.
•• menší RD k rekonstrukci, Ivančice 
a okolí, bez RK. Tel.: 722 709 637.
•• stavební pozemek nebo domek 
se zahradou k rekonstr. v Ivančicích, 
Tel.: 775 949 223.
•• ornou půdu, popř.louku v k.ú. 
Němčice u Iv., Alexovice, Budkovice. 
Tel.: 722 706 992.
nabízím pronájem
•• byt 3+1 v Ivančicích, částečně 
zařízený. Tel.: 606 745 533.
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.: 777 260 446.

•• Nabízím k pronájmu komerční 
prostor o rozloze 8x7,40 m + WC. 
Vhodné jako prodejna. Volný 
přístup, velké parkoviště, hlídané 
prostory. Tel.: 606 704 379.
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě, červen, červenec, srpen. 
Teplá voda, sprcha, WC, plynová 
kamna, příjezd k chatě, velké 
ohniště, blízko pláže a restaurace. 
Cena 150 Kč osoba/den. Tel.: 
515 322 308, 732 416 141.

Stavba - zahrada
koupím
•• fůru hlíny, nejlépe i s dovozem, 
MK. Tel.: 737 836 005.
prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého 
plechu - 1 ks, síla 2 mm, délka 1 metr, 
pr. 20 cm, nová, nevybalená, PC 700 
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. Průměr kouřovodu 
20 cm, nová, nepoškozená. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272. 
•• cca 120 křidlic KM Beta višeň 
briliant i půlky, nové. Cena 10 Kč/ks. 
Tel.: 604 677 992.
•• sečkovici (řezačka kopřiv, jetel, 
kukuřice) s el. pohonem. Dále dva 
pláště 6,50/16 se šípovým vzorem. 
Ceny dohodou. Tel: 736 274 381.
•• francouzská taška, 400 ks, 5 Kč/ks, 
10 let používaná. Tel.: 728 215 285.
••• hydroizolační folie pro střešní 
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm 
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• přípojková pojistková skříňka vč. tří 
nožových pojistek 40A, přípojný kabel 
a tenkostěnná ochranná trubka. Cena za 
vše 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• půdní frézu Fortschritt, tovární 
výroby se vším přísl., dohoda. Tel.: 
607 589 698.
•• na tera Vari, pluh oboustranný, 
rotační plečka, žací lišta, rotavátor, 
i jednotl. Tel.: 605 030 934.
•• plechové garážové vrata 220x200 
za 2.000 Kč, plech. dveře P 110x205 
za 800 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• 60 m želez. trubek. Tel.: 723 266 393.
•• dveře 90L plné. Tel.: 731 858 577.
•• 9 ks železných, coulových trubek, 
d: 5 m., Tel.: 723 266 393.
•• za demontáž a odvoz daruji 250 
dutých skleněných cihel 19x19x7 cm, 
spěchá, Ivančice, Tel.: 546 452 567.
•• nádrž na dešťovou vodu 500 lt., za 
cenu želez. šrotu. Tel.: 777 051 215.

Vybavení domácnosti
prodám
•• dvě zachovalé válendy menších 
rozměrů s ÚP. Tel.: 606 745 533.
•• nábytek z 50. let, masiv, manželské 
postele, dvou a třídílné skříně, 2 ks 
nočních stolků a zrcadlový stolek, 
levně. Ivančice. Tel.: 737 622 319.
•• bílou komodu, cena 1.000 Kč. Tel.: 
724 321 199.
•• PC stolek, pojízdný, s výsuvnou 
lištou pro klávesnici, světlý, starší, 
300 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• levně kredenc z 50. let. Tel.: 
732 131 614.
•• shrnovací italské dveře, š. 80 cm, 
tmavší barva. Cena 700 Kč, dveřní 
balkonové síto proti hmyzu, dřevěný 
rám. Cena 800 Kč. Tel.: 724 687 954.

