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AUTOKLIMATIZACE
SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
PLNĚNÍ JIŽ OD 500 Kč
tel.: 733 569 624 • 731 816 617
Moravský Krumlov • Ivančická 483
(bývalý areál Dřevotvaru)

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1

Bez jádra to už nepůjde

VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI

zn. Nike, Adidas, Lotto, Reebok, Hummel, ...

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY !!!
KOMPLETNÍ FOTBALOVÁ VÝSTROJ
KE KOPAČKÁM STULPNY ZDARMA

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

SEKČNÍ od 26.000 Kč • VÝKLOPNÁ od 21.000 Kč

/Dukovany/ V úterý 1. července
navštívil Jadernou elektrárnu Dukovany premiér Mirek Topolánek.
Doprovázel ho ministr průmyslu a
obchodu Martin Říman, hejtman
kraje Vysočina Miloš Vystrčil
a náměstek hejtmana JM kraje
Milan Venclík. Politiky následovali také odborníci Dana Drábová,
předsedkyně SÚJB a ředitelé ČEZ
V Hlavinka a Z. Linhart.
Všechny čekalo setkání se
starosty měst a obcí z dvacetikilometrového pásma kolem EDU.
Námětem jednání byla problematika jaderné energetiky a případná
možnost rozšíření JE Dukovany
o nové bloky. Probíraly se také
kompenzace obcím v havarijním
pásmu. Z vládní návštěvy ale nic
konkrétního nevzešlo, snad jen
to, že bez jádra to prostě nepůjde.
„Výroba z jádra u nás zaujímá
30% spotřebované energie, proto
se zabýváme alternativními scénáři rozvoje tohoto odvětví. Jádro
jako takové není problém, řeší také
skleníkový efekt snižováním CO2.
V tomto směru podporuji programové prohlášení vlády,“ uvedl
na úvod starostům Topolánek.
Jaderná elektrárna Dukovany
by měla prodlužovat svou životnost. První etapa by měla proběhnout v roce 2015 a následovat
bude po deseti, dvaceti a možná i

třiceti letech. Otázkou je, co bude
poté, až doslouží. Alternativou
jsou dva nové menší bloky nebo
jeden velký.
Došlo také na otázku kolem
dotací obcím, což starosty zajímalo nejvíce. „Máme sice
reklamní sponzoring, ale ten je
malý - místo slibovaných stamilionů. Tento region je specifický, a
proto musí být vidět jeho rozvoj,
to je nejlepší reklama pro ČEZ,“
poznamenal Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou.
Premiér souhlasil s tím, že
požadavky obcí na dotace jsou
oprávněné. „Není jiná alternativa
než jádro. Jsem ale přesvědčen,
že by do obcí mělo jít více peněz
než v minulosti, a to přímo z ČEZu,“ souhlasil náměstek hejtmana
JM kraje Milan Venclík.
Okrajově se také hovořilo
o možném vybudování parku větrných elektráren, které by zčásti
měly být i v okrese Znojmo. „Je
to úhel pohledu a investor má
právo k oprávněnosti požadavku.
Odmítám ale tvrzení, že region je
již tak zatížen,“ částečně odpověděl Mirek Topolánek. O možnosti
zastavení aktivity výstavby větrníků ze strany státu jako majoritního vlastníka ČEZ se ale premiér
zapomněl zmínit.
„Pan premiér byl dobře připraven, ale nic převratného nesliboval. Je si plně vědom platné koaliční dohody, podle níž nebude
tato vláda činit nevratné kroky,
pokud jde o jadernou energetiku.
Na druhé straně upozornil, že
všichni více než tuší, že jaderná
energetika může být jediným
řešením hrozící energetické krize
v budoucnu. Přicházejí na to i státy dříve ortodoxně jádro odmítající. Obnovitelné zdroje energie,
kterými jsou především voda,

foto: mask

biomasa, slunce a vítr nejsou dostatečným řešením - každý z nich
má nějakou hrubou chybu. Řešením není ani spekulované prolomení limitů těžby hnědého uhlí
v severozápadních Čechách. Jeho
zásoby jednak nejsou nevyčerpatelné, jednak ho bude zapotřebí
pro zajištění tepla. V neposlední
řadě spalování fosilních paliv je
obrovským zdrojem CO2 přinášejícím hrozivý skleníkový efekt.,“
uvedl Jaroslav Mokrý, starosta
Moravského Krumlova.
Starostové vyjádřili podporu
pokračování jaderné energetiky
v našem regionu a připustili jak
dostavbu dalších bloků, limitovanou ovšem dostatkem chladicí

vody, tak výměnu současných
bloků za dva výkonnější.
„Starostové ale druhým dechem
požadovali tučnější dotace pro své
obce. Tím byl souhlas s pokračováním jádra u nás poněkud znehodnocen a premiér to také s patřičným sarkasmem připomněl.
Trošku jsem se osobně styděl.
Zaplacená loajalita přestává být
totiž přesvědčením a jako morální hodnota velkou cenu nemá.
Samozřejmě teď zcela odhlížím
od toho, že jednak máme s jádrem v blízkosti povinnosti navíc
- havarijní plány, cvičení apod.,
jednak společnost ČEZ vydělává
dost, aby z toho pustila chlup,“
doplnil Jaroslav Mokrý. /mask/
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Kruhák a nádraží do tří let K havárii nedošlo Pozor na osobní věci
/Tavíkovice/ Radní chtějí vyřešit současnou nevyhovující dopravní
situaci a parkování v obci. Projekt, který vedení radnice spustilo, počítá
s výstavbou kruhového objezdu, autobusového nádraží a také parkoviště u nově postaveného kostela Panny Marie.
„Kruhový objezd považuji za velmi moudré řešení. Viděl jsem navrhovaný plán a myslím si, že nově vybudované autobusové nádraží
zlepší infrastrukturu obce a zároveň umožní napojit se na plánovanou
integrovanou dopravu na Znojemsku,“ konstatoval Alois Vybíral, provozní náměstek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.
Před moderním kostelem Panny Marie, který je chloubou obce
a který navštěvují i lidé z okolí, chybí parkoviště. Auto je možné
zanechat na neupraveném prostoru, což za deštivého počasí není
příjemné. Plánované parkoviště před kostelem počítá také s místy pro
handicapované občany. Velkým přínosem, ale také nutností bude i nové
autobusové nádraží. „Denně jezdí do Tavíkovic několik autobusů a ne
všichni mají možnost zaparkovat autobus na svém stanovišti. Není
výjimkou, že zde stojí tři vedle sebe, a tím způsobují nemalé problémy
jak cestujícím, tak i ostatním řidičům projíždějícím obcí. Způsobuje to
zmatek mezi lidmi a ostatními účastníky silničního provozu,“ hodnotí
situaci místostarosta Jiří Dobeš. Proto obec podala projekt, na kterém
nyní pracuje znojemská Správa a údržba silnic. Konečné řešení chce
obecní úřad vizualizovat tak, aby si občané dokázali jasně představit,
jak budou všechny úpravy reálně vypadat. Tavíkovice chtějí výstavbu
kruhového objezdu a parkovišť financovat ze zdrojů evropských fondů.
Do tří let by tak v Tavíkovicích mohl stát nový kruhový objezd a místa
na parkování autobusů i osobních vozů.
/mask/

u Vertexu, což je říční kilometr
15. koryta řeky Rokytné dochází k nezvyklému chování ryb.
Dorazili jsme na místo a s hasiči
zkonzultovali situaci. Ryby jevili známky nedokysličení vody,
plavali při hladině a lapali po
vzduchu. Hasiči začali okamžitě
okysličovat vodu a to v úseku
od jezu až k bývalému Lacrumu.
Vhodnost postupu odsouhlasila
i Krajská veterinární správa, a
to i v případě nálezu případné
cizorodé látky ve vodě. Po dvou
hodinách se ryby začali chovat
normálně. Vzorky na rozbor nebyly odeslány, protože případná
látka již nebyla přítomna, a ke
škodě na rybách nedošlo. Nejpravděpodobnější variantou je, že
vlivem suchého počasí byla voda
nedokysličená. Provedli jsme
kontrolu toku v délce deseti kilometrů proti proudu řeky a žádné
další anomálie jsme nezaznamenali, doplnil Kamil Raboň z referátu životního prostředí MěÚ
Moravský Krumlov.
/mask/

/Brno-venkov/ Po prvním prázdninovém měsíci policie zaznamenala větší nárůst krádeží cenných věcí a dokladů na koupalištích. Jak se
bránit krádežím věcí odložených na dece, radili policejní preventisté.
Během krátkého rozhovoru policisté návštěvníkům poskytovali drobná
doporučení, jak chránit osobní věci před rukama nenechavců. Letáček s
radami a doporučeními pak dostávali z rukou uniformovaných strážců
zákona všichni oslovení. O tom, že se nejedná o nadbytečné opatření,
svědčí i případ krádeže na koupališti. Stačila chvilka nepozornosti a
dvě slečny ve věku 19 let přišly o sedmnáct tisíc korun. Bláhově si
myslely, že když se jdou koupat, budou cennosti v bezpečí pod dekou.
Přišly tak nejen o mobilní telefony, ale také o osobní doklady, náhradní
plavky, drobnou kosmetiku a peníze. Pachateli nebyli žádní protřelí
zloději, ale dva kluci ve věku 15 a 16 let. „Preventivní působení policistů na koupalištích se setkalo s kladnou odezvou jak ze strany provozovatelů, tak ze strany návštěvníků. V průběhu prázdninových dnů
zavítají policisté na další koupaliště okresu Brno-venkov,“ informovala
Leona Lustigová, policejní mluvčí pro Brno-venkov.
/jak/

Místo cihlářské pece domky

/Moravský Krumlov/ Rušný
den měli v Krumlově hasiči a rybáři. K údajnému úniku neznámé
látky do řeky Rokytné hasiči vyjeli do ulice Pod Hradbami.
„Událost byla operačnímu středisku HZS ohlášena v 7.50 hodin
a na místě zasahovala jednotka
z místní požární stanice. Situaci
přijeli posoudit také pracovníci
odboru životního prostředí městského úřadu. U splavu řeky byl
zpozorován úhyn několika ryb.
Na hladině však hasiči kromě trsů
vodních řas nenašli žádné skvrny
nečistot. Stavění norné stěny
proto nemělo smysl. Úhyn několika ryb podle prvotních poznatků
zřejmě nezpůsobilo znečistění
vody, ale spíše nízký stav hladiny a průtok vody v řece. Hasiči
řeku u splavu pomocí plovoucího
čerpadla provzdušnili. Protože se
stav toku viditelně zlepšil, hasiči
v 9 hodin ukončili zásah,“ informoval Jaroslav Haid, tiskový
mluvčí HZS JM kraje.
„Bbylo oznámeno, že u jezu

/Višňové/ Bývalá cihlářská pec z roku 1909 s přilehlým jílovištěm
bude muset ustoupit rozrůstající se bytové výstavbě ve Višňovém. Jedná se o lokalitu Cihelna, kde někteří pamětníci ještě pamatují provoz
této cihlářské manufaktury, komín a koleje, po kterých se vozil materiál.
Po výrobě cihel tu zůstala už jen pec, která ustoupí nové výstavbě.
„V první řadě jsme museli zpracovat studii a projekt. Tyto administrativní záležitosti již máme všechny hotovy. Podařilo se nám sehnat i
finance. Nyní na pozemku musíme strojově zbourat starou cihlářskou
pec a suť odklidit. Prostor i s bývalým lomem na jíl se bude srovnávat
a provedou se ještě v letošním roce hrubé zemní práce, tj. vybudování příjezdové komunikace, na jejíž obou stranách budou parcely pro
rodinné domky. Právě cihlářská pec brzdí další postup, proto bude
zbourána. Naštěstí nejde o žádnou památku. Jedná se v této lokalitě
o jedenáct domků a parcely mají kolem tisíce metrů čtverečních. Budoucí majitelé si mohou i vybrat zda chtějí rovný terén nebo mírně svahovitý. Členitost terénu bude pohledově zajímavější,“ vysvětlil situaci
starosta Višňového Jan Daniel.
Další lokalitou pro výstavbu je Stará Hora, kde se plánuje devět
domků. Snaha radnice je práce urychlit, aby mladé rodiny mohly začít
stavět. V obci také vyroste jedna osmibytovka, kterou postaví developer na pozemku obce, a poté bude byty prodávat.
/mask/

/Bohutice/ Trend bydlení
na venkově má své příznivce
i kritiky, ale jisté je, že zájem
o vlastnictví nemovitosti v dosahu velkoměst je stále výraznější.
Na to vsadili i v Bohuticích,
odkud se do Brna dostanete autem za třicet minut jízdy.
„V současné době registrujeme
hned několik vážných zájemců o
koupi nemovitosti nebo stavebního pozemku v obci“, potvrzuje
starosta Pavel Štefka. Většina ze
zájemců by se ráda v Bohuticích
trvale usadila, avšak výjimkou
nejsou ani ti, kteří zatoužili po
nemovitosti v Bohuticích pro
rekreaci. Jelikož obec stavební-

mi místy, která by bylo možno
ihned zastavět, nedisponuje, jsou
zájemci odkázáni na zdlouhavá
jednání s jednotlivými vlastníky..
Určitou formu řešení by měla
přinést příprava dvaceti dvou
stavebních míst v lokalitě Panská
zahrada, nedaleko centra obce.
Snaha prodat někdejší areál zemědělského družstva a zemědělské objekty nahradit rodinnými
domky, to je záměr obce. Demolice starých staveb a příprava sítí
ovšem stojí mnoho peněz. V případě čerpání dotací by se ale stavební pozemky nemohly prodat,
proto se zvolilo jiné řešení. Tím
je developer. Tento projekt není

jediným, který by měl pomoci zájemcům o bydlení v Bohuticích.
Pro využití pozemku bývalého
panského statku, později zemědělského družstva, který je dnes
ve vlastnictví obce, nechal v minulém roce obecní úřad zpracovat
zastavovací studii, která počítá
s likvidací stávajících, zubem
času značně poznamenaných
budov a přípravou pozemků pro
výstavbu deseti rodinných domů.
„Bohužel finanční možnosti obce
nejsou úměrné nákladům na likvidaci současných budov a přípravu
kompletní infrastruktury pro stavební místa,“ vysvětluje současnou
situaci místostarosta Martin Žák.

PNEUSERVIS
PŘEDOBJEDNÁVKY ZIMNÍCH
PNEU ZA SKVĚLÉ CENY

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

NEJ-BLESKOVĚJŠÍ
nebankovní půjčky a hypotéky
Pro každého, i pro důchodce
a ženy na MD!
Nejnižší úrok v ČR,
vyhodnocení zdarma
T: +420 721 606 487

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

V sobotu 19.7. mohli návštěvníci 19. jarmarku u Floriána v Miroslavi shlédnout rekonstrukci „ bitvy u Hostěradic“, která se odehrála v r. 1458. Při její přípravě jsme vycházeli z knihy Dr. Rudolfa Jelínka - Miroslav 750 let písemných
památek. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům města za podporu
a poskytnutí zázemí pro účinkující, paní Horákové z DDM Miroslav za výrobu
„camrátek“, manželům Růskovým za zajištění zdravotnické služby, za gulášek,
na který se spousta šermířů těšila předem, paní Ilonce Šikulové a slečně Monice Metlíkové z Bistra 23, všem účinkujícím za účast, počasí
za pěkný slunečný den a divákům za zájem a ochotu přijít.
Za SHŠ Miroslavští z Miroslavi Zdena Turková.

Nové stavební parcely nabídne panský statek

PRODEJ VÝFUKŮ

Petr Záviška

na všechny typy automobilů
Pro stálé odběratele slevy !!!

Tel.: 728 881 666

E-mail: zaviska@gmail.com
Internet: www.pcpohotovost.kvalitne.cz

REMAPLAST
www.remaplast.cz
•
•
•
•
•

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
ZIMNÍ ZAHRADY
KALKULACE zdarma

IJTE
VYUŽ H CEN!
DĚCÍC
Á
V
A
Z

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

tel.: 515 222 896, 777 325 225,
e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
-------------------------------------------------

p. Králík 777 766 301 • p. Lacko 777 766 302

Z tohoto důvodu zastupitelstvo
rozhodlo o nabídce této lokality
k odprodeji developerské firmě,
která by si vzala přípravu stavebních míst na starosti, včetně
finančního zajištění. V současné
době projevily vážný zájem o
koupi areálu zatím dvě společnosti. K fázi výběrového řízení
však bude možno přistoupit až
po vyřešení několika administrativních detailů, které s projektem
souvisejí. Nový vlastník by podle
odhadů obecního úřadu měl být
znám na počátku příštího roku,
stejně tak první pozemky by měly
být připraveny již v průběhu jara
příštího roku.
/mask/

AUTODOPRAVA do 1,5 t
STĚHOVÁNÍ

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS
A PORADENSTVÍ V IT

Petr Bašta

PRODEJ RŮZNÝCH TYPŮ PNEU,
VÝMĚNA PNEU NA:
motocykly • osobní auta
dodávky • ostatní dle dohody

-------- PODĚKOVÁNÍ --------

PRODEJ
PRŮMYSLOVÝCH
BAREV FRANCHI&KIM
Průmyslové barvy:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

základní, antikorozní a zinkové
rychleschnoucí emaily
průmyslové nitro emaily
vypalovací emaily
epoxidové emaily
akrylátové a polyuretanové emaily
transparentní laky na kovy
výrobky na vysoké teploty
tužidla
barvy na podlahy

Škoda Felicia 1,3 ecotronic, hatchback,
40/43 kW - komplet. výfuková soustava
tj. 2 ks výfuku za 1.700 Kč, zvlášť 900 Kč.
Škoda Favorit 89-92, 44/46/50 kW,
3 díly za 2.200 Kč, zvlášť 830 Kč.

PRODEJ SUD. PIVA

Starobrno, Hostan, Zlatý Bažant
Půjčovna výčepního zařízení !!!
Miroslav NOVÁČEK tel.: 608 509 176
Řeznovice 146, Ivančice
e-mail: autanovacek@seznam.cz

Fasádní barvy:

» silikátové barvy

VELKOSKLAD

Pod Zámkem
Moravský Krumlov
fax: 515 324 215
tel.: 721 375 014
email:
fsoural@seznam.cz

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

• OPERÁTORY CNC
• OBSLUHU LISŮ
• BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
NAD 18 LET
(80,- 100,- Kč / hod.)
Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.

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

01.08.2008
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Oheň zničil zemědělcům kombajny i úrodu Občanská bezpečnostní
/Rešice, Bohutice/ Kombajn i ná jednotka z Dukovan. K likvi- vě a dobrovolné jednotky z Mi- bajnu. Nákladní auto, které jelo
komise informuje
pole u obce Rešice padly za oběť daci požáru stroje hasiči nasadili roslavi, Bohutic a Olbramovic. souběžně s kombajnem ke sběru
plamenům. Kombajnér při sklizni
ozimého ječmene ve zpětném
zrcátku uviděl u zadního pravého
kola šlehat plameny. Aby zabránil
větším škodám, vyjel s kombajnem
z obilí na polní cestu, kde se hořící
stroj před příjezdem hasičů snažil
hasit ručním hasicím přístrojem.
Oheň však zachvátil celý stroj,
a v suchém a větrném počasí se
rozšířil na čtyři hektary pole s ječmenem a pokoseným strništěm.
Vzhledem k rozsahu požáru na
místě zasahovalo sedm jednotek
hasičů, jednotky profesionálních
hasičů z Moravského Krumlova
a Ivančic, dobrovolné jednotky
z Rešic, Tavíkovic a Čermákovic,
a na výpomoc jihomoravským
hasičům vyjely také dvě jednotky
z kraje Vysočina - jednotka HZS
elektrárny Dukovany a dobrovol-

tři vodní proudy se smáčedlem,
hořící pole hasili vodou ze tří
lafetových proudnic. Současně
se zásahem hasičů majitel pole
povolal osádku traktoru s pluhem
a požářiště oboral.
Zásah hasičů i oborání pole
zabránily rozšíření ohně na sousední lán s osmi hektary obilí.
Požár vznikl po technické závadě
na zánovním kombajnu, který byl
zcela zničen. Na poli shořel ječmen na ploše jednoho hektaru a
sláma na dalších třech hektarech.
Škodu vyšetřovatel předběžně
vyčíslil na dva miliony korun.
Další kombajn a patnáct hektarů zralé pšenice zničil požár
na poli u Bohutic. Operační středisko HZS na místo vyslalo čtyři
jednotky hasičů - profesionální
ze stanice v Moravském Krumlo-

Memoriál Branče ohrožen

/Moravský Krumlov/ V Krumlově se konal již dvacátý ročník
Memoriálu Jana Branče. Tyto třídenní koňské závody se započítávají
do pohárových soutěží a zároveň jsou kvalifikací pro Zlatou podkovu a
Mistrovství republiky. V republice se jede sedm těchto závodů. Vozatajských závodů, které se konaly v areálu Střelnice podél řeky Rokytné,
se v letošním roce zúčastnilo 24 soutěžních týmů.
„Vydařenou celostátní akci, zkalila jedna poplašná zpráva. V kuloárech závodů se proslechlo, že budoucnost této tradiční a v rámci celé ČR
prestižní akce je ohrožena. Rýsují se potíže s ustájením koní, přestávají
být k dispozici lidé - organizační a veškerá fyzická práce nemůže nadále
spočívat na bedrech několika jedinců. Takový konec však nelze připustit! Město Moravský Krumlov musí tyto závody zařadit na čelní místo
svého kalendáře, zasadit se o získání prostředků pro zaplacení lidí kolem
závodů a dalších nadšenců pro organizaci, uzavřít smlouvy k zajištění
technického zázemí a vůbec udělat všechno pro udržení této akce. Moravský Krumlov je kolébkou chovatelů koní a vozatajský sport zde má
letitou tradici, která nesmí být přerušena,“ uvedl starosta Mokrý. /doms/

Ukradená auta shořela

/Ivančicko/ Mezi Rokytnou a Budkovicemi na polní cestě našel
náhodný kolemjdoucí podivné torzo. Na kvádrech tam stál ohořelý
vrak auta. Zavolal policisty, kteří zjistili, že se jedná o VW Golf Cabrio, které zmizelo na začátku června z dílny v Kratochvilce. Cabrio
tehdy ukradl prozatím neznámý zloděj i s dalším autem Ford Fiesta
a se sadou nářadí. „Vrak auta si na místě převzal majitel a po pachateli,
který zapálením auta způsobil škodu okolo sta tisíc korun, začali pátrat
ivančičtí policisté,“ informoval Aleš Mergental, policejní mluvčí. O několik dní dříve se našel ohořelý vrak auta s přívěsem. Ohořelé Audi 80,
ani přívěs ale jako kradené nikdo nenahlásil.
/jak/

Kombajnér při sklizni zpozoroval, že za kombajnem hoří obilí.
Když zastavil stroj a šel situaci
zkontrolovat, plameny šlehaly
ze zadní části kombajnu a oheň
se od sklízecí mlátičky šířil na
klasy obilí. Kombajnér se před
příjezdem hasičů snažil oheň
hasit ručním hasicím přístrojem
z výbavy stroje, silný nárazový
vítr však plameny rozfoukával
po poli a také na další části kom-

vymláceného zrna, se z pole podařilo odstavit mimo dosah plamenů. Požár však zasáhl plochu
15 hektarů pole ze zralým obilím.
Kombajn vyrobený v roce 1996
plameny téměř zničily. Ze stroje
zůstala nepoškozená jen kabina.
I v tomto případě byla příčinou
vzniku požáru technická závada
na kombajnu. Celkovou škodu
vyšetřovatel předběžně vyčíslil
na 1,8 milionu korun.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

„Suchá“ vyhláška je tu!

S pitím na veřejnosti v Oslavanech je konec. Zastupitelstvo města
Oslavany schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Podle schválené vyhlášky nesmí lidé od 1. 7. 2008 popíjet v okolí školy, zdravotnického
zařízení, dětských hřišť a na dalších vybraných místech pod hrozbou
až třicetitisícové sankce. Cílem vyhlášky je podle zastupitelů města
zamezení konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech
a tím vytvořit opatření k ochraně před škodami na zdraví způsobenými
alkoholem především u dětí a mladistvých.
Takto koncipovanou vyhlášku jsem ovšem nemohla podpořit.
Tzv. suchá vyhláška totiž neřeší v Oslavanech to, co bychom jí chtěli
skutečně řešit. To proti čemu je vyhláška v podstatě zaměřená, tedy
proti případům, kdy člověk dělá pod vlivem alkoholu výtržnosti a
nepořádek, narkomanům, kteří se potulují po autobusovém nádraží a
v zámeckém parku, je úplně bezzubá. Tito občané se pouze maximálně
přesunou jinam. Pokud bychom chtěli docílit toho, aby pití na veřejnosti nedávalo špatný příklad dětem a mladistvým, muselo by město
tím pádem uzavřít všechny restaurační předzahrádky a zatemnit okna
hospod. A co s vyhláškou při konání různých akcí jako je Karmelská
pouť, Hornické slavnosti apod. Předpis se netýká stánků s občerstvením. Není také nikde přesně dáno, v jaké vzdálenosti od restauračního
zařízení nebo stánku je ještě pití povoleno a v jaké zakázáno. Opilí lidé
se takto mohou motat i několik metrů od provozovny, stánku a nikdo
s tím nic nenadělá. Jak městský strážník dokáže občanovi, že požil
alkohol, pokud se inspiruje po americku a naleje si alkohol do PET
lahve? Městská policie nemůže každého, kdo má v ruce minerálku,
kontrolovat. A jsme zase zpět na začátku. Nepřizpůsobiví lidé, proti
kterým je tato vyhláška zaměřena, ji krásně obejdou, na strážníky jako
vždy vyzrají a dopadne to na obyčejné slušné občany našeho města.
V současné době již totiž existuje zákon o přestupcích, podle kterého
se přestupku dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele
při výkonu jeho pravomoci, poruší noční klid, vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství, poškodí nebo neoprávněně zabere
veřejné prostranství, a to by k zásahu městské policie proti těmto občanům mělo bohatě stačit. Ono to pak vytváří dojem, že město následky
řeší pouze cestou restrikcí, místo samotného problému.
Ing. Naděžda Špiříková MSc, zastupitelka města Oslavany

Ač jsou prázdniny, dovolené a vůbec se chce lenošit, jaderné energetiky se to však letos netýká. Dukovanskou elektrárnu navštívil premiér
Topolánek a při té příležitosti se na pozvání hejtmana kraje Vysočina
sešel se starosty 20-ti kilometrového pásma elektrárny. Zde prohlásil,
že na základě závěrů „ Pačesovy komise“ nebude a nechce bránit tomu,
aby ČEZ podal návrh na prověření vlivu přístavby temelínské elektrárny na životní prostředí (tzv. EIA). A to se v zápětí stalo. Dle mých
informací má ČEZ podobnou žádost připravenou i pro lokalitu Dukovany. Lze předpokládat, že na podzimním semináři OBK se dozvíme
další podrobnosti.
Zmíněný tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise
řeší vždy zásadní otázky vztahů obyvatel a jaderné elektrárny. Na loňském semináři se diskutovalo o tom, co bude po ukončení životnosti
elektrárny. Ten letošní seminář jde dál a jeho téma „ Dopady jaderného
stopu“ jasně ukazuje na to, o čem chceme a musíme v okolí Dukovan
mluvit. Seminář je plánován na 7. listopadu 2008 a předpokládáme
hojnou účast zasvěcených řečníků.
V sobotu 12. července 2008 byla zahájena mimořádná odstávka
1. reaktorového bloku. Způsobila ji netěsnost na trase odluhu na sekundární straně 4. parogenerátoru. Po opravě byl blok najet v dopoledních hodinách 18. 7. 2008. Jaderná bezpečnost nebyla při této opravě
nikterak dotčena.
23.7.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Elektrárnu uvidíte v noci

/Dukovany/ Noční exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany. Tak to
tu ještě nebylo. V sobotu 6. a 20. září od 21.00 do neděle 1.00 hodiny
se uskuteční akce, která ještě nikdy neproběhla, a to noční exkurze pro
veřejnost v Jaderné elektrárně Dukovany. Počet účastníků exkurze je
omezen a zúčastnit se mohou pouze osoby starší 15 let, protože je
nutný občanský průkaz, který musíte mít s sebou, abyste mohli při
vstupu do areálu elektrárny prokázat svoji totožnost. V rámci exkurze navštívíte Informační centrum JE Dukovany, trenažér (výcvikové
pracoviště operátorů), strojovnu s turbosoustrojím a sklad použitého
jaderného paliva. Účastníci exkurze nesmí být pod vlivem alkoholu
ani omamných látek! Program exkurze je pevně stanoven pro všechny zúčastněné a z důvodu režimových opatření jej nelze měnit. Sraz
nahlášených účastníků bude ve 20.50 hodin v Informačním centru JE
Dukovany. Zájemci o tyto exkurze se přihlaste na e-mailové adrese
infocentrum.edu@cez.cz a zadejte tyto údaje: jméno a příjmení, číslo
OP, státní příslušnost a telefonní kontakt. Uzávěrky přihlášek jsou
pro termín 6. 9. do 22. 8. a pro termín 20. 9. do 5. 9.
/jak/

Volby jsou již za dveřmi
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů, a do 1/3
Senátu Parlamentu ČR. V jihomoravském kraji půjde v případě senátu
o volební obvody Znojmo, Vyškov a Brno-město. Současně s tím budou probíhat volby do zastupitelstva kraje, a to vše v termínu 17. a 18.
října. Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen se stanoví
podle počtu obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Počet členů zastupitelstva JM činí 65 osob, neboť k 1. 1. 2008 měl
kraj 1 140 534 obyvatel. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
kraje mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí,
jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice. Na kandidátní
listině lze uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů
volených do zastupitelstva kraje, tj. v případě Jihomoravského kraje 65
+ 5. V Jihomoravském kraji je 1 411 volebních okrsků a kandidáti se
budou ucházet o hlasy cca 955 000 voličů. Kandidátní listiny pro volby
do Zastupitelstva JM kraje lze podat Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, nejpozději do 12. srpna.
Co se týká voleb do Senátu Parlamentu ČR, tak ty organizačně a
technicky zabezpečují pověřené obecní úřady v sídle volebního obvodu, které jsou zároveň i příslušnými k projednání a registraci přihlášek
k registraci pro volby do senátu. V našem případě je pověřeným obecním úřadem Městský úřad Znojmo. Podrobné informace k problematice voleb včetně vzoru kandidátní listiny, vzoru prohlášení kandidáta,
informací o přebírání kandidátních listin jsou zveřejněny na webových
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
/jak/

Prodej stavebních pozemků
obec Ivančice.
Tři parcely po cca 1000 m2.
Cena 800 Kč/m2.
Veškeré IS na hranici pozemku.
Klidná lokalita, krásný výhled
na údolí řeky Rokytné.
Informace na tel.:
777 666 626, 604 686 182.
KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Muzeum průmyslových železnic Vás zve
na jízdy po úzkorozchodné železnici

Muzeum průmyslových železnic (MPŽ), jehož členové a
příznivci budují expozici historických úzkorozchodných vozidel v areálu Jindřich II u Zbýšova
a úzkorozchodnou železnici mezi
městem Zbýšov a obcí Zastávkou
u Brna, je spolek založený v roce
1991 za účelem záchrany a renovace historických úzkorozchodných železničních vozidel.
Jak nám sdělil předseda MPŽ
Jan Procházka, spolek působil do

konce roku 2004 v pronajatých
prostorách u obce Mladějov na
Moravě. V roce 2005 bylo zahájeno stěhování exponátů muzea do
nově budovaného areálu Jindřich
II. MPŽ tento areál včetně železniční vlečky z roku 1862 získalo
odkupem díky vstřícnému přístupu
majitele společnosti Kepák Group
pana Zdeňka Kepáka. Zde je zatím
vybudována hala pro umístění 12
lokomotiv,
úzkorozchodných
vozů a byla opravena část úzko-

rozchodné trati pro předváděcí jízdy. MPŽ v současné době vlastní
nebo má v pronájmu 35 historických úzkorozchodných lokomotiv
a téměř 100 úzkorozchodných
vozů. V červenci se podařilo trať
prodloužit o 300 metrů. Nyní má
délku přes 600 metrů. Oprava
trati je spojena s výměnou původních pražců a změnou rozchodu
z 1435 mm na 600 mm.
„V letošním roce plánujeme
uspořádat ještě tři dny otevřených
dveří, na kterých si zájemci mohou
prohlédnout vystavené historické
lokomotivy a svézt se vlakem
taženým parní lokomotivou BS
80 z roku 1951, a to v termínech
9. srpna, 6. září a 27. září. Jelikož
je muzeum ve výstavbě, je vstupné
i jízdné zdarma,“ uvedl Procházka.
Výstavba muzea i oprava tratě
jsou prováděny za významné
podpory Jihomoravského kraje,
Skupiny ČEZ a obcí mikroregionu
Kahan, především Zbýšova, Babic
a Zastávky u Brna. Bližší informace naleznete též na stánkách
www.mpz.cz a www.zrcadlo.info.