Elektro a elektronika
prodám
•• indukční vařič, sklokeram. deska, 
1800 W, nastavit. teplota a doba varu, 
v záruce, použ. 1 měs. PC 6.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 720 595 892.
•• zánovní vysavač AEG vampýr, 
zářivkové světlo dvoutrubicové d: 
120 cm, nové se slevou, krejčovské 
entl.nůžky, mlýnek na maso č.10, 
zánovní koberec 4x4,6 m., levně. Tel.: 
605 776 380.
•• 2 ks telefonů T 641E do prašného 
prostředí z 50. let (ocelolitina), oba 
funkční, nejvyšší nabídce, 1 ks sirény 
SZ 214-4FL601 IP54/220V - 50 Hz 
za 700 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• PC Celeron 300, grafika woodoo 
38 mb, sound blaster 64 awe, Win 98, 
15“ monitor, USB, klávesnice, myš, 
repro, tiskárna, volant, pedály, inernet 
modem, 3.500 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• MT Nokia 3230 Symbian, bezvad-
ný stav, bez oděrek, jako nový, orig. 
balení, neblok., rádio, MP3, možnost 
stahov. mnoha aplikací, paměť. karta, 
velký displej, foťák, 2.900 Kč. Tel.: 
776 013 501.
•• MT Nokia 1600 s 1/2 r. zárukou za 
700 Kč. Tel.: 605 776 380.
•• MT Nokia 3230 Symbian v bezvad. 
stavu, jako nový, orig. balení, rádio, 
MP3, paměť. karta, velký displej, foťák, 
cena 2.900 Kč. Tel.: 776 013 501.

•• MT Nokia 3120 + nabíječka + ma-
nuál. 2 roky starý, málo používaný, 
bez vady, vzhled jako nový. Cena na 
Internetu 950 Kč, moje cena 750 Kč. 
Tel.: 724 690 907.
•• navigaci Garmin Nuvi 350, 
mapa záp. Evropy, ČR, atlas ČR. 
Cena 4.900 Kč. Tel.: 606 269 300, 
721 809 780.

Vše pro děti
koupím
•• cyklosedačku pro 5leté dítě, levně, 
nabídněte. Tel.: 732 648 944.
•• plastovou skluzavku pro děti, 
výška 1-1,5 m. Tel.: 736 250 131, 
604 104 487.
•• kdo levně prodá nebo daruje 
nábytek vh. do děts. pokoje (nejlépe 
za odvoz). Za nabídky děkuji. 
Ivančice a okolí. Tel.: 728 029 476.
prodám
•• chlapecké botasky Adidas vel 37 1/2, 
černé, kožené. Úplně nové, nenošené, 
ještě s visačkami, pěkné, nevhodný 
dar. Cena 500 Kč. Foto e-mailem. 
Tel.: 723 033 622,  po-pá 8 - 16 hod.
••  dětské kolo, koloběžku a auto 
Tatra. Tel.: 605 775 380.
•• dětské horské kolo RedFox na 
5-10 let, červenomodré s výstražnou 
vlajkou, dobrý stav za 1.400 Kč. Tel.: 
737 713 696.
•• kočár pro dvojčata, PC 9.500 Kč, 
nyní 4.000 Kč, nutno vidět. Tel.: 
515 333 984, 608 748 404.
•• šlapací čtyřkolku formule pro dítě 
5-10 let, stavitelné sedadlo, cena 500 
Kč. Tel.: 737 713 696.
•• golfové hole polohovací s deštníkem 
zn. Com, 900 Kč. Teplákovou 
soupravu Adidas dovoz Anglie, vel. 
105 za 550 Kč. Tel.: 722 091 678. 
•• malé dětské kolo pro dítě od 2 let. 
Tel.: 603 900 890.
•• dětský skláp. kočárek golf apollo, 
děts. vaničku, 1/4 kolo na bantanových 
kolech 2-6 let. Tel.: 605 776 380.
•• golfový kočár vč. pláštěnky a tašky. 
Cena 800 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• horské jízdní kolo dětské, vel. 24, 
6-9 let, červená barva, zn. Madison, 
18 převodů, pěkné, zachovalé. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• kočárek trojkolku pro dvojčata + 
pláštěnka, nánožník, cena 3.500 Kč, 
tel.: 737 478 798.
•• přední dětskou plastovou sedačku 
na kolo, 100 Kč. Tel: 724 687 971.

Zvířata
prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• nabízím ke krytí 2 pejsky mopse, 
nepříbuzné a fr. buldočka, dobře kryjí. 
Tel.: 603 168 609.
•• bílou kozičku malého vzrůstu na 
chov. Tel.: 603 168 609.
•• štěňata labradorů bez PP, smeta-
noví, očkov., odčerv., cena 3.000 Kč. 
Tel.: 724 033 609.
•• štěňátka mopse, bz PP, béžové 
s černou maskou, očkov., odčerv.Tel.: 
732 568 218.
•• jateční králíky. Tel.: 723 128 206.
•• štěňata foxteriéra drsnosrst. s PP 
po výborných lovecky vedených rodi-
čích, dohoda. Tel.: 732 582 140.
•• štěňátka jezevčíka dlouhosrstého 
trpasličího, barva červená, stáří mě-
síc, odběr koncem dubna. K odběru je 
fenka bez PP, po výborných rodičích 
matka s PP a štěně pes s PP. Pošlu fot-
ky e-mailem, mobil.: 724 192 361.
daruji
•• hodným lidem štěňata menšího 
vzrůstu, ihned. Tel.: 737 863 143.