/Dukovany, M. Krumlov/ Dukovanský filmový festival v kině
Panorama v letošním roce probíhá již po třinácté. Celé prázdniny
se tak mohou milovníci filmu
vypravit na nejrůznější žánry.
Kino dostala pod svou správu
obec Dukovany v roce 1994.
Vzhledem k vysokým nákladům
na provoz se přistoupilo k provozování kina pouze přes letní
měsíce. V roce 1996 se zahájil 1.
ročník Dukovanského filmového
festivalu - zpočátku s každodenním promítáním po dobu 14 dní.
Od roku 2003 se promítá každou

neděli a středu během měsíce července a srpna.
„Filmy pro dukovanské kino se
snažíme vybírat z české nabídky
a doplňujeme filmy zahraničními.
Filmy jsou zapůjčeny od filmových distribučních společností
Falcon, Bonton, Warner Bross,
SPI International, Bioscop. Tématické zaměření filmů se snažíme
vybírat pro všechny věkové kategorie návštěvníků,“ vysvětlila organizátorka Miroslava Kunčová.
Letos poprvé se také v Moravském Krumlově uskutečnil
festival českých filmů. Přijeli

sem bratři Čadíci se svým Kinematografem. Na festivalu, který
se konal od 23. do 27. července
byly k vidění české filmy: Václav,
Gympl, Chyťte doktora, Pusinky,
Tajnosti. Na náměstí TGM začínalo promítání po pět dnů vždy
od 21.30 hodin.
„Za celou dobu zhlédlo filmy
1000 diváků a na dobrovolném
vstupném se vybralo 23 tisíc korun, které poputují na Konto Bariéry. Festival se setkal s velkým
ohlasem veřejnosti a v příštím
roce ho zopakujeme,“ uvedl místostarosta Tomáš Třetina. /mask/

Prázdniny ve znamení filmových festivalů

IERACO - WECH a.s.

01.08.2008

LOJZA JEDE !!
Placená inzerce - VOLBY 2008

Alois Vybíral kandiduje do
letošních senátních voleb za křesťanské demokraty. Do volebního
maratonu vstoupil s heslem Lojza jede!! „Chci tak ukázat, že do
voleb jdu opravdu naplno,“ vysvětlil Vybíral s tím, že na Krumlovsku se pohybuje celý život
a na tomto regionu mu záleží.
Krumlovsko spadá do lokality,
ve které se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, jeden z hlavních výrobců elektrické energie.
Jak by podle vás mělo vypadat
rozdělení financí do obecních
pokladen, které stát získává na
daních z elektrické energie?
Daň z elektrické energie ročně
dosahuje 1,2 miliardy korun. Tuto
daň platí všichni, kteří doma svítí,
a to jsme vlastně my všichni.
Zastávám názor, že část této daně
by se měla vrátit do míst, kde se
elektřina vyrábí. To tedy znamená
do okolí elektrárny, kam samozřejmě spadá i Krumlovsko. Je
to spravedlivé řešení, protože se
peníze dostanou do lokalit, které
jsou určitým způsobem zatížené
právě výrobou elektřiny.
Existuje také návrh, který se
týká změny atomového zákona.
Jak vidíte toto řešení?
Toto řešení oslabuje fond pro
trvalé uložení vysoce radioaktivního odpadu. Peníze by měly dostat ty lokality, kde bude radioaktivní odpad uložený. V současné
době je uložený u elektrárny, ale
je to jen dočasné řešení. Trvale
zde nemůže zůstat. To je tedy nevýhoda jinak možného řešení.
Kraj Vysočina podporuje rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany o další bloky. Jaké dopady by
to mohlo mít na Krumlovsko?
Spíše než dopady bych použil
slovo výhody. Obce v tomto
regionu by z rozšíření měly mít
jednoznačně profit. Kromě toho,
že elektrárna zaměstnává mnoho

občanů z okolí, může její rozšíření
nabídnout pracovní místa i dalším.
Také by zde mohli být ubytovaní
stavební pracovníci a ti, kteří by
se podíleli na případném rozšiřování. S tím také souvisí zlepšení
infrastruktury, zkvalitnění silnic
a nabídka různého vyžití ve volném čase. Moravský Krumlov
totiž nabízí kompletní servis státní
správy a školství. Nechci, aby
bylo Krumlovsko pouze využito a
lidem, kteří tu bydlí to nepřineslo
nic nového.

Senátor Vítězslav
Jonáš velmi intenzivně
spolupracuje s elektrárnou
ve prospěch svého obvodu. Třebíčsko má tak svého reprezentanta ve všech věcech, které se týkají
aktivit elektrárny. Nechybí takový
člověk na Krumlovsku?
Je to velký nedostatek, který
chci změnit. Jsem si vědom toho,
že Krumlovsko a potažmo celé
Znojemsko v této sféře velmi
pokulhává a je to velká škoda.
Je nutné se přihlásit o partnerství
s elektrárnou a začít využívat
všech výhod a možností. Vždyť
dukovanská elektrárna je nejvýkonnější zdroj skupiny ČEZ a já
se zasadím o to, aby Krumlovsko
z tohoto soužití profitovalo.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY

OUZE
P
E
M
Á
PRODÁV
EMENT

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

NÍ C

KVALIT

32,5 R
262

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU

Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
od
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Kč/1q

tně DPH
cena vče

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

PLEBO CZ, s.r.o.

ZAHRADY - ZAHRÁDKY
nabízí:

• Návrhy a realizace předzahrádek,
zahrádek a zahrad
• Zakládání trávníků výsevem
i pokládáním travních koberců
• Údržbu zeleně
• Zakládání trvalkových záhonů
• Osazování okrasných nádob
• Prodej a doplňování
zahradního materiálu

TC MACH, s.r.o.
přijme pracovníka na pozici:
Servisní technik (elektro)
Klíčové pracovní úkoly: Správa a servis
tepelných čerpadel (elektrická zařízení), asistence a technická realizace vývoje, inovace
a zlepšení, technická podpora a pravidelné
vzdělání vlastního servisního střediska a partnerských tuzemských i zahraničních firem
Požadavky na pozici: SŠ nebo vyučen
v oboru technického směru, kreativní myšlení,
vyhláška 50 min. §6, dobrá uživatelská znalost
MS Office, min. pasivní znalost AJ, vysoké
pracovní nasazení, týmový duch, znalost
chladících zařízení výhodou

Více informací na www.plebocz.cz
nebo mobil: 721 580 561, 602 931 463,
e-mail: zahrady@plebocz.cz.

Nabízíme: motivující finanční ohodnocení
podle splnění cílů, zázemí české, dynamické
a expandující společnosti, odborný růst,
zaměstnanecké výhody.

Výchozí centra: Rajhrad u Brna,
Znojmo, Miroslav.

Své nabídky zasílejte na: tcmach@tcmach.cz
nebo na adresu TC MACH, s.r.o. U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

Ze všech stran slyšíme o podpoře rodin, ale většinou to zůstane jenom u slov. Jaké jsou vaše
konkrétní postupy a návrhy?
Rád bych prosadil legislativní
změny, které by se týkaly rodičovské dovolené. Rodič by mohl
s malým dítětem zůstat doma delší čas a poté se vrátit bez komplikací do zaměstnání. Jako krajský
zastupitel jsem se zasazoval o dotace na víceúčelová dětská hřiště,
aby děti měly dostatek možností
jak využít volný čas. V tom chci
pokračovat i nadále, neboť návštěvy obcí na Krumlovsku mě
v této potřebě utvrdily.
Zásadní věc, která by
ulehčila rodinným
rozpočtům, je snížení
různých poplatků.

Například bankovní poplatky
máme nejdražší v celé Evropské
unii. Banky tak vydělávají miliardy korun ročně za to, že jsme
si u nich zřídili účet. Místo toho,
aby rodiče museli platit bankám
poplatky, by tam mohli dětem
koupit třeba k narozeninám nové
jízdní kolo.
Jak se na kandidaturu dívá
Vaše rodina?
Kdybych neměl jejich podporu,
tak bych do toho nešel. Rodina je
pro mě velmi důležitá a věřím, že
pokud má člověk dobré zázemí,
může se věnovat dalším potřebným činnostem.
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Zeptali jsme se: RNDr. Antonína Šerého, ředitele Gymnázia Jana Blahoslava
Pane řediteli představíte nám
Vaše gymnázium?
Gymnázium v Ivančicích má
dlouholetou tradici - bylo založeno v roce 1919. Úřední název
ivančického gymnázia zněl Blahoslavovo reformní reálné gymnasium, avšak hned ve druhém
školním roce bylo z názvu slovo
„Blahoslavovo“ vypuštěno, aby se
do něho vrátilo až ve školním roce
1939-40 - ale opět jen na jediný
rok. Dne 24. února 1970 propůjčilo Ministerstvo školství naší škole
opět čestný název Gymnázium
Jana Blahoslava v Ivančicích.
Naše gymnázium zajišťuje
výuku přibližně pro 350 studentů
z Ivančic a okolních obcí. Studium je rozděleno do dvou oborů
- jedním je čtyřletý obor, určený
žákům z 9. tříd ZŠ, druhým
osmiletý obor, určený žákům
z 5. tříd ZŠ. Úkolem gymnázia je
připravit absolventy k úspěšnému
studiu na vysoké škole. Základem
je kvalitní všeobecné vzdělání,
samozřejmostí je znalost anglického jazyka a ovládání výpočetní
techniky. Novinkou v osmiletém
oboru je zavedení výuky druhého
cizího jazyka - žáci si vybírají
němčinu nebo ruštinu. Ve vyšších
ročnících zohledňujeme zájmy
studentů v posledních dvou letech
studia formou volitelných předmětů (cvičení z matematiky, deskriptivní geometrie, psychologie,
latina, dějiny umění) a seminářů
(matematický, fyzikální, biologický, chemický, dějepisný, zeměpisný a společenskovědní). Správný
výběr může studentům výrazně
pomoci v přípravě k maturitě a při
studiu na vysoké škole.
Od školního roku 2007-2008
jsme začali vyučovat podle nového vzdělávacího programu.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

K jeho naplnění učitelé využívají
nové formy a metody práce, mezi
oblíbené i mezi studenty patří
např. projektové vyučování a
práce s interaktivní tabulí.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci školy v posledních pár
letech, co se tu povedlo?
Budova školy prošla ve 2.
polovině 90. let rozsáhlou rekonstrukcí - získala další poschodí,
podkroví a rozrostla se o šatnový
blok. Celý objekt je propojen se
stravovacím zařízením a základní
školou, s nimiž vytváří moderní
školský areál. Ten doplňuje ještě
polyfunkční sportoviště. Současná budova školy je bezbariérová.
Škola má velmi dobré prostorové
podmínky, byly vybudovány odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů, cizích jazyků,
výpočetní techniky, výtvarné a
hudební výchovy, které jsou prostorné a nadstandardně vybavené.
Samozřejmostí se staly počítače
v učebnách, kabinetech učitelů
a kancelářích, všechny jsou propojeny do sítě, která je připojena
na internet - k němu mají studenti
přístup nejen ve vyučování, ale i o
přestávkách a po vyučování. Mezi
poslední novinky patří vybavování tříd již zmíněnými interaktivními tabulemi.
Co děláte pro studenty ve výuce navíc ?
Vztahy mezi učiteli a žáky jsou
založeny na vzájemné důvěře
a spolupráci. Studentům, kteří
mají z nějakého důvodu potíže
se zvládnutím učiva, poskytují
učitelé individuální konzultace,
talentované žáky připravují na
soutěže a olympiády. Již několik
let se zúčastňujeme projektu
Maturita nanečisto, využíváme
testování společností Scio a Cer-

mat, aby studenti i vyučující měli
možnost se připravovat na nové
formy zkoušení, resp. na novou
státní maturitu.
Cítí se tedy studenti ve škole
uvolněně, jako doma?
Snažíme se studentům zpříjemnit školní prostředí, např.
v právě uplynulém školním roce
jsme vytvořili posezení ve vestibulu, které si studenti pochvalují.
V následujícím roce chystáme
odpočinkovou místnost se stolním tenisem.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
Nedílnou součástí života školy
je zájmová činnost. Žáci mají
možnost si vybrat např. kroužky
sportovní, kroužek elektroniky,
biologický. Pro zájemce organizujeme zájezdy do divadel,
pořádáme týdenní výukový pobyt
v Anglii, studenti mají možnost
se zúčastnit zahraničních poznávacích zájezdů. Učitelé tělesné
výchovy organizují lyžařské a
sportovní kurzy, sportovní soutěže
a turnaje. V neposlední řadě je potřeba také připomenout spolupráci
školy s Kulturním a informačním
centrem v Ivančicích, např. besedy se zajímavými osobnostmi.
A co rodiče studentů, nezapomínáte na ně?
O životě ve škole rodiče a
veřejnost informujeme na našich
internetových stránkách, které
pravidelně doplňujeme. Informace o prospěchu dostávají rodiče
prostřednictvím studijních průkazů, které jsme na žádost mnohých
z nich zavedli před několika lety.
Rodiče mají své zástupce ve
školské radě, pro činnost školy
je přínosem Nadační fond gymnázia, který z příspěvků sponzorů
a rodičů pomáhá škole zajišťovat

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
AUTO-MOTO BAZAR
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL
NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
AUTOKLIMATIZACE
SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
PŮJČOVNA PŘÍVĚSNÝCHVOZÍKŮ
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Opel Vectra 1,9D (bez DPH)
r.v. 2005, cena: 210 tis. Kč
klima, 4x airbag, ASR, ABS, el.
zrc. a okna, alarm, 6 rychlostí

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2006, cena: 30 tis. Kč
+ převz. leasingu 51 x 5.432 Kč
splátka vč. pojištění, super stav

Toyota Picnic 2.0
r.v. 1997, cena: 139.900 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el.
zrc. a okna, centrál, 6 míst

Toyota Picnic 2.2 TD
r.v. 1998, cena: 185 tis. Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. zrc.
a okna, centrál, tón. skla, 6 míst

Toyota Picnic 2.2 TD
r.v. 2000, cena: 199 tis. Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. zrc.
a okna, centrál DO, tón. skla

Seat Inca 1,9D
(bez DPH)
r.v. 2001, cena: 48 tis. Kč
airbag řidiče, zámek řadící páky,
servisní knížka, koupeno v CZ

finančně náročnější aktivity,
např. každoroční odměňování
studentů, kteří dosáhli výborných
studijních výsledků, byli úspěšní
v odborných soutěžích apod.
Jak spolupracujete s jinými
školami?
Výchovná poradkyně spolupracuje se základními školami
v ivančickém regionu. Podrobně
informuje o studiu na naší škole,
zajišťuje besedy se zájemci o
studium na naší škole, předává
školám požadavky k přijímacím
zkouškám, včetně ukázek starších
zadání. Studenti kvarty navázali
před několika lety přátelství se
žáky Speciálních škol pro sluchově postižené v Ivančicích, s nimiž
se několikrát do roka scházejí
při různých příležitostech, např.
sportovních utkáních, kulturních
akcích, vánočních besídkách.