•• Služby
•• nabízím místa v autě na pravidelné 
jízdy z Oslavan do Brna a zpět. Bližší 
info na tel.: 737 416 169.

•• Uvažujete o zhubnutí? 
www.hubnete.cz/pohoda123,
Tel.: 603 212 763.
•• Od 5 - 50.000 Kč půjčka bez po-
platku, měs. splátka, nejvýhodnější 
v regionu. ID, MD, důchodci. Tel.: 
605 720 362.

•• Dovoz píku, štěrku 2 m3 (3,5 t.) 
Avie, levně. Přeprava zboží Ford 
tranzit (1,5 t.). Přeprava koní, 
půjčení nového přepravníku na dva 
koně. Tel.: 775 955 258.

•• Včelařům nabízím nová včelstva 
- oddělky k doplnění zimních ztrát. 
Oddělky pochází z profesionálního 
chovu, mají nové oplozené matky 
a veterinární atest.  Zdarma zašlu 
podrobnosti. Mgr. Bronislav Gruna,
Petrovice 46, 672 01 Moravský 
Krumlov, tel. 515 320 787, e-mail: 
b.gruna@seznam.cz

•• Předokenní rolety z PVC a hliní-
ku, 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.
•• Úvěry bez poplatků, neprověřu-
jeme registr, vhodné i pro důchodce. 
Tel.: 736 655 927.

Různé
koupím
•• kdo daruje klec pro dom. králíčka, 
moc to spěchá. Tel.: 607 680 167.
•• dalekohled co vám doma překáží, 
pošlete SMS. Tel.: 720 444 245.
•• vzduchovku Slavia 630, i lehce 
nefunkční. Tel.: 606 154 739.
prodám
•• železný vál, š: 2 m a secí mašinu. 
Tel.: 737 427 437.
•• sadu husitských zbraní 4 ks, repliky. 
Tel.: 515 336 601.
•• kompletní zařízení prodejny, 
i jednotlivě. Tel.: 604 847 254.
•• masivní rošt do postele, polohov. 
nohy i hlava, 2x1 m, nepoužitý, 
dohoda. Tel.: 720 595 892.
•• 21dílná sada nerez nádobí zn. Beck 
internat., velká sleva. Tel.: 605 030 934. 
•• novou nepoužitou slídu na kočár 
za 120 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• dámské kolo Liberta a horské kolo 
Medison. Tel.: 605 776 380.
•• stolová el. pila vh. pro kutily, dom. 
výroby, celokovová. Tel.: 607 970 893.
•• pánské sportov. kolo s doplňky 
Shimano, levně. Tel.: 736 128 744.
•• nádrž z vagonu 400 lt., pozink, 
cena 1 lt/1 Kč, dvojkolák (velká kára) 
nová, bez korby za 600 Kč. Ivančice. 
Tel.: 737 622 319.
•• větší troky a kamna na ohřev vody 
K70, želez. vál ruční. Tel.: 723 224 165.
•• surfové prkno s příslušenstvím, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 728 581 374.
•• 2 kempinkové rozkládací postele 
s matracemi, dřevěná čela, 1.000 Kč. 
Tel.: 728 581 374.
•• silniční kolo Amulet tour v dobrém 
stavu za 1.900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• knížky o psech, hlavně jezevčících. 
Tel.: 777 209 174.
•• pravé maskáče, blůza vz. 95, 
kalhoty letní, pas 88 - 98 cm. Tel.: 
775 120 782.
•• rybářské pruty teleskop., d:4m, zn. 
Sona , 2 ks, 500 Kč. Tel.:  775 058 735.
•• pernamentku do posilovny (ještě 8 
vstupů) v Ivančících, spěchá, zdr. dův. 
Cena dohodou. Tel.: 733 159 817.
•• přenosné kov. schodiště se zábradlím, 
zinkov., rošt, nášlapy, výška na 1. patro, 
vh. na stavbu. Tel.: 721 761 942.
•• tažnou koňskou secí mašinu, lžičková 
úpr., za traktor, š: 150 cm, cena dohodou. 
Tel.: 606 766 630 po 19 hod.
•• pánské kolo Olpran za 500 Kč. Tel.: 
721 208 884..