Zapojuje se škola do veřejného života, na co nás pozvete?
V příštím školním roce si naše
gymnázium připomene 90. výročí
jeho založení. Při této příležitosti
bude škola pořádat různé kulturní
akce, na které bych tímto rád pozval i Vaše čtenáře.
Zúčastňují se žáci soutěží?
Naši studenti se pravidelně
zúčastňují mnoha soutěží, vědomostních i sportovních. Z vědomostních soutěží připomínám
např. soutěže EuropaSecura
(naše družstvo obsadilo 4. místo
v kraji), Vertigo, Co víš o EU a
odborné soutěže. Naši studenti
se umísťují na předních místech
o okrese, kraji a neztratí se ani
v celostátní konkurenci, např.
v Zeměpisné olympiádě. Ve sportovních soutěžích se daří našim
volejbalistkám.

Vychází vám Městský úřad
Ivančice vstříc a v čem?
Starosta města pravidelně zahajuje maturitní zkoušky, za jeho
účasti v obřadní síni MÚ probíhá
rozloučení s maturanty a vyhodnocení nejlepších studentů gymnázia
na závěr každého školního roku.
Mezi obyvateli Ivančic má příznivý ohlas majáles, který studenti
každoročně pořádají. Zejména
studentský průvod s mažoretkami
má vždy početné publikum.
Kde získat další informace?
Už jsem se zmínil o našich internetových stránkách. Připomněl
bych ještě každoročně vydávaný
almanach GJB, o dění ve škole
informujeme také v Ivančickém
zpravodaji a kabelové televizi.
Tradičně představujeme školu
na Dni otevřených dveří.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář
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AKCE NA CYKLOSTEZKÁCH:
30.08.2008 - Vyjížďka po Pivovarské cyklostezce
Místo: zámek Oslavany Tradiční cyklistická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové
Pivovarské cyklostezce. Po zeleném pásovém značení projedeme krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy
kolem Dalešické a Mohelenské přehrady, zřícenin starých hradů, rozhledny Babylon a Biskoupské
hadcové stepi. Od oslavanského zámeckého pivovaru do pivovaru filmových „Postřižin“ v Dalešicích.
Prezentace na nádvoří zámku od 9 do 10.30 hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku,
návrat individuální. Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 60 km (možnost zkrácení).
Na zámku probíhají Pivní slavnosti s celodenním kulturním programem. ČD přistaví přímé vozy
pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.46 a 9.46, zpět z Oslavan potom ve 14,57, 16,57 a 18,57.
Dotazy, informace: kis.oslavany@post.cz, paní Skoumalová tel. 546 423 283, milos_musil@post.cz,
oslavany@mboxr.cz, Mgr. Miloš Musil tel. 546 418 413, 603 578 837

14.09.2008 - Vyjížďka po Hornické cyklostezce
Místo: zámek Oslavany Tradiční cyklistická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové
Hornické cyklostezce. Po červeném pásovém značení projedeme z krásného údolí řeky Oslavy kolem
bývalých dolů Rosicko-oslavanského revíru přes Zbýšov a Zastávku, malebným Chroustovským
údolím do Říček, dále kolem rybníka Bahňák na Javůrek. Zde je možno pokračovat až do údolí
Bílého potoka na Šmelcovnu. Z Javůrka po předhůří Vysočiny mineme lyžařský vlek ve Zbraslavi
a přes Příbram, Lukovany a Ketkovice se vracíme lesem na oslavanský zámek. Prezentace na nádvoří
zámku od 9 do 10.30 hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální.
Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 50 km (možnost zkrácení na 25 km). Na zámku
probíhají Historické slavnosti (začínají již v sobotu) s celodenním kulturním programem. ČD přistaví
přímé vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.46 a 9.46, zpět z Oslavan potom ve 14,57, 16,57 a 18,57.
Dotazy, informace: kis.oslavany@post.cz, 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

28.09.2008 - Zamykání Templářské cyklostezky
Místo: zámek Oslavany Tradiční cyklistická akce na závěr sezóny v Oslavanech. Společná vyjížďka
po okruhové Templářské cyklostezce. Po modrém pásovém značení projedeme krásnými údolími
řek Oslavy a Jihlavy kolem zřícenin starých hradů. Prezentace na nádvoří zámku od 9 do 10.30
hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Trasa je vhodná
pro horská a krosová kola, délka asi 40 km. Na zámku jsou otevřena muzea a na nádvoří probíhá
celodenní kulturní program. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.46 a 9.46,
zpět z Oslavan potom ve 14,57, 16,57 a 18,57.
Dotazy, informace: kis.oslavany@post.cz, 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

Nechcete trávit hodiny

Putovní loutková představení
nejen pro děti

výběrem na internetu?

25.8. - 31.8.2008
Generálním partnerem akce je Skupina ČEZ.
Pořádá mikroregion Moravskokrumlovsko ve
spolupráci s Casting studio Cine-Jessy, s.r.o.

Další informace: Moravskokrumlovsko, Palackého 57,
672 01 Moravský Krumlov, www.moravskokrumlovsko.cz
office@moravskokrumlovsko.cz, tel.: 515 220 406.

Moravský Krumlov - Bohutice - Dobřínsko Dolní Dubňany - Dukovany - Horní Dubňany
- Hrubšice - Ivančice - Jamolice - JezeřanyMaršovice - Kubšice - Miroslav - Olbramovice
- Petrovice - Rešice - Rouchovany - Rybníky Tavíkovice - Trstěnice - Vedrovice - Vémyslice

dovolenou v katalozích?

Nevyznáte se
v nabídkách CK?

Připravíme Vám

dovolenou „NA MÍRU“
dle Vašich požadavků !!!

Zavolejte nám!
515 321 099, nebo 602 782 232
nebo své požadavky pošlete
na tmktravel@seznam.cz
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
tmktravel@seznam.cz

JEĎTE S NÁMI V LÉTĚ K MOŘI A VYHRAJTE
poukázku na zimní dovolenou za 9.999 Kč.

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří

II. ročník

Nemáte čas hledat

Vyřídíme příspěvky
ZAMĚSTNAVATELŮ

MALÝ FESTIVAL LOUTKY

DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké

PARTNEREM ORANŽOVÉHO KALENDÁŘE JE SKUPINA ČEZ

01.08.2008
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Provoz STK a M.K.QUATRO v době od 4.8.2008
do 8.8.2008 přerušen - dovolená.

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: Trafika 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.

MODERNÍ LINIE
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

SEDM TYPŮ
SEKTOROVÝCH ŘAD
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Z regionální kuchyně

Zahradní slavnost - vernisáž soch Pavla Krbálka

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.

Letní zeleninové opojení

Právě v této době dozrává na našich zahrádkách ta nejrozmanitější zelenina. Protože při tomto větším množství ji již nestačíme zpracovávat tepelně,
nebo dlouhodobě uchovávat, přichází na řadu saláty. Saláty z čerstvé zeleniny bychom měli pravidelně konzumovat všichni, a to buď jako přílohu
k hlavním jídlům, nebo i místo hlavního chodu. Takový salát je přirozeným
zdrojem vitaminů a dalších důležitých látek, ale také příjemné osvěžení.
Udělat dobrý salát je umění a pokud si někdo myslí, že rajče zalité olejem je
považováno za salát, je na omylu. To už ale věděli i naši předkové.

Řepa suchá - r. 1538

„Uvař ji na místo a usmaže cibuli, daj do té jíchy spolu, omasť máslem,
ať mnoho jíchy není.“ V dobách třicetileté války byl chléb jen o svátcích.
A co jedl lid poddaný? Řepné kroužaly. Řepa se vzala okrájela a nakrájela na
tenčí plátky, které se daly na plotnu a těm se říkalo kroužaly. Už méně oblíbená byla řepa vařená, která pochází z Vysočiny – moravského Horňácka.

Salát míchaný - r. 1831

Uvař 4 pěkné růže karfiolu, 4 celery v slané vodě, pak vezmi 4 hlávky
zeleného a 3 hlávky červeně kropenatého salátu, osol a připrav ocet vinný
se solí a olejem, každý tento salát zvlášť připrav pak na misu poklop a rovnej saláty, nejdřív udělej ze zelené a čerstvé dobře vyprané celerové natě,
pak věnec z karfiolu, zase zelený hlávkový salát, zase celer pepřem dobře
prosypaný, zase hlávkový červený salát. Nutno je k tomuto salátu dát olej
a ocet na stůl, aby si každý na talíři dle libosti vzal, protože se na tom potopeném talíři žádný neudrží. Aby z chuti nevyšel, nesmi se dlouho předtím
dělat, než se na stůl nese.
Měli bychom brát v úvahu i osvědčené postupy, i když experimentovat
můžeme také. Důležitý je výběr čerstvé zeleniny, která by neměla být nahnilá, ale nepodceňujme i ostatní ingredience, což je na chuti hodně poznat.
Důležitá je i jeho teplota, k čemuž nám dopomůže chladnička. Kombinace
jednotlivých druhů zeleniny je také důležitá, stejně jako poměr ingrediencí
či složení zálivky. Vraž do salátu, co máš po ruce - může být originální dílo,
ale již méně chutné. Ale když si dáte tu práci, například s ozdobným vykrajováním, ocení snahu i jiné smysly než jen chuťové. Proto tu jsou některé
recepty. A který salát máte nejraději vy? Pošlete recept!
/mask/

Jihomoravský okurkový salát

Co budeme potřebovat: l kg salátových okurek, 1⁄2 kávové lžičky soli,
3 velké stroužky česneku, kopr a mletý pepř. Postup: Zelené, vzrostlé
salátové okurky se po snídani opraly, oloupaly a nakrouhaly, nakladly
se do hliněné mísy vytřené stroužkem česneku a osolily se. Těsně před
obědem se slila voda z okurek a listy se oběma rukama vymačkaly nebo
vyždímaly přes síto a vložily do nyní již prázdné mísy, která se před tím
vytřela druhým stroužkem česneku. Třetí stroužek se najemno nakrájel
a vmíchal do mísy. Až nakonec se salát opepřil, bohatě se posypal koprem
a dobře promíchal. Tento základní recept se vyskytoval v různých obměnách takřka v každém domě a byl doplňován zvláště kořením, například
paprikovými lusky, feferonkami, pažitkou, bazalkou, estragonem, kmínem,
pálivou paprikou, rozetřeným zázvorem, drceným koriandrem, mátou,
jemně nakrájenými listy salátu, citrónovou šťávou, vinným octem, kyselou
smetanou, olivami nebo stolním olejem. Pro nemocné, děti a staré lidi se
okurky nevymačkávaly, a teprve před podáváním se lehce posolily. Vynechalo se ostré koření a ocet, místo nich se však přidávaly sekané mandle,
jemně nakrájené fenyklové hlízy, štamprle vína, trocha cukru a bezinkové
šťávy (20-40 bezových květů se společně se 3 nakrájenými citrony a 3 litry
vody na noc namočí a další den scedí. Do takto získané šťávy se přidá 1⁄2
kg cukru a tekutina se udržuje 2 hodiny v mírném varu.). Avšak i tento
recept se doplňoval, rozšiřoval či dokonce zcela měnil podle rozdílných
zvyklostí, jež panovaly v jednotlivých hospodářstvích, či podle případných
lékařských doporučení.

Zelný salát

Co budeme potřebovat: zelí, sůl, cukr, pepř, olej, ocet Estragon nebo
Znojmia, cibule. Postup: Čerstvé zelí pokrájíme na nudličky, pak ho osolíme, opepříme a pocukrujeme. Rukama zelí promačkáme - pustí šťávu
a zkřehne. Pokapeme ho olejem a přelijeme octem - podle individuální
chuti použijeme ocet, případně přidáme trochu vody. Do zelí vmícháme
nadrobno nakrájenou cibuli, řádně promícháme a necháme asi 8 hodin proležet. Podáváme k různým druhům pokrmů i jako samostatný, například
v období nedostatku ovoce a zeleniny jako lehkou svačinu, kdy přidáme
2 sladkokyselé okurky a jednu nakládanou kapii, obojí nadrobno nakrájené.

Rychlý salát

Co budeme potřebovat: 300 g kysaného zelí, lžíci oleje, cukr podle
chuti, lžíci rozsekané pažitky, 1 dl vody. Postup: Cukr rozmícháme ve
vodě a ochutíme jím zelí smíchané s olejem a pažitkou. Podáváme ihned.

Salát z kysaného zelí

Co budeme potřebovat: 500 g kysaného zelí, 1 větší cibuli, 2 lžíce
oleje, kmín, cukr. Postup: Zelí nadrobno překrájíme, přidáme nadrobno
nakrájenou cibuli, drcený kmín, podle chuti cukr a olej. Saláty z dobrého
kysaného zelí nesolíme a nepřikyselujeme octem. Setřeli bychom tak typickou chuť kysaného zelí.

Rajský salát

Co budeme potřebovat: Rajská jablíčka, kysanou smetanu, worcestrovou omáčku, citrónovou šťávu, malou špetičku soli, balkánský sýr, dvě
větší cibule podle množství rajčat. Postup: Rajčata nakrájíme na malé
kousky, které přelijeme zálivkou vytvořenou takto. Do kysané smetany
vešleháme worcester, citrónovou šťávu (na kelímek smetany stačí půl lžíce
od obojího) a přisolíme lehce. Přidáme nakrájenou cibuli. Na vršek salátu
patří strouhaný balkánský sýr. Podáváme s kouskem celozrnného pečiva.
Kysanou smetanu lze nahradit bílým jogurtem.
/mask/
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„Tento způsob léta zdá se mi
býti…“, pravil klasik, ale nenechejme ho raději dokončit okřídlenou větu o počasí, neboť způsob
léta v neděli 6. července byl
naopak zcela ideální pro pořádání
zahradní slavnosti.
Konala se o čtvrté hodině odpolední v příjemném prostředí
sportovního a oddechového areálu
firmy AR Brno. Hostitelé, manželé
Juračkovi spolu s přáteli z občanského sdružení Společně, připravili vskutku sváteční odpoledne,
v jehož středu bylo připomenutí
významného životního jubilea
pana Pavla Krbálka, miroslavského rodáka a významného světově

uznávaného výtvarníka. Nedílnou
součástí byla vernisáž umělcových kovových plastik, které vzešly z dílen firmy AR Brno.
Zdařilá instalace kovových
soch v krásné zahradě, příjemná
nálada všech, Bachovy fugy
v podání violoncellisty Jana
Škrdlíka, letní počasí - typicky
horké, jak se na meruňkový čas
sluší - svěží a chutné občerstvení, květiny a slova blahopřání,
jimiž byl oslavenec zahrnut, to
vše spoluutvářelo neobyčejně
výjimečnou slavnostní a přitom
velmi milou atmosféru nedělního
odpoledne jako stvořeného pro
pořádání zahradní slavnosti.

/Miroslav/ V sobotu 19. července se uskutečnil v Miroslavi
již devatenáctý ročník závodů hasičského sportu O pohár starosty
města. Na letošní ročník se nominovalo celkem 18 družstev mužů
a 5 týmů žen. Nechyběli nejmenší
zástupci hasičského sportu a to
družstva mladších žáků.
Trať v Miroslavi patří mezi
jedny z nejtěžších v okrese, dá
se říci dokonce i v kraji, a to především svým specifickým, téměř
neidentifikovatelným povrchem
a mírným stoupáním. Také se stala mnohým týmům osudná.
V tomto ročníku ale šlo o příslovečné štěstí. V kategorii mužů

zvítězily Výčapy časem 18.93,
získaly také ocenění za nejlepšího proudaře (18,72). Na druhém
místě skončili muži z Trstěnic
a na třetím družstvo z Chvalovic.
Domácí tým mužů vinou nepovedeného startu byl poslední.
V rozběhu žen zvítězil domácí
tým z Miroslavi časem 18.79.
Stříbro získaly ženy z Božic a
bronz vybojoval tým z Vítonic.
V ženské části získala titul nejlepší proudařky domácí Kateřina
Kondlerová časem 18.57, který
se stal zároveň rekordem na této
trati v ženské kategorii. Největší
aplaus ale sklidili nejmladší
hasiči, kteří soutěží například

Pavel Krbálek, rodák z miroslavské kovárny, která se po
revoluci a náročné přestavbě stala
jeho domovským ateliérem, je
známější a možná i více ceněn za
hranicemi naší vlasti, což je jistě
důsledek dlouhé emigrace. Jeho
oduševnělé většinou kovové sochy najdeme nejen ve švýcarském
Luzernu, kde našel druhý domov,
ale také v Německu, kde měl
dlouho svůj ateliér. Nejznámější
z nich - Niké 89, vítězná socha ze
soutěže - zdobí japonské Honšú
a její replika je nyní instalována
také ve Švýcarsku a v Praze. Pro
miroslavské občany je jistě ctí
a potěšením, že se také doma, v
umělcově rodném městě, můžeme těšit z pohledu zejména na
plastiku Radost. Zdobí park před
kulturním domem a připomíná
radost z návratu do vlasti. Není jediným dílem Pavla Krbálka, které
je instalováno v rodném městě,
a věřím, že další ještě přibudou.
Že je Pavel Krbálek velký

a světově uznávaný umělec se
schopností filosofického domýšlení svých děl jistě nikdo nepochybuje, že je laskavý a jemný muž
s výjimečným citem pro krásu
(dokladem toho je i jeho umění
šperkařské) a se smyslem pro kultivovaný humor, vědí jeho blízcí
a přátelé. Na zahradní slavnosti
jsme však poznali i jeho velkorysost a skromnost, když s laskavým
úsměvem a slovy uznání děkoval
jmenovitě všem „mistrům kovářům“ z firmy AR Brno, kteří jeho
mistrovská díla realizují.
Letní nedělní odpoledne, čas
stvořený pro zahradní slavnosti,
nebylo promarněno. Panu Pavlu
Krbálkovi přeji ještě jednou
mnoho tvůrčích sil a hodně pochopení a uznání, nejen za hranicemi domova a vlasti, a Vám,
čtenářům, krásné letní dny i čas
plný radosti z krásy, umění a přátelských setkání.
Pro Miroslavský zpravodaj
a Zrcadlo napsala Lia Ryšavá

Domácí hasičky uspěly

Za cukrový meloun bronz
/Moravský Krumlov/ Dvě žákyně 2. ročníku oboru kuchař SOŠO
a SOUŘ v Moravském Krumlově, Jana Hájková a Tereza Kolegarová,
zúčastnily mezinárodní soutěže ve vyřezávání ovoce a zeleniny Junior
Carving Cap v Třebíči. „Dívky jsou zkušené řezbářky, neboť vyřezávají pro školní akce i z radosti pro své okolí. Na takové soutěži však
ještě nikdy nebyly. Úkol byl daný.Vyřezat cukrový meloun v časovém
limitu 70 minut,“ informoval Jindřich Pelaj z SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov. Téma bylo libovolné, hodnotila se čistota, variace řezů
a originalita. Po počátečních rozpacích se soustředěnost a pečlivost
vyplatila. V konkurenci účastníků z Polska, Maďarska, Slovenska
a Čech děvčata získala stříbrnou a bronzovou medaili.
/mask/

Sochy Bohutické křížové
cesty kulturní památkou

/Bohutice/ Sochy Křížové cesty, které byly zpět do Bohutic dovezeny v únoru 2007, se po absolvování náročného administrativního
procesu letos staly oficiálně kulturní památkou. Tento unikátní soubor
50 dřevěných soch v životní velikosti, zobrazující poslední cestu Ježíše
Krista, je tak natrvalo spojen s obcí svého vzniku - s Bohuticemi.
„Je to významná skutečnost nejen pro obec, ale také pro dílo samotné.
Prohlášení za kulturní památku je jednak zárukou, že sochy už nebudou
bez svolení obce či farnosti nikam odvezeny, jako se stalo v minulosti.
Zároveň nám statut kulturní památky poskytuje větší šance na získání
dotací pro jejich restaurování,“ uvedl starosta Pavel Štefka.
Prohlášení za kulturní památku je také závazkem další péče o toto
jedinečné dílo, které od své instalace v prvním poschodí zámku v Bohuticích již navštívilo několik set návštěvníků nejen z blízkého okolí,
ale také například ze zámoří. „V současné době jednáme s partnery a
hledáme optimální variantu financování restauračních prací. Jsme při
tom v kontaktu s odborníky-restaurátory. Jejich názor je pro nás zásadní, protože jinak bychom neměli představu o rozsahu potřebných
finančních prostředků,“ upřesnil Martin Žák, místostarosta obce.
Přesná částka za restaurování zatím nebyla zveřejněna, ale je jisté,
že ji bude nutno počítat v řádech milionů korun. Cílem Bohutických je
vypracovat projekt, který by zahrnoval nejen restaurování soch, ale také
vybudování nové komplexní expozice. Pro všechny, kteří by se chtěli
na sochy podívat již nyní, je právě v letních prázdninových měsících vhodná doba. Po domluvě Vás současnou expozicí v bohutickém zámku rádi
provedou. Bližší informace lze nalézt na www.bohutice.cz.
/mask/

foto: mask

s těžkým rozdělovačem jako dospělí, ale na kratší trati. V dětské
soutěži zvítězili nejen domácí, ale
i tým z Křížkového Újezdce.
Nikdo neodcházel s prázdnou. Muži z Výčap si odvezli
tlakovodní vapku, miroslavské
vítězky dostaly od Petra Nezvedy
sud piva. „Já jsem s výkonem
děvčat samozřejmě spokojen,
ale druhým dechem dodávám,
že to mohlo být o sekundu lepší
(smích). Děvčata na to mají, poctivě se připravují, a to ještě stačí

organizačně vypomáhat. Se zajištěním soutěže nám také nemalou
měrou pomohla skupina ČEZ,“
ocenil velitel zásahové jednotky
SDH Miroslav Václav Kondler.
„Výkon děvčat je super a vynikající, je vidět, že mají natrénováno. To dokazuje i dnešní traťový
rekord pro ženy, takže s výkonem
jsem spokojen. Teď se hlavně
zaměřujeme na krajskou soutěž.
I naši nejmladší dnes zazářili,“
doplnil Radek Huraj, trenér týmu
miroslavských žen.
/mask/

Rekordní návštěva na Hlíně
Snad nejnavštěvovanější obcí ivančického mikroregionu, stává se
v posledním roce malá obec, kterou navštívilo bezmála 25 tisíc návštěvníků a to nejen z České republiky. Stalo se tak zásluhou rozhledny Vladimíra Menšíka. Návštěvnost, kterou mohou rozhledně závidět
nejen podobná zařízení, ale i jiné kulturní nebo historické památky
v blízkém i dalekém okolí. Obec nevyhledávají však jen příznivci
výhledů do dálek, ale dvakrát do roka také ti, kteří se rádi pobaví při
divadelním představení.
V neděli 6. července se sešlo 919 návštěvníků - a to se nepočítá školní
mládež, která vstupné neplatí, na známém muzikálu Noc na Karlštejně.
Byla to návštěva z říše snů! Tato hra, která byla zfilmována, uváděna
v televizi a která se hraje na prestižních divadelních scénách České
republiky, objevila se v krásném přírodním prostředí na Hlíně. Místní
ochotníci si tak pomyslnou laťku postavili hodně vysoko. Hra, která by
mohla svádět ke srovnání mezi profesionály a ochotníky, však pro místní nedopadla vůbec špatně. Dlouhotrvající potlesk spokojených diváků
při závěrečné scéně, byl pro ně tou nejlepší odměnou. Vynikající scéna
i výkony herců, počínaje od představitelů hlavních rolí, až po poslední
páže, či zbrojnoše. Je vidět, že nedávné uznání, které rada Jihomoravského kraje hlínským divadelníkům udělila, je zasloužené. Tu neděli se
sešlo vše, co bylo ke spokojenosti potřebné. Diváci, nádherné počasí,
výborné herecké i pěvecké výkony, pěkné dobové kostýmy a nesmíme
zapomenout na všechny ostatní, kteří se starali, aby představení dopadlo
tak jak dopadlo. Výborně! Bylo to nejlepší představení za uplynulé půl
století, co kdy bylo v obci sehráno. Díky za krásný zážitek!
Představení „Noc na Karlštejně“ bude opět sehráno v pátek 1. srpna
od 20.00 hodin a v neděli 3. srpna od 5.00 hodin. Zváni jsou všichni,
kteří se chtějí pobavit. Věřme, že nejen herci, ale i počasí opět přispěje
k dobré pohodě.
Hlína, 15. července 2008, Jaroslav Vašulín

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ
„O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Výherní křížovku naleznete na stránkách
Zrcadla až v čísle15/08, které vychází 29. srpna.
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KULTURNÍ PROGRAMY - srpen 2008
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
Připravujeme: Zájmové kroužky na školní rok 2008-09: Jazykové kroužky, Doučování a příprava žáků a studentů, Sportovní a pohybové kroužky, Taneční a hudební kroužky, Tvořivé a estetické kroužky, Keramika, Zábavné kroužky, Kroužky
pro rodiče s dětmi, Jezdectví a kynologie, Technické kroužky, Kroužky pro dívky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• srpen - VÝSTAVA - PRÁCE DĚTÍ z literárně-výtvarné školní soutěže
na téma „100 let muzea v M. Krumlově“, MěÚ M. Krumlov - chodba v 1. patře.
Výstava je přístupná po dobu otevření úřadu do poloviny září 2008
• srpen - VÝSTAVA „PŘÍRODA POD DROBNOHLEDEM“. Zahájení: 4.
srpen 2008, fotografie Matyáše Hoška a Pavla Marečka. Galerie Knížecí dům
Moravský Krumlov. Výstava je přístupna do 27. 8. 2008. Otevřeno: po-pá: 8.30
- 12.30 a 13.00 - 15.30 hodin.
• 5.8. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pod vedením J.
Kristiána. Sál Městského kulturního střediska, Břízová 254.
• 8.8., 9.8., 15.8. a 16.8. - NOČNÍ PROHLÍDKY - „OŽIVLÁ EPOPEJ“.
Zámek - Slovanská epopej M. Krumlov. Začátek: 20.00, 20.30, 21.00 a 21.30
hod. Účinkují herci divadelního spolku BEZGEST M. Krumlov. Občerstvení
zajištěno. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.
• 22.8. ve 20.00 hod. - BLUEGRASSOVÝ VEČER S DRUHOU TRÁVOU.
Vystoupí skupina Druhá tráva se sólisty Robertem Křesťanem a Tonym
Trischkou. (banjistou roku 2007). Vrabčí hájek - MK. Vstupné: 100 Kč
(předprodej), 120 Kč (na místě). Předprodej zajišťuje IC, tel.: 515 321 064
• 25. - 31.8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY – II. ročník. Pořádá mikroregion
Moravskokrumlovsko: po 25.8. v 18.00 hod. - „O líné Liduně a třech
přadlenách“ - divadlo U staré herečky Hradec Králové (Moravský Krumlov
- MěKS, Břízová 254 • út 26.8. v 18.00 hod. - „Smolíček“ - divadlo Miroslava
Lose (Moravský Krumlov - Polánka, sál TJ) • st 27.8. v 18.00 hod. - „O
nebojácném Ondrovi“ - cirkus Žebřík (Moravský Krumlov - Rakšice, Orlovna)
• pá 29.8. v 18.00 hod. - „Kozlík“ - divadlo M. Koláře Česká Lípa (Moravský
Krumlov - Rokytná, sál KD) • so 30.8. v 18.00 hod. - „Jak šla pusa na špacír“
- divadlo A. Novotného Praha (Moravský Krumlov - galerie Knížecí dům
• Připravujeme: KE DNŮM EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ • ne 7.9.
PROHLÍDKA S VÝKLADEM - kostel Všech svatých a Bartolomějský kostel,
provází Lucie Krausová a Josef Brauner. Sraz v 15.00 hodin u MÚ M. Krumlov.
KE 45. VÝROČÍ MUCHOVY SLOVANSKÉ EPOPEJE • září - VÝSTAVA
- fotografie Jiřího Slámy, galerie Knížecí dům Moravský Krumlov • ne 14.9. v
19.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Karla
Němečka a vokální soubor Gentlemen Singers. Zámek - Slovanská epopej
Moravský Krumlov. Předprodej vstupenek v IC.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA: EXPOZICE A. MUCHY A VL.
MENŠÍKA: Pondělí, středa 9.00 -12.00 a 13.00 - 17.00, Úterý, čtvrtek, pátek
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, Sobota, neděle 9.00 -12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
• Připravujeme: • 1.10. (středa), odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu
Ivančice - Zájezd - Městské divadlo Brno - hudební scéna MAM´ZELLE
NITOUCHE. Rozpustilá operetka autora Florimonda Rongera. Vtipná
konfrontace tří rozdílných světů - kláštera, divadla a kasáren. Světová premiéra
- v roce 1883 v Paříži. Účinkují: I. Ondříček, E. Gorčicová, Z. Junák, R.
Coufalová, J. Musilová a další. Cena (vstupenka a doprava): 590 Kč - pracující,
350 Kč studenti, důchodci. PŘIHLÁŠKY DO 5. 9.! • 13. listopadu (čtvrtek),
odjezd od Besedního domu Ivančice - Zájezd - Brno - hala Rondo KAREL
GOTT. GALAKONCERT - TURNÉ 2008. Cena (vstupenka a doprava):
700 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 20. 9.!