Seznámení
•• rozvedená 37 let, silnější postavy 
s jedním synem, hledá hodného přítele, 
spíše domácího kutila, který nechce být 
sám. Ivančice a okolí. Tel.: 731 456 992.
•• žena 31 let hledá muže se smys-
lem pro humor na vážný vztah. Tel.: 
723 844 999.
•• svobodný muž, štíhlý, ml. vzhledu 
hledá přítelkyni od 40-60 roků pro 
vycházky přírodou a jízdu na kole. 
Tel.: 602 857 201.

•• 184/47/90 bez závazků, prý hezký, 
mladšího vzhledu hledá touto cestou 
z nedostatku příležitostí sympatickou 
ženu, dívku do 45 let, bez růžových 
brýlí s reálným pohledem na svět. 
Tel.: 728 401 066.
•• 32letá hledá solventního muže k ob-
časným schůzkám. Tel.: 773 168 484.
•• najde se hodný muž nad 40 let 
a 185 cm? Rodina. Tel.: 776 698 530.
•• 34letá žena katolického vyznání 
k sobě hledá vhodného partnera 
k vážnému seznámení. Tel.: 776 534 609.
•• studuješ a musíš čekat na každou 
korunu od rodičů? Chceš to změnit? 
Tak se ozvi 42letému. Hledám mladší 
holku k občasným nezávazným 
schůzkám. Tel.: 739 100 792.
•• jsem 56letý, 171/71 a rád poznám 
štíhlou ženu, které to v životě také 
nevychází, jak by chtěla. Můžeme 
podnikat výlety do přírody, za památkami, 
v létě k vodě. Tel.: 732 284 863.

Zaměstnání
•• Zahraniční o.s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• hledám obráběče kovů, svářeče 
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.
•• nabízím práci v kanceláři, fin. 
služby. Na Brněnce 18, Ivančice. Tel.: 
736 655 927.
•• MŠ, ZŠ pro sluchově postižené 
a Dět. domov Ivančice, Široká 42 přijme 
učitele/ky do MŠ a ZŠ. Nástup od 
1.9.08. Tel.: 546 451 932, 777 572 070.
•• MŠ, ZŠ pro sluchově postižené 
a Dět. domov Ivančice, Široká 42 přijme 
vedoucí kuchařku. Nástup od 1.9.08. 
Tel.: 546 451 043.
•• MŠ, ZŠ pro sluchově postižené 
a Dět. domov Ivančice, Široká 42 přijme 
vychovatele/ku. Nástup od 1.9.08. Tel.: 
546 451 932, 777 572 070.
•• Do svého týmu hledám šikovné 
ženy na pozici kosmetická 
poradkyně. Spolupracuji s americkou 
kosmetickou spol. a jsem na pozici 
Sales Director. Hledám ženy, které 
baví kosmetika, líčení, práce s lidmi. 
Náplní je péče o svoji klientelu, 
typologie pleti, doporučení vhodné 
kosmetiky, líčení atd. Veškerá 
odborná zaškolení zdarma. Více 
info e-mailem nebo tel.: 777 620 583, 
lindus.m@centrum.cz

•• hledám důchodce zedníka, 
domácího kutila k menším opravám. 
Tel.: 732 447 594.
•• hledám práci po rekvalifikačním 
kurzu kadeřnice. MK a okolí. Tel.: 
603 212 868.
•• Ředitelství Gymnázia M. Krumlov 
přijme ihned učitele anglického 
jazyka. Od září 2008 možný trvalý 
pracovní poměr. Tel.: 515 322 234, 
email:gmk@mboxzn.cz
•• Bezpečnostní agentura hledá 
pracovníka na post vedoucího provozu 
pro oblast Morava. Požadujeme 
zkušenosti práce s lidmi, smysl pro 
zodpovědnost, 100 % nasazení, ŘP a 
znalost práce na PC nutná. Služební 
mobilní tel., notebook, služeb. automobil. 
Nástupní plat 13.000 Kč čistého. 
Životopisy zasílejte na e-mailovou 
adresu info@sbsservices.cz. Volejte 
Po-Pá 8-16 hod. na tel.: 312 520 680, 
312 663 501, 777 820 147.
•• hledám číšníka/servírku, kuchaře/ku 
do restaurace v Dukovanech. Hlavní 
i vedlejší poměr, brigáda, nástup 
možný ihned. Tel.: 723 740 397.
•• hledám práci domů. Tel.: 733 136 890.
•• Firma Proimpex, spol. s r.o., M. 
Krumlov přijme mistra elektrovýroby. 
Požadujeme SŠ vzdělání a znalost 
němčiny. Bližší informace na tel.: 
515 300 215 - p. Machotková nebo 
osobně v sídle fi. na Tiskárenské ul.