BÍLÁ LETNÍ NOC
“ WHITE SUMMER NIGHT “

SE

S K U P I N O U S T O N E + DJ TOMAS

V SOBOTU 9.8.2008 OD 20:00 - DOBŘÍNSKO PŘED KD
(ZA DEŠTĚ V KD) • VSTUPNÉ 60 Kč • POKUD BUDETE MÍT
NA SOBĚ ALESPOŇ JEDEN VIDITELNÝ DRUH ODĚVU V BÍLÉ
BARVĚ, DOSTANETE PANÁKA ZLATÉHO JELZINA ZDARMA.
SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O ZAJÍMAVÉ CENY • UZENÁ
CIGÁRA • MASO NA KOTLÍKU • BOHATÉ OBČERSTVENÍ

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, občanské sdružení
Vás zve na úvodní seminář k prezentaci Strategického plánu Leader
2007-2013 a zahájení jeho realizace.

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA
A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST
První dotace pro rozvoj území místní akční skupiny
POZVÁNKA NA ÚVODNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
PÁTEK 8. SRPNA 2008 V 16 HODIN
RYBNÍKY, MLÝN
•
•
•
•
•

Program:

Prezentace Strategického plánu Leader 2007 – 2013
Informace o oblastech podpory
Informace pro žadatele - podmínky čerpání dotace
Harmonogram realizace výzev a navazujících aktivit
Průběh realizace v dalších letech

Kontakt: www.zivepomezi.cz
Kancelář místní akční skupiny:
Palackého 57, Moravský Krumlov, tel.: 515 220 406
manažerka místní akční skupiny: Ing. Jitka Schneiderová,
manager@zivepomezi.cz, tel.: 606 736 163
předseda: Ing. Jiří Němec,
e-mail: nemec-jiri@seznam.cz, tel.: 606 688 212
SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM
ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM
PRO ROZVOJ VENKOVA

DDM a školní družina Oslavany

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 18.8. - 23. 8. - ZÁMEČEK HODONÍN u Kunštátu. Přidali jsme 1 den!
Cena: 1.550 Kč. V ceně: lektor oddílového zaměření, ubytování, strava 5x
denně, pitný režim, doprava autobusem, pedagogický dozor, odměny pro děti.
Místo: Zámeček Hodonín u Kunštátu. Ubytování: pokoje hotelového typu.
PROGRAM: činnost je rozdělena dle oddílového zaměření, které je třeba
zaškrtnout na přihlášce: • sportovní - fotbal, volejbal, atletika • anglický jazyk
- začátečníci a mírně pokročilí • country tance a line tance • břišní tance - dále
výlety, táboráky a další táborové činnosti
• 25.8. - 29.8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Cena: 200 Kč/den. V ceně: oběd,
program, pedag. dozor, odměny pro děti. Místo: DDM Oslavany vždy od 8 do
15 hod. PROGRAM: sportovní a rukodělné činnosti, promítání filmů, výlety, hry
Přihlášky: k vyzvednutí v DDM Oslavany každý den do 16.00 hod. nebo ke
stažení na www.ddm-oslavany.cz.

( 546 451 469
DOVOLENÁ OD 1. DO 18. SRPNA

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 1.-8.8. - Sportovní relaxační týden pro ženy a dívky - FIT TÝDEN 2008. •
2.8.-9.8. - Letní dětský tábor JUMANJI.
• 3.8.-10.8. - Letní dětský jazykový tábor - Summer Time.
• 13.8.-22.8. - Letní olympijský aerobic camp.

(

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 1.8. od 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou ARTEMIS v KD Kašenec
• 11.-16.8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na chatě u koupaliště s tematikou „Tři
veteráni“. Pořádá DDM Miroslav (každý den od 8.30 do 17.30 hod.).
• 22.8. od 20.00 hod. - KONCERT PETERA NAGY a skupin Joyster, Pár
teček, No problem + rocková zábava se skupinou ARTEMIS v letním kině
Miroslav. Pořádají. o.s. Společně, DDM, FC a město Miroslav.
• 23. a 24.8. - HODY V KAŠENCI (v neděli slavnostní mše u kapličky).
Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• Připravujeme: • 6. a 7.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. Pořádají:
město Miroslav, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a SDH Miroslav.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• Každé 1. a 3. pondělí od 14.00 do 17.00 hod. a každou středu od 9.00
do 12.00 hod. - HERNA PRO DĚTI S RODIČI
• 12.8. od 16.00 do 18.00 hod. - VYCHÁZKA „ŠATY BOHYNĚ LADY“. Sraz
vždy na vlakové zastávce Ivančice-Město v 16.00 hodin. Malý výlet spojený
s čistkou říčních břehů a okolí Ivančic. Konkrétní lokalita bude upřesněna
na místě. S sebou vlastní igelitové pytle a pracovní rukavice. Věřte, že je co
sbírat. Věk 10 plus, jinak s doprovodem. Dobrovolný přísp. na chod MH 10 Kč
• 16.8. od 10.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Prožitkový seminář pro ženy
všech věkových skupin; tancem, zpěvem, meditací, dotekem a vzájemným
sdílením můžeme snadno obnovit spojení se svým ženstvím a znovuobjevit
svou sílu, krásu a moudrost. Živé bubny! S sebou: pohodlné oblečení na tanec
- volnou sukni či kalhoty, krátké tričko, šátky, sarongy...., podložku, polštářek,
prostěradlo, mističku na olej, svačinku a lehký oběd (voda, čaje a káva - jsou
v centru). Poplatek: 500 Kč/členky 450 Kč. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka
tance, muzikoterapie a masáží dětí a kojenců).
• 19.8. od 9.30 do 11.30 hod. - MUZICÍROVÁNÍ NA JAKUBU. (sraz: vždy
před hřbitovní bránou v 9:30 hod.) Malý výlet spojený s minikoncertem skladeb
v interiéru kaple sv. Jakuba nad Ivančicemi. Vstupenkou je vámi připravená
alespoň jedna nová skladba na nástroj, který více či méně ovládáte, ideálně
na který se učíte hrát. Tyto procházky v průběhu roku mají za cíl motivovat
účastníky k vlastnímu zdokonalování a pilování hry na nástroj, který si vybrali.
S sebou vlastní hudební nástroj. Věk 10 plus, jinak s doprovodem. Dobrovolný
příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 20 Kč. Vede: Martina Turečková
(instruktor PŠ Lipnice a České Cesty, um. kovář, waldorf. pedagog)
• PORADNY: Jako v průběhu školního roku (více na kontaktech výše)
pátek 22. srpna 2008

BLUEGRASSOVÝ VEČER
S DRUHOU TRÁVOU
vystoupí skupina DRUHÁ TRÁVA
se sólisty ROBERTEM KŘESŤANEM
A TONYM TRISCHKOU (banjistou roku 2007)
Začátek: 20.00 hodin • zámecký park - Moravský Krumlov
Vstupné: 100 Kč (předprodej), 120 Kč (na místě)
Předprodej vstupenek zajišťuje IC, Zámecká 2, tel.: 515 321 064

Futsal v Rokytné boduje
/Rokytná – M. Krumlov/
Rokytná, městská část Moravského Krumlova, se dočasně
změnila v rušné místo. Důvodem
nebyla pouť, nýbrž oslava. Hráči
tamního futsalového klubu FC
Rokytná se vraceli s prvním
místem v okresním přeboru Brno
- venkov. Poslední krůček k těmto
oslavám futsalisté udělali na umělém povrchu v Rakšicích, kde jsou
odehrávány domácí zápasy z důvodu absence jakéhokoliv místního hřiště splňujícího alespoň
ty nejzákladnější kritéria pro hru.
Sen vlastního hřiště v Rokytné je
bohužel zatím v nedohlednu.
Futsalisté FC Rokytná po postupu z 1.třídy okresu Brno-venkov v
minulé sezóně tak přepsali veškerá dosavadní maxima úspěšnosti
klubu a prvním místem v okresním přeboru 2007/2008 dosáhli
největšího úspěchu od dob jeho
založení v roce 1996. Postup do
krajského přeboru, kam se vítězstvím FC Rokytná kvalifikovala

však podle všeho nebude možno
uskutečnit z finančních důvodů,
neboť startovné je v této soutěži
několikanásobně vyšší než v soutěži stávající. Vzhledem k absenci
prakticky jakéhokoli sponzora tak
nebude možno postup do přeboru
JM kraje zrealizovat.
FC Rokytná prošla během
svého vývoje, jak je ve futsale
obvyklé, mnoha změnami, a její
dres oblékalo nemalé množství
hráčů.
Dosavadní
výsledky
mohou být pro všechny velkým
zadostiučiněním. Na zisku prvního místa v okresním přeboru
Brno-venkov se pod vedením R.
Mikulíka podíleli Vlašín P., Šlapanský B., Petrovský M., Chvátal
R., Široký Č, Záviška Z., Hanzel
M., Dobeš V., Hašek L., Kéda P.,
Polický J., Kabelka M.
Závěrem tedy popřejme tomuto
klubu mnoho dalších sportovních
úspěchů, které na sebe jistě nenechají dlouho čekat a hodně štědrých sponzorů.
/mask/

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Komedie ČR
LETOPISY NARNIE
- PRINC KASPIAN
Fantasy film USA, dabing
• st 27.8. ve 20.00 U MĚ DOBRÝ
Česká komedie
• pá 29.8. v 18.00 BOBULE
a ve 20.00
Česká letní komedie
• ne 31.8. ve 20.00 IRON MAN
Akční film USA
• st 20.8. v 18.00
a ve 20.00
• ne 24.8. ve 17.00
a ve 20.00

KINO OSLAVANY
546 423 018

• ne 3.8. v 19.00
• ne 10.8. v 19.00
• ne 17.8. v 19.00
• ne 24.8. v 19.00
• ne 31.8. v 19.00

SEX VE MĚSTĚ
Komedie USA
O RODIČÍCH A DĚTECH
Film ČR
BOBULE
Česká letní komedie
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Česká komedie
U MĚ DOBRÝ
Česká komedie

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• pá 1.8. ve 20.30
• so 2.8. ve 20.30
• pá 8.8. ve 20.30
• so 9.8. ve 20.30
• pá 15.8. ve 20.30
• so 16.8. ve 20.30
• ne 17.8. ve 20.30
• so 23.8. ve 20.30
• ne 24.8. ve 20.30
• st 27.8. ve 20.30
• pá 29.8. ve 20.30
• so 30.8. ve 20.30

O RODIČÍCH A DĚTECH
Film ČR
VÁCLAV
Tragikomedie ČR
SUPRHRDINA
Bláznivá parodie USA
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Komedie Francie, dabing
WINX CLUB - VÝPRAVA DO
ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Animovaný film Itálie
SEX VE MĚSTĚ
Komedie USA
MEJDAN V LAS VEGAS
Komedie USA
LETOPISY NARNIE
- PRINC KASPIAN
Fantasy film USA, dabing
ŘÍŠE HRAČEK
Film USA, dabing
ÚTĚK DO DIVOČINY
Dobrodružný film USA
OKO BERE
Film USA
MONGOL - ČINGISCHÁN
Film Rus., Něm., Mongolsko

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• so 2.8. ve 20.00
• ne 3.8. v 18.00
• so 9.8. ve 20.00
• ne 10.8. v 18.00
• so 16.8. ve 20.00
• ne 17.8. v 18.00
• so 23.8. ve 20.00
• ne 24.8. v 18.00
• so 30.8. v 18.00!!
• ne 31.8. v 18.00

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Romantický film ČR
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Česká komedie
U MĚ DOBRÝ
Česká komedie
KULIČKY
Český povídkový film
LETOPISY NARNIE
- PRINC KASPIAN
Fantasy film USA, dabing

KINO PANORAMA DUKOVANY

(

568 865 038

• ne 3.8. ve 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Česká komedie
• st 6.8. v 17.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Česká pohádka
• st 6.8. ve 20.00
SPEED RACER
Dobrodružný film USA, dabing
• ne 10.8. ve 20.00 BOBULE
Česká letní komedie
• ne 17.8. ve 20.00 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Romantický film ČR
• st 20.8. v 17.00
HORTON
Anim. pohádka USA, dabing
• st 20.8. ve 20.00 VENKOVSKÝ UČITEL
České drama
• ne 24.8. ve 20.00 U MĚ DOBRÝ
Česká komedie

Hasičské krajské kolo
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje ve spolupráci s OSH
Znojmo, pod záštitou hejtmana JmK ing. Stanislava Juránka a za významného přispění města Znojma a starosty ing. Petra Nezvedy pořádá
dne 16. 08. 2008 Krajskou soutěž družstev sborů dobrovolných hasičů
SH ČMS v požárním sportu 2008. Sportovní areál města Znojma - Husovy sady. Program: 8.00 - 8.30 nástup, zahájení, 9.00 - 11.30 běh na
100 m překážek - muži, ženy, požární útok - muži, ženy, 12.30 - 15.30
štafeta 4x100m - muži, ženy, 16.00 -1 7.00 vyhodnocení.
Okres Znojmo budou reprezentovat ženy z Miroslavi a muži z Výrovic.Vítězové budou reprezentovat JMK na MČR v Přerově. Autobus
pro fanoušky z Miroslavi bude odjíždět v 7.00 hodin od hasičské zbrojnice. Zájemci se mohou přihlásit v Hasičském klubu. Družstvo žen
z Miroslavi tímto zve všechny své příznivce. Přijďte nás podpořit.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

JEZEŘANY

Obec Jezeřany-Maršovice leží v krajině, kde své stopy zanechaly téměř
všechny pravěké kultury. Pozůstatky mladohradištního osídlení z 11.-12.
století byly zatím nalezeny pouze na samé jihovýchodní hranici katastru,
u křižovatky silnice do Loděnic. Jezeřany a Maršovice se po staletí vyvíjely jako samostatné osady. Až v roce 1960 se sloučily v jednu obec.

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Zemřel ivančický generál Knorr

Dějiny Maršovic

Maršovice jsou od počátku spojeny s premonstrátským klášterem
Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Poprvé se sice Maršovice jmenují 1356
ve vlastnictví Mareše ze Cvrčovic a Hereše z Kounic. Tito šlechtici majetek zabrali na úkor dolnokounického kláštera a později byli donuceni
neprávem nabyté statky vrátit. Po husitských válkách však byly klášterní
statky rozchváceny a sám klášter kolem roku 1527 zanikl.
V 16. a 17. století se v držení kounického panství a s ním i Maršovic vystřídaly různé šlechtické rody: Žabkové z Limberka, Žalkovští ze Žalkovic,
Jurmanové z Krásenska, Jan Kataryn z Kataru a Jankovští z Vlašimi.
Roku 1649 Maršovice koupil Ferdinand z Lichtenštejna. Věnoval je
nově založenému klášteru pavlínů v Moravském Krumlově. Řád bratří
poustevníků sv. Pavla zřídil v Maršovicích centrum svého nevelkého
panství. Pavlínům kromě dvora na místě staré tvrze v Maršovicích
patřili dvory v Dobřínsku a Rakšicích a mlýn v Ivančicích. V majetku
pavlínů zůstaly Maršovice do zrušení kláštera v roce 1786. Poté byly
připojeny k panství bohutickému.

Dějiny Jezeřan

Počátky Jezeřan jsou také spjaty s dolnokounickými premonstráty
a s jim nadřazeným klášterem v Želivu. Jezeřany jsou poprvé zmíněny
roku 1306 v listině vydané v Dolních Kounicích. Želivský opat a kounický probošt urovnali spor ve věci desátků a platů z Jezeřan ve prospěch želivského kláštera. Po husitských válkách byly církevní statky
zabrány, želivský klášter téměř zanikl.
Roku 1540 byly Jezeřany zastaveny Václavu Černohorskému
z Boskovic, jehož rod vesnici držel do 90. let 16. století. Poté Jezeřany vykoupili premonstráti z pražského Strahova. Od strahovského
opata koupila Jezeřany v roce 1687 abatyše cisterciáckého kláštera
na Starém Brně a připojila je k stávajícímu statku v Branišovicích.
Po zrušení kláštera v roce 1782 byl branišovický statek s Jezeřany
prodán Lichtenštejnům. U krumlovského panství Jezeřany zůstaly
do zrušení vrchnostenské správy.

Zvonice v Maršovicích z poloviny
19. století (foto Petr Eckl)

Kaple sv. Marka na „Véhoně“
v Jezeřanech z 80. let 19. století

Kaplička, zvonice a kostel. Maršovice ani Jezeřany neměly vlastní
kostel. Maršovičtí si krátce před rokem 1850 postavili zvonici s výklenkovou kapličkou, do které byla umístěna pozdně barokní socha
sv. Jana Nepomuckého. Jezeřanská kaplička sv. Marka - patrona obce,
stojí od 80. let 19. století na západním okraji vesnice. Až v roce 1936
byl zbudován na pomezí obou obcí kostel sv. Cyrila a Metoděje
Vinařství. Jezeřany-Maršovice jsou obcí s bohatou tradicí pěstování
vinné révy. O významu vinařské tradice obou obcí svědčí původní
obecní pečetě s vinařskými atributy. Maršovice měly vlastní horenské
právo. Před třicetiletou válkou zde bylo 45 hektarů vinic, dnes je osázeno vinnou révou 98 hektarů.
„Smírčí kámen“. Významnou památkou je křížový kámen, umístěný na okraji silnice asi dva kilometry jižně od Jezeřan. Podle místní
tradice připomíná místo známé bitvy u Loděnic, bratrovražedného střetu českých a moravských Přemyslovců v roce 1185. Kamenné památky
tohoto typu bývají ale mnohem mladší (obvykle z 16.-18. století). Nenápadný kámen leží ve svahu na okraji silnice pod ovocným stromem.
Pravěká těžba rohovce. Na východních svazích krumlovského lesa
mezi Maršovicemi a Vedrovicemi byly nedávno objeveny rozsáhlé
pravěké těžební revíry. Výzkumy prokázaly těžbu místního rohovce
v jámách a šachtách na ploše kolem 100 hektarů. Dolování rohovce
započalo již v mladší době kamenné, vrchol však náleží až kultuře unětické ve starší době bronzové. Archeologové zatím neznají účel těchto
aktivit, neboť prakticky využit byl jen nepatrný zlomek vytěžené suroviny. Obrovský rozsah a nejasný účel těžby činí z Krumlovského lesa
jednu ze záhad moravského pravěku.
Zájemcům o hlubší poznání historie obou obcí doporučujeme knihu
Petra Eckla „Jezeřany-Maršovice Kapitoly ze starších dějin obce“
(Maršovice-Jezeřany, 2006).
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko pořádá

BOTANICKOU EXKURZI

po hadcových pastvinách k Templštýnu
v neděli 17. srpna 2008
Sraz účastníků: ve 13:00 v Jamolicích u kostela. Předpokládané
ukončení: kolem 18. hodiny v Jamolicích. Délka trasy: cca 5 km.
Účastníkům doporučujeme terénní obuv.
Odborní vedoucí: Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Eva Grunová.
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Miloš Knorr těsně před druhou
světovou válkou

Miloš Knorr ve čtyřicátých letech
minulého století

Dne 7. července letošního roku
uvedl denní tisk stručnou informaci: „Držitel Řádu britského
impéria, generálmajor Miloš
Knorr zemřel v New Yorku ve
věku nedožitých devadesáti let“.
Miloš Knorr - jméno mladší generaci Vančáků neznámé. Starší si
ovšem vzpomenou, že na obecné
škole chlapecké byl řídícím učitelem jeho otec Robert Knorr, který
s rodinou přišel do Ivančic z Moravské Ostravy v listopadu 1919.
Tam se také Miloš Knorr narodil
2O. 9. 1918 . Studium na gymnáziu ukončil maturitou v roce 1936
v Brně-Králově Poli, protože
vyšší třídy gymnázia v Ivančicích
byly zrušeny. Jeho otec měl velký
zájem, aby se Miloš naučil řečem.
Brzy se hodilo, že uměl bezvadně
francouzsky a německy, v Anglii
se rychle naučil angličtinu.
Po ukončení gymnázia nastoupil Miloš Knorr základní
vojenskou službu a v letech 1937
- 1938 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Po
vyřazení sloužil jako poručík u 6.
dragounského pluku v Brně.
Po nacistické okupaci se rozhodl pro útěk do zahraničí, ale
při prvním pokusu byl zatčen
a vězněn v Kounicových kolejích
v Brně. Na podmínku byl na Štědrý den propuštěn. Po Novém roce
byl přidělen vojenskou správou
do Rakvic. Dne 4. února 1940 se
znovu rozhodl pro útěk . Po dlouhé a obtížné cestě přes Bratislavu,
Maďarsko (na hranicích byl
zatčen, ale z vězení se mu podařilo uprchnout) překročil hranice
Jugoslávie, dále přes Soluň, Cařihrad, Blízký východ se dostal do
Libanonu, kde se právě připravovala k odplutí nákladní loď, která
utečence převezla do Francie.
Koncem března byl prezentován
ve výcvikovém táboře v jihofrancouzském městečku Agde.
Po porážce a kapitulaci Francie
byli českoslovenští dobrovolníci
přesunuti do Anglie a umístěni ve
sběrném táboře v Cholmondeley,
kde se setkal s několika vojáky
z Ivančic. Po třech měsících byl
zařazen ke štábní rotě 1. čs. divize
v Anglii. V září 1943 byl přidělen
k předzvědnému oddílu 43. britské divize ve funkci velitele čety
a zpravodajského důstojníka.
S touto divizí se zúčastnil invaze
do Normandie v červnu 1944.
Přeprava lodí k evropské pevnině nedopadla dobře. Cca 3-4
km před francouzským pobřežím
byla loď zasažena magnetickou
minou a potápěla se. Ze 600 příslušníků pluku jich 180 zahynulo
a 150 jich bylo zraněno. Po vstupu
na evropskou pevninu se ukázalo,
že Miloš Knorr je na pevnině ilegálně, protože čs. důstojníci byli
propůjčeni k britským útvarům
pouze na britském území. Zasá-

hl velitel pluku, který ustanovil
npor. Knorra, podle jakéhosi
nařízení z 19. století, „dočasným
pobočníkem Jeho Veličenstva po
dobu války a bez nároku na plat“.
Legendárního vylodění spojenců
se v první vlně nezúčastnil žádný
Čechoslovák, ve druhé byl Miloš
Knorr z Ivančic. Předzvědný
pluk, jako součást 43. divize,
bojoval ve Francii, Belgii a Holandsku. Konec války zastihl pluk
mezi Brémami a Hamburkem.
V té době byl Miloš Knorr v hodnosti kapitána.
O své účasti v bojích se Miloš
Knorr příliš nezmiňoval, ale za
vše hovoří to, že se z „dočasného
pobočníka“ stal členem nositelů
Řádu britského impéria a nositelem
několika vysokých vyznamenání.
Když se 6. května dozvěděl
britský štáb, že v Praze vypuklo
povstání, obdržel kapitán Knorr
rozkaz k cestě do Prahy. Průjezd
Německem nebyl snadný a do
Prahy dorazil až 12. května. Tam
ho již nepotřebovali, a proto se
rozjel do Ivančic k rodičům. Po
návratu k pluku jel kapitán Knorr
domů ještě třikrát. V následném
období vedl kolony nákladních
aut, které odvážely do Československa bývalé vězně z koncentračního tábora Bergen - Belsen
poblíž Hannoveru.
Po návratu do Československa
studoval Miloš Knorr na Vysoké
škole válečné v Praze a od roku
1947 na této škole přednášel jak
profesor v hodnosti majora všeobecnou taktiku.
Po únorových událostech 1948
byl zbaven funkce na vysoké škole. Protože již začalo odstraňování důstojníků západních armád,
byl major Knorr k 15. 3. 1948
přeřazen do Šternberku do funkce velitele tankového praporu se
zákazem výkonu štábní funkce a
zákazem vstupu do Prahy. Bylo
jasné, že ani v této funkci dlouho
nebude, a proto se začal připravovat na opuštění republiky.
Požádal o pomoc dr. Františka
Muchu - okresního velitele Státní
bezpečnosti ve Znojmě. Mucha,

zvaný Vančák (starší bratr Miroslava Muchy, který jako letec zahynul v Anglii), pomohl převést
mjr. Knorra 2. května 1948 přes
hranice do Rakouska. Za tento čin
byl mjr. Knorr zbaven vojenských
hodností. Rozhodnutí o degradaci
podepsal dne 6. 8. 1948 armádní
generál Ludvík Svoboda.
Při tomto velice riskantním přechodu přes hranice měli oba dva
velké štěstí, Po zatčení by oba
skončili na šibenici. Přechod do
Rakouska se nepodařil dlouholetému spolubojovníku Knorra, René
Černému, který byl na hranicích
zatčen a zanedlouho popraven.
Pomoc při přechodu hranice
Miloš Knorr nikomu neprozradil,
ani Američanům. Až v roce 1990
vyhledal rodinu Františka Muchy
a poděkoval manželce a dceři, protože František Mucha již nežil.
Průchod sovětským okupačním pásmem do Vídně byl velice
nebezpečný, ale s pomocí spojky,
která pro něj přijela až k hranicím,
se mu to podařilo. Po příchodu do
Vídně se Knorr hlásil na americkém
velvyslanectví a potom pracoval u
kontrašpionážní centrály CIC.
Nechtěl se ve Vídni zdržovat,
ale velitel centrály ho přesvědčil,

služby čs. vlády) v Bernsheimu u
Frankfurtu, kde se stal operačním
důstojníkem. Stovkám uprchlíků
pomohl získat svobodu a ulehčil
jim začátky existence v exilu
Když koncem roku 1954 odjel
generál Moravec definitivně do
Spojených států, rezignoval na
zpravodajskou práci také Miloš
Knorr. V létě roku 1955 mu Američané udělili vstupní vízum
a mohl konečně přeplout Atlantik. Téhož roku začal Miloš Knorr
pracovat u velké pojišťovací společnosti se sídlem ve Philadelphii.
Během několika let se vypracoval
na šéfa evropského zastoupení
v Haagu a úspěšně pracoval
na tomto postu 15 let. Po odchodu
do důchodu působil jako poradce
u různých firem. Miloš Knorr se
také angažoval v Americkém fondu pro československé uprchlíky.
Po listopadu 1989 navštívil
Miloš Knorr několikrát Českou
republiku a zastavil se také v
Ivančicích. Jeho činnost za války
i později nezůstala zapomenuta.
Za významný podíl v boji za
národní osvobození byl navržen
Československou obcí legionářskou do hodnosti generálmajora
ve výslužbě. Slavnostní akt pro-

Setkání čs. veteránů na Broadway v New Yorku v roce 2001

že je nutné alespoň zběžně prověřovat uprchlíky z Československa, kterých neustále přibývalo.
Ve spolupráci s rakouskou policií
se podařilo stovky uprchlíků
přesunout z amerického sektoru
Vídně do amerického pásma v
Rakousku. Po dvou měsících
odletěl Miloš Knorr do Anglie,
kde se setkal s velitelem svého bývalého pluku a s dalšími
známými důstojníky, kteří mu
nabízeli pohostinství. Když se
ohlásil u generála Indry (za války ministra obrany čs. vlády),
dostal radu, aby se vrátil k práci
s Američany, kteří potřebují jeho
vědomosti a schopnosti. Vrátil se
tedy do Vídně, kde žil na americké doklady v americkém pásmu a
vystupoval pod krycím jménem
major Peter. V létě 1951 byl přeřazen do štábu generála Františka
Moravce (za války šéf výzvědné

S místostarostou Ivančic J. Pospíchalem v r. 2004

(foto: Vít Karas)

vedl prezident republiky Václav
Havel dne 8. května 1995.
V roce 2000 jednal Miloš Knorr
na přání starosty města Ivančic
ing. Sládka s prezidentem společnosti, která vlastnila dům, ve
kterém začátkem 20. století měl
ateliér Alfons Mucha o umístění
pamětní desky. Bohužel výsledek
jednání nebyl úspěšný. Dne 27.
října 2000 byla pamětní deska připomínající pobyt Alfonse Muchy
v New Yorku slavnostně odhalena
na českém konzulátu a počítá se
s její instalací na České národní
budově. Právě generál Knorr
spolu s s Janem Hirdem Pokorným (zemřel 20. května 2008) se
postaral o vrácení této budovy do
vlastnictví České republiky.
Zvlášť pěkný vztah mě Miloš
Knorr k ivančickému gymnáziu
jako někdejší student. Každoročně přispíval značnou částkou do
nadačního fondu gymnázia. Dne
23. června 2004 převzal Miloš
Knorr na ivančické radnici čestné
občanství města Ivančic.
Miloš Knorr patří do skupiny
Čechů, kteří přes potíže a velká
rizika, vykonali pro Českou
republiku ohromnou práci. Jeho
smrtí odchází člověk – velký
přítel České republiky, který nikdy nezapomněl na léta prožitá
v Ivančicích.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Doklady z archivu generálů
- Historický ústav české armády
v Praze • Dočasný pobočník Jeho
Veličenstva - článek v MF Dnes
4. dubna 1996 • Ivančický zpravodaj – různá čísla.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 %
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