Výzva
•• prosím paní Libu z Vémyslic, aby se 
mi ozvala, byl jsem dlouho nemocen. 
Honza. Jen SMS. Tel.: 739 742 910.
•• v ulici Ostřihom se ztratil šedý 
kocour, anglický, modrý, slyšící na 
jméno Matýsek. Kdo ho viděl, volejte 
prosím na tel.: 607 547 578.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA zadat také
na naše webové stránky: www.zrcadlo.info

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 



NEDĚLE 20. DUBNA 2008 V 16.00 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FK BANÍK RATÍŠKOVICE

NEDĚLE 4. KVĚTNA 2008 V 16.30 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC MIROSLAV

Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz

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

SK Wellness Jana o.s. s fi nanční podporou Kraje Vysočina pořádá 
krajskou otevřenou soutěž jednotlivců v aerobiku a týmů

JOLLY FIT
26. dubna 2008 od 8.30 do 17.00 hodin

Spartak Třebíč, ul. Manž. Curierových, Třebíč
Jednotlivci: 4 - 6 let, 7 - 10 let, 11 - 14 let, 15 - 18 let: cvičí podle 
lektora. Týmy: 1. kategorie: MŠ - 2. roč. ZŠ, 2. kategorie: 3 - 5 tř. 
ZŠ, 3. kategorie: 6 - 8 roč. ZŠ, 4. kategorie: Smíšená (při velkém 
věkovém rozsahu a 9. roč. ZŠ - SŠ), 5. kategorie: Profi . Max.
3 členové v týmu. Vlastní podepsané nahrávky na CD, max.délka 
skladby 5 min. Startovné 70, 90, 90, 90 Kč jednotlivci podle věkových 
kategorií, 250 Kč každá skladba. Termín pro přihlášky do 19.4.2008, 
e-mail:janafi t@volny.cz,  tel.: 604 206 135. Podrobné informace

na www.wellnesstrebic.cz

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

26. dubna 2008 DDM, Hybešova ulice, Oslavany 
29. ročník pěší a cyklistické akce. Vyjížďka krásnými údolími 
řek Oslavy a Chvojnice. Po značené trase projedeme 
Ketkovice, kolem Sudické hájenky a přes Kralice n/O.
k muzeu Bible kralické a údolím říčky Chvojnice k chatě 
U kata na malé občerstvení. Dále přes Senoradský a 
Ketkovský mlýn zpět do Oslavan. Start u DDM od 7.00 - 9.00 
hod. Cyklistická trasa je vhodná pro horská a krosová kola, 
délka 30 a 50 km. Pro pěší trasy 20, 30 a 50 km. Kontakt: 

Aleš Kocáb, tel.: 775 917 612, aleskocab@volny.cz

AC Moravský Krumlov pořádá

KRUMLOVSKÝ KROS
19. ROČNÍK

a z pověření Atletických svazů Jihomoravského, Olomouckého, 
Moravskoslezského a Zlínského kraje

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 
v přespolním běhu

MORAVSKÝ KRUMLOV  •  sobota 19. dubna 2008
Fotbalové hřiště – Moravský Krumlov, areál Střelnice.
Předprogram - Krumlovský kros: 9.30 - zahájení • 9.40 - 

přípravka • 9.50 - nejmladší žákyně • 10.00 - nejmladší žáci • 10.10 
- mladší žákyně • 10.20 - Mladší žáci • 10.30 - Vyhlášení výsledků
Hlavní program - Mistrovství Moravy a Slezska: 11.00 - Starší 
žákyně • 11.30 - Starší žáci 12.00 - Dorky, juniorky a ženy • 12.30 
- Dorostenci • 13.00 - Junioři, muži • 13.30 - Vyhlášení výsledků

Vítěz Jihomoravského zimního 
halového poháru (ZHP) 2008
v  národní házené - družstvo star-
ších žákyň TJ Sokol Olbramovice 
postoupilo do celostátního fi nále, 
které se konalo v Červeném Kos-
telci ve východních Čechách. To-
hoto turnaje se zúčastnilo celkem 
7 družstev - vítězů z  jednotlivých 
krajů a družstvo pořádajícího 
oddílu. Naše družstvo sehrálo 6 
zápasů, kde předvádělo rychlou 
hru, kterou přehrávalo soupeře. 
Výjimkou byl pouze zápas s vý-

borným družstvem Pustějova 
(SM), kdy se nedařilo eliminovat 
nejlepší střelkyni celého turnaje 
Hanu Maiwaelderovou a 1. po-
ločas zápasu s  družstvem Sokola 
Dobruška. Výborné vystoupení 
našeho družstva bylo podtrženo 
vyhlášením nejlepšího hráče 
turnaje na postu obránce, kte-
rým se stala Renata Svatušková 
z našeho oddílu. Blahopřejeme 
a děkujeme tímto sponzorům
a příznivcům našeho sportu.