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

koupím
•• motocykl Manet 50, v terénní verzi.
Tel.: 723 357 569.
•• kola na Fiat Punto 14“, železné.
Levně. Tel.: 728 313 344.
•• technický průkaz A, značku na
přívěsný vozík (do 400 kg) za osobní
automobil. Tel.: 777 087 312.
prodám
•• Škoda Favorit 136 L, r.v. 1990,
najeto: 118.000 km. Cena: 10.000 Kč.
Tel.: 737 478 888.
•• Škoda 120, motor v perfektním stavu, tažné zařízení, zahrádka, náhradní
kola + náhradní díly. Cena: do 4.000
Kč, dohoda jistá. Tel.: 733 102 563.
•• Škoda Fabia Combi, 1,4 TDi, r.v.
11/2005, 2 x airbag, klimatizace,
el. okna i zrcátka, zámek zpátečky,
alu kola, koupeno v ČR, servisní
knížka, výborný stav, dohoda. Tel.:
603 581 155.
•• Škoda 120, modrá metalíza, střešní
okno, převodovka - 5 rychlostí, nové
zadní pneumatiky, nové tlumiče a mnoho ND. STK do 02. 04. 2010. Cena:
8.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Škoda 110 R. Tel.: 739 015 892.
•• VW Golf 1,6 16, r.v. 2004, černá
metalíza, 4 x airbag, climatronic,
max. výbava, chrom paket, koupeno
v ČR, servisní knížka. Cena: 219.000
Kč. Tel.: 603 581 155.
•• VW Passat Combi, TDi PD, 85 kW,
r.v. 1999, plná, max. výbava, modrá
metalíza, elektrony, letní pneumatiky,
plechové disky, zimní obutí. Tel.:
606 132 413.
•• VW Passat Variant, 2,5 TDi, 4
x 4 automat, r.v. 2000, max. výbava, kůže. Cena: 159.000 Kč. Tel.:
608 509 176.
•• Opel Vectra Caravan 1,6 16V, r.v.
2000, klimatizace, 4 x airbag, el.
okna, zrcátka, alu kola zimní + letní.
Cena: 150.000 Kč. Tel.: 603 525 644.
•• Kia Shuma II, r.v. 2003, najeto
52.000 km, servisní knížka, klimatizace, perfektní stav. Cena: 125.000
Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Ford Ka 1,3, žlutozlatá barva, r.v.
1998, STK do 05/2009, stav tachometru: 102.000 km, 2 x airbag, posilovač
řízení, alarm, pěkný, v dobrém stavu.
Cena: 65.000 Kč. Tel.: 739 311 180.
•• Ford Escort 1,8 D, r.v. 1996, na
díly, dobrý motor, nové rozvody,
svíčky, těsnění pod hlavou, komplet: 9.500 Kč, nebo po dílech. Tel.:
737 800 602.
•• Ford Escort 1,6 16 v, pětidveřový,
r.v. 1998, modrá metalíza, 2 x airbag,
klimatizace, central. Cena: 45.000
Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Fiat Punto 1,7 TDi, třidveřový, r.v.
1995, vše funkční a bez koroze, černomodrá metalíza. Cena: 19.000 Kč.
Tel.: 608 509 176.
•• Avii 31 l valník, po STK v červenci.
Cena: 40.000 Kč. Tel.: 739 113 802.
•• Babetu dohodou. Tel.: 728 161 450.
•• veterána Simca Aronda, r.v. 1958.
Tel.: 739 098 124.
•• čtyřkolku, novou, nejetou, obsah:
110 cc, 4takt se startérem a zpátečkou.
Velmi pěkná. Cena: 15.000 Kč. Tel.:
739 113 802.
•• autosedačky (celý komplet) na
Škodu Felicii. Cena: 1.500 Kč, možná
sleva. Tel.: 733 225 439.
•• 4 ks pneumatik 195/50 R15, málo
jeté, 4 ks 165/70 R13 i s disky. Tel.:
603 596 213.
•• 2 ks pneu Barum 155 R13 78T Radial na ráfcích, 80% vzorek. 1 ks/200
Kč. Ivančice. Tel.: 774 509 694.
•• kola a topení - Škoda 120, gumy
na Gaza 16. Tel.: 720 444 245.
Byty - nemovitosti
koupím
•• RD v MK starší, určený k rekonstrukci. Tel.: 732 319 141.
•• garsonku v MK. Tel.: 776 202 051.
•• RD nebo byt v MK a okolí. Cena:
900.000 Kč. Tel.: 722 091 678.
•• garsonku 1+1, v MK. Tel.: 776 202 051.
prodám
•• garáž v Oslavanech. Tel.:
724 537 104.

•• RD 3+1 s bazénem, zahradou a velkou garáží, veškeré IS. Ihned k bydlení, v Oslavanech. Tel.: 606 103 765.
•• menší RD v Moravském Krumlově, 2+1, koupelna, WC. Dům je po
rekonstrukci, ihned k bydlení. Tel.:
773 940 740.
•• RD 3+1 v Rybníkách se zahradou
a garáží, nová střecha, velmi pěkná
poloha, ihned k nastěhování. Cena:
1.930.000 Kč. Tel.: 733 512 112.
•• zahradu se zděnou chatou v Moravském Krumlově, el. proud, větší
pozemek. Tel.: 774 412 675.
•• obchodní místnost 6 x 5 m v Ivančicích-Němčicích, vhodnou také jako
garáž s dílnou. Zavedena elektřina a
plynové topení. Stavba je částečně
podsklepena a má skladovací půdní
prostor. Cena: 175.000 Kč. Tel.: 736
145 850.
•• RK ACITY nabízí: Penzion Ivančice s vybav., po rekonstr., cena k jednání / RD 2+kk Ivančice - centrum,
pozemek 390 m2, k rekonstr., cena 700
tis. k jedn., RD 4+1 Ivančice, blízko
centra, k bydlení i podnikání (zavedený obchod), cena 3,7 mil. / Pozemek
s chatkou, vinohradem a ovoc. sadem
Dolní Kounice, 2000 m2, cena 100 Kč/
m2 / byt 2+1 v OV, 50 m2, cihlový, cena
1,550 mil. / nové komerční prostory
Ivančice - náměstí - 3 místnosti, 1
patro, cena dle m2, další info na tel.:
605 749 319 nebo na www.acity.czc.
nabízím pronájem
•• Nabízíme k pronájmu komerční
prostor v M. Krumlově o rozloze
8x7,40 m + WC. Vhodné jako prodejna. Po kolaudaci, volný přístup,
velké parkoviště, hlídané prostory.
Tel.: 606 704 379.
•• nebytové prostory 160 m2, nové,
vlastní sociální zařízení, tel. linka,
internet, vytápěné, vhodné pro prodejnu nebo skladovací prostory. Tel.:
602 505 652.
•• Pronajmeme klempřířskou dílnu
vč. vybavení za velmi výhodnách
podmínek. Kontakt: 737 285 091.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 nebo 2+1 v M. Krumlově
nebo v okolí. Jsem rozvedená matka
se 3 malými dětmi. Spěchá, prosím
nabídněte. Tel.: 733 255 364.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v M. Krumlově
a okolí. Spěchá. Tel.: 731 748 925.
vyměním
•• státní byt 2+1 v Brně-Kohoutovicích, za 2+1 družstevní v Ivančicích
a okolí. Součástí bytu v Brně je také
garáž v OV. Tel.: 731 106 050.
Stavba - zahrada
koupím
•• pletivo, může být i starší a použité.
Tel.: 776 671 771.
•• hliněné cihly nepálené (vepřovice)
z bouračky a hlínu vhodnou ke zdění
a omítání. Mor. Krumlov. Tel.: 776
671 771
prodám
•• střešní krytinu Onduline, červená, 10 ks. Cena: 1.100 Kč. Tel.:
605 449 318.
•• motorovou pilu zn. Jonsered na
náhradní díly, s příslušenstvím, cena
dohodou. Tel.: 733 102 563.
•• podlahovou krytinu Fatrantis,
hnědo-béžová, cca 12 m2. Cena: 350
Kč/m2. Tel.: 773 456 798.
•• stavební buňku 6 m x 2,6 m, nová
střecha + podlaha. Cena: 15.000 Kč.
Tel.: 737 668 539.
•• stavební pozemek 723 m2
v Ivančicích, všechny IS na hranici
pozemku. Cena: 1.250.000 Kč. Tel.:
737 668 539.
•• panelové překlady, 6 kusů, použité,
210 x 28 x 10 cm, odvoz Ivančice.
Cena: 20 Kč/kus. Tel.: 723 982 761.
•• nářezový mechanický stroj Berkel,
stavební vrátek. Tel.: 739 098 124.
•• silné sazenice velkoplodných jahod
Karmen 1, 4 Kč/kus, nad 100 ks 3,50
Kč/kus. Tel.: 605 455 152.
•• betonové zkruže, 120/60 cm. Cena:
500 Kč/kus. Tel.: 732 380 351.
•• cihly z demolice, očištěné. Cena:
3 Kč/kus. Tel.: 724 978 682.

Vybavení domácnosti
prodám
•• čajovou soupravu: 6 hrníčků s podšálky, konvička, džbánek, zelená
barva se zlatými ornamenty, velmi
pěkné, nepoužívané. PC: 1.200 Kč,
nyní: 200 Kč. Tel.: 731 042 910.
•• překapávač na kávu, bílá barva.
Cena: 500 Kč. Tel.: 731 042 910.
•• kuchyňskou linku dub rustikál
1,80 cm dlouhá, jedna horní skříňka
je prosklená. Cena: 3.000 Kč. Tel.:
604 943 374.
•• smažicí litinovou pánev 800 l. Tel.:
739 098 124.
•• lednici 500 l, mrazák 400 l, pračku
Jetas. Tel.: 739 098 124.
•• mahagonový věšák do předsíně.
Cena: 250 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• rohovou kuchyňskou lavici, bílá
s béžovým vzorovaným potahem, rozkádací stůl, 2 židle. Cena: 1.400 Kč.
Tel.: 604 943 374.
•• šatní skříň s nádstavcem, zachovalá. Cena: 200 Kč. Tel.: 721 809 780.
•• starší rozkládací sedací soupravu
se dvěma křesly, vybledlé boky, jinak
velice zachovalá. Cena: 3.000 Kč.
Tel.: 607 187 893.
•• mahagonový sekretář, knihovnu,
rozkládací gauč, válendu, 2 křesla
a skříň, velmi levně, cena dohodou.
Tel.: 723 622 794.
•• zánovní PVC – šířka 150 a délka
5,7 m, koberec – šířka 400 m a délka
4,60 m, nové zářivkové dvoutrubicové světlo – délka 120 - sleva, zavařovací hrnec, dámské kolo, vysavač
1.600 W. Tel.: 605 776 380.
•• kuchyňskou protilinku, 30 cm hluboká, 2 m dlouhá, 86 cm vysoká, hnědé barvy. Má 2 skříňky a 3 zásuvky.
Cena: 700 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• plastové dveře a okna - změna plánů. Tel.: 777 070 749.
•• nový vlněný dvojplyšový kašmírový koberec o rozměrech 4x3 m,
smetanovo-hnědý, velmi pěkný. PC:
15.000 Kč, nyní dohodou. Nevhodný
dar. Tel.: 732 669 989.
daruji
•• za odvoz 2 samostatné postele
s rozkládacím prostorem, rozměry:
80 cm x 200 cm. Jedna postel je má
v jednom místě natržené čalounění,
jinak je v pořádku. Jedna postel je
pružinová a měkká, druhá postel je
molitanová, tvrdší. Tel.: 737 637 484.
Elektro a elektronika
prodám
•• plazmový televizor Philips 42 PF
5331, úhl. 106 cm, v perfektním stavu. Zakoupen 6.4.07 - ještě v záruce.
Doklad mám. PC 30.190 Kč, nyní
jen za 15.000 Kč. Tel.: 728 313 344.
•• mrazák Calex, 70 l, 3 zásuvky.
Cena: 500 Kč. Tel.: 723 982 761.
•• svářecí trafo RTB-3, gumový
kabel 4 x 4, 16 m, Ivančice. Tel.:
602 839 684.
•• elektrický sporák Mora se sklokeramickou deskou. Cena: 2.400 Kč.
Tel.: 604 943 374.
Vše pro děti
prodám
•• dětskou hrazdičku, možná změna
na piano, různé melodie, zn.: Fisher
Price. PC: 1.400 Kč, nyní: 400 Kč.
Tel.: 605 108 554.
•• sportovní kočár, Dema Buggie,
černobéžový, jako nový, po 1 dítěti.
PC: 2.650 Kč, nyní: 1.500 Kč. Tel.:
724 959 786.
•• dětský sportovní kočár pro dvojčata, neutrální barvy, terénní kola, lze
vozit i jednotlivě, snadné skládání.
Vhodné i do zimního období, možná
mms. PC: 8.500 Kč, nyní: 4.000 Kč.
Tel.: 605 748 211.
•• dětský kočárek Dema Buggie,
odlehčený, zelená-kiwi barva, pláštěnka. Perfektní stav, jen 6 x použitý.
PC: 2.650 Kč, nyní: 1.900 Kč. Tel.:
775 630 968.
•• kočárek - trojkolku pro dvojčata,
pláštěnka, nánožník. Cena: 3.500 Kč.
Tel.: 737 478 798.
•• dětský kočárek Wiejar-Trafic,
trojkomb., plná výbava, velmi pěkný.
Cena: 2.700 Kč. Tel.: 721 809 780.

•• dětský golf. kočárek, polohovací,
stříška, pláštěnka, košík, třičtvrteční
kolo a kolobežku. Tel.: 605 776 380.
•• dětský kočárek Deltim, trojkombinace, nafukovací kola, pláštěnka,
modrá barva. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
737 978 390.
•• motorku SX-Biemme sprint na
elektrický pohon + akumulátor,
červené barvy, pro děti 3-6 let. Jako
nová. PC: 6.800 Kč, nyní: 3.800 Kč.
Tel.: 732 669 989.
•• dětské jízdní kolo, pomerančová
barva, pro děti od 5-8 roků, vhodné
pro dívky, velmi málo používané.
Cena: 700 Kč. Tel.: 732 669 989.
•• oblečení pro chlapce (po dvojčatech)
i pro holčičku, od 3 měsíců do vel. 98.
Dobrý stav, velký výběr, 15 Kč/ks.
.Letní i zimní oblečení. Tel.:
605 748 211.
•• dětskou plastovou jídelní židličku,
zn.: Cam, málo používanou, barva
světle modrá se světle žlutou. Vnitřní
omyvatelná vložka s motivem medvídků. Cena: 1.200 Kč. Tel.: 739 444 535.
Zvířata
koupím
•• aratingy sluneční, děkuji předem
za nabídky. Tel.: 604 303 267.
prodám
•• Kuřice Isa Brown (červené), stáří
23 týdnů - již snášející, cena 120 Kč /
ks. Kuřice různého stáří prodáváme
celoročně. Ing. Štefulík , Ivančice,
Horní Hlinky 53, tel.: 604 891 035,
nebo 605 529 375.
•• štěňata jorkšírského teriéra. Tel.:
739 004 138.
•• štěňata francouzského buldočka,
fenky, odběr v polovině srpna. Tel.:
728 921 466.
•• 8 pejsků, 2 fenky, stáří: 7 týdnů,
pouze do dobrých rukou. Volat večer.
Tel.: 602 974 710.
•• štěňata bíglů, bez PP po rodičích
s PP, barva tricolor, 2 x očkovaná a
odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata labradorů, bez PP, barva
smetanová, očkovaná a odčervená.
Tel.: 724 033 609.
•• štěňata malých ohařů, rodiče exter.
i pracovně výborní, matka CAC, PP.
Odběr ihned. Tel.: 723 457 045.
•• štěně srnčího ratlíka, stáří 8 týdnů,
oškované, odčervené. Cena: 2.000
Kč. Tel.: 731 067 305.
•• štěně pejska mopse a fenku bígla,
při rychlém jednání možná sleva. Tel.:
722 577 089.
•• štěňata srnčího ratlíka, pejsky i
fenky, odběr možný ihned. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 724 849 471, 724
831 615.
•• štěňata hrubosrstého foxteriéra,
čistokrevná, bez PP. Tel.: 732 881
452.
•• štěně německého ovčáka, pejska,
bez PP, po očkování, cena dohodou.
Tel.: 720 134 785, 546 437 365.
•• štěňata zlatých retrívrů bez PP, očkovaná, odčervená. Tel.: 607 907 452.
•• štěňata krysaříků bez PP, barva
černá s pálením, s ocásky, očkovaná,
odčervená. Tel.: 607 907 452.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• klisnu, stáří: 2 roky, CT, s PP,
hnědka, očkovaná, odčervená, hodná,
předpokládaná cena vzrůstu 170 cm.
Budoucí využití: sport, chov a rekreace. Tel.: 721 747 883.
hledám
•• majitele zatoulaných pejsků, kříženec střední velikosti, černý s pálením,
v dobrém výživném stavu, německý
ovčák a světle hnědý krátkosrstý jezevčík. Bližší informace: útulek Znojmo-Přímětice. Tel.: 603 487 082.
daruji
•• štěňata jezevčíků, odběr