N.H. Olbramovice, Doubek P.

Pořadí Skóre Body Výsledek
1. Sokol Dobruška (VČ)      59:30   11 9:9  (2:5)
2. TJ Pustějov  (SM) 55:31   10 6:13 (2:6)
3. TJ Olbramovice   (JM)      53:39     9 xxx
4. TJ Přeštice (ZČ)      37:43     5 10:6  (6:3)
5. SK Chomutov NH (SČ)      24:31     4 9:3  (4:1)
6. TJ Červený Kostelec (POŘ)   31:46     3 11:5  (5:2)
7. TJ Březno (STČ)    13:52     0 8:3  (5:1)

Bronz pro Olbramovice

Badminton v Ivančicích
BC 66 Ivančice uspořádal 6. dubna Přebor jižní Moravy v badmin-

tonu jednotlivců starších žáků - U 15. Tituly krajských přeborníků
a postupy na Mistrovství  České republiky si vybojovali: ve dvouhře 
hochů Adam Mendrek (Sokol Jehnice), ve dvouhře dívek Martina Ha-
vránková (BC Premiéra Brno), ve čtyřhře hochů dvojice Adam Men-
drek-Michal Světnička (Jehnice, Židlochovice), ve čtyřhře dívek Bar-
bora Kračmarová- Nikola Švihálková (BC 66 Ivančice) a ve smíšené 
čtyřhře Michal Světnička-Martina Havránková (Sokol Židlochovice, 
BC Premiéra Brno).  

Skatepark cup
/Ivančice/ V pátek 11. dubna uspořádalo Středisko volného času 

Ivančice na místním skateparku závody freestylových kol BMX a ska-
teboardů. Za nádherného sluncem prohřátého odpoledne se zde sešlo 
na 15 vyznavačů této moderní zábavy a asi 50 přihlížejících diváků.

„Soutěžilo se celkem ve 3 disciplínách: přeskok přes překážku (tzv. 
bunnyhop contest), nejlepší jízda (tzv. steetride) a nejlepší trik (neboli 
besttrick). Startovní pole bylo navíc rozděleno na kategorii do 15 let
a od 15 let. Mladší kategorie se však nakonec moc nezapojila. O vítě-
zích v jednotlivých disciplínách rozhodovala svým verdiktem porota. 
Na předvedení svého umění měli účastníci minutu, fi nálová jízda trvala 
o 20 vteřin déle. Podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích 
závodili účastníci rovnou o vítězství nebo při větším počtu účastníků 
postoupili dva do fi nále, kde si to rozdali o prvenství,“ okomentoval 
soutěž Ondřej Podolský z SVČ Ivančice.

Nejlepší jízdu na kole ve starší kategorii předvedl Adam Halbich
a na skateboardu David Franta. V mladší vyhrál Denis Foral. Nejlepším 
trikem se ve starší kategorii blýskl na kole opět Adam Halbich a na 
skateboardu Pavel Císař. V přeskoku přes překážku nejvíce vyskočili na 
kole staří matadoři Lukáš Kalandřík a na skatebordu Lukáš Husárik.

„Atmosféra akce byla příjemná, početné publikum soutěžící hlasitě 
povzbuzovalo, k dobré pohodě přispěla i muzika. K pestrému průběhu 
pátečního odpoledne přispěly i odborné a trefné komentáře Lukáše Ka-
landříka, Richarda Dufka a Lukáše Husárika, kteří hodnotili jednotlivé 
triky,“ doplnil Ondřej Podolský. Další pokračování soutěžního seriálu 
se plánuje na letošní podzimní prázdniny.                                       /jak/
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FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC MIROSLAV

Souboj s lídry tabulky
FC Moravský Krumlov - Sokol Dědice  1:0 (1:0)

Branka: L. Zelníček
Výborný soupeř, utkání výborné úrovně. Tak by se dal hodnotit

nedělní souboj s fotbalisty Dědic. Soupeř přivezl velice zkušený tým 
s několika nadprůměrnými jedinci. Domácí zadáci velice dobře bránili 
a dokázali také pochytat rychlé akce soupeře po křídlech. Ve 21. minu-
tě po kopu z rohu  pálil Zelníček  jen do hlavy obránce, jehož teč skon-
čila mimo branku. Ve 43. minutě se k míči po rohovém kopu Vybírala 
dostal opět Zelníček, na jehož přízemní střelu k tyči neměl hostující 
gólman  šanci dosáhnout. Tak také skončila první půle.

Ve 48. minutě se protáhl po křídle J. Procházka, ale jeho pěkný centr 
přeletěl celým pokutovým územím hostí. Totéž si zopakoval později 
i Žák. O 10 minut později si mohli Krumlovští vedení upevnit, ale 
po opakovaných dorážkách  skončil míč těsně vedle. S přibývajícím 
časem se hosté snažili s výsledkem něco udělat. Míče nakopávané do 
pokutového území obránci s přehledem vraceli zpět do pole. V závěru 
už si domácí dokázali výsledek pohlídat a dokázali, že mají i na sou-
peře ze špice tabulky.

FK Šardice - FC Moravský Krumlov  6:3 (3:0)
Branky MK: Z. Hlučil, J. Procházka, R. Doubek

V dalším střetnutí krumlovským fotbalistům los přiřadil hlavního 
aspiranta na postup. Tým Šardic velice brzy ukázal  přednosti svých 
borců. Technická vyspělost, přehled, start na míč a hra na jeden dotek. 
Už v první minutě domácí skórovali po chybě v rozehrávce. To se 
opakovalo v první půli ještě jednou. Třetí gól padl z trestného kopu.
Ve druhém poločase zvyšovali vynikající domácí až na 5:0. Poté se 
Krumlovským přece jen podařilo výsledek upravit do přijatelnější
podoby. V závěru zápasu pak ještě L. Zelníček trefi l tyč. 

Tabulka
krajského přeboru v kopané

1. Šardice  19 55:18 41
2. Dědice  19 43:21 40
3. Ráječko  19 40:20 38
4. Velká n/V.  19 40:27 33
5. Ratíškovice  19 28:16 31
6. Kyjov   19 29:16 30
7. Bohunice  19 33:29 29
8. Sparta Brno  19 31:29 29
9. Rosice  19 35:29 27

10. Kuřim   19 44:31 26
11. FC Veselí  19 30:40 23
12. Moravský Krumlov 19 35:35 22
13. Hrušky  19 20:33 20
14. Miroslav  19 19:21 19
15. Mikulov  19 33:41 18
16. Mokrá  19 8:117 00

ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ 
CYKLOSTEZKY

1. května 2008 Zámek Oslavany
Tradiční zahájení sezóny na oslavanských cyklostezkách. Společná 
vyjížďka po okruhové Templářské cyklostezce. Po modrém páso-
vém značení projedeme krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy 
kolem zřícenin starých hradů. Prezentace na nádvoří zámku od 9.00
do 10.30 hod. V 10.30 hod. společný výjezd na trasu z nádvoří 
zámku, návrat individuální. Trasa je vh. pro horská a krosová 
kola, délka asi 40 km. Na zámku probíhá den otevřených dveří
s celodenním kulturním programem. Na nádvoří hraje skupina 
Wokno. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem
v 7.46 hodin a v 16.57 hodin z Oslavan a zpět. Dotazy a informace: 
kis.oslavany@post.cz.  Info: paní Skoumalová tel.: 546 423 283,
milos_musil@post.cz, oslavany@mboxr.cz, Mgr. Miloš Musil  tel.: 546 
418 413, 603 578 837. Mapa ke stažení: www.oslavany-mesto.cz, 

www.mr.ivancice.cz

Mikroregion Ivančicko a obec Hlína ve spolupráci s městem Rosice 
a městem Oslavany pořádají akci

NA KOLE I PĚŠKY NA ROZHLEDNU 
VLADIMÍRA MENŠÍKA

4. května 2008
Akce má tři části: • Oslava 1. výročí otevření rozhledny Vladimíra 
Menšíka na Hlíně • Slavnostní otevření nové pěší turistické značené 
trasy Oslavany - Padochov - Hlína • Slavnostní otevření nové 
cyklotrasy KČT č. 5171 Domašov - Rosice - Tetčice - Hlína - Dolní 
Kounice - Pravlov - Pohořelice. Program: Rozhledna na Hlíně od 
10.00 hod. kulturní program, vystoupení trampských a country kapel 
a provoz rozhledny  do 18.00 hod., start pěších turistů u studánky
v Oslavanech v 10.00 hod., společný odchod na Hlínu. Start cyklistů 

před zámkem v Rosicích v 11.00 hod., společný odjezd na Hlínu.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA LETIŠTI NÁMĚŠŤ

1. května 2008
Program: 

9.00 hod. - Otevření letiště
9.00 -13.00 hod. - Statické ukázky letecké a pozemní techniky

10.00 - 13.00 hod. - Dynamické ukázky leteckých modelářů
14.00 hod. - Uzavření letiště

Na statické ukázce můžete zhlédnout leteckou a pozemní techniku 
Armády ČR a zahraniční techniku cvičících armád. Akrobatickou 
AIR SHOW předvedou  letečtí modeláři z Modelářského klubu při 
AVZO TSČ 170054 Třebíč Borovina a jejich hosté se svými obřími 

modely letounů ČR i ze zahraničí.

Přeprava osob z Nádraží ČD Náměšť nad Oslavou zajištěna 
Parkování soukromých vozidel v objektu letiště. Občerstvení 
zajištěno stánkovým prodejem. Vstupné 30 Kč, vstup zdarma pro a 

děti do 7 let a postižené.

foto: autor



1A TRADE
PLASTOVÁ OKNA
______________________________________

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

VZORKOVÁ KANCELÁŘ  Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522 • mobil: 775 551 040, 775 551 073 • e-mail: info@1a-trade.cz

ZAVÁDĚCÍ
SLEVY AŽ

40%

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

OV 2+1 Ivančice, 1.p./4, celk. 
plocha 56 m2, nové zděné jádro
i lodžie, pěkný udržovaný byt. 

Cena: 1,22 mil. Kč 

RD 2+1 Odrovice, 28 km od B., 
sam. stojící, ZP 114 m2, určený 
k rekonstr. nebo jako staveb. 
místo, hospod. budovy, zahrada 
177 m2, 1 ha pole, veškeré IS. 
Cena: 680 tis. Kč 

Chata 2+1+veranda Kralice /Osl., 
ZP 57 m2, oploc. pozemek 885 m2,
IS: plyn, vlastní studna, el. 220 V, 
suché WC, garáž, lze využít i jako 
stavební pozemek. 
Cena: 630 tis. Kč vč. vybavení 

RD Ivančice, poblíž náměstí, 
určený ke kompletní rekonstrukci 
nebo jako stavební místo, 
celková plocha 388 m2, veškeré 
IS na pozemku. 
Cena: 750 tis. Kč 

Stavební pozemek k výstavbě 
chaty v Ivančicích, lokal. Dejmaly 
o výměře 968 m2 a šířku 9,5 m. 
Na pozemku 2 sklepy a horní 
základová deska o ZP 16 m2,
IS: el. na poz., možnost studny 
Cena: 190 tis. Kč 

splátka od 2.134 Kč/měs.

ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTO-
PRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ 
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA • 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ 
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA - 
ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ 
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE • 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ 
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ 
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ • 
KOŘENÍ • KOSMETIKA  • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY  • KULTURNÍ A 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ 
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ 
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE • 
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ 
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ 
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ, 
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV • 
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ,  ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS 
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT 
• STÁTNÍ SPRÁVA,  STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ 
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE 
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI • 
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY 
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO • 
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ 
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE 

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ

katalog
regionálních
fi rem nyní
na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ

www.zrcadlo.info

Registrujte svou fi rmu na www.zrcadlo.info

ČTĚTE ZRCADLO
V ELEKTRONICKÉ

PODOBĚ

Pronájem pěkné 
garáže v Ivančicích 
lokalita Malovansko, 

zděná, řadová, 
možnost napojení el. 
Garáž má výkyvná 
vrata a je ve velmi 

dobrém stavu. 
Cena: 700 Kč/měs. 

Prodej RD 5+1
v blízkosti centra 
města Ivančice, 

ZP 102 m2, 2 NP, 
podsklepený, určený 
k část. rekonstrukci,

veškeré IS. 
Cena: 2,9 mil. Kč 

splátka od 8.947 Kč/měs.

splátka od 1.982 Kč/měs. splátka od 2.311 Kč/měs. splátka od 2.311 Kč/měs.

HLEDÁME
pro klienta RD
minimálně 2+1
v obci Ivančice, 

nejlépe
se zahradou,

ale není
podmínkou.

HLEDÁME
pro naše

evidované klienty 
byty v OV/DB
o velikostech 

1-3+1
v Ivančicích

a blízkém okolí. 

HLEDÁME
pro

naše klienty
stavební pozemek

o výměře
minimálně

400 m2 v blízkosti 
obce Ivančice. 

NABÍDNĚTE
k prodeji byt

nebo RD 1-3+1
určený

i k rekonstrukci
v lokalitě Ivančice 
a okolí, není však 

podmínkou.

Prodej pozemku
na výstavbu

řadové garáže
o výměře 22 m2

v Ivančicích, lokalita 
za hřbitovem. 

Cena: 25.000 Kč

www.zrcadlo.info • www.zrcadlo.info
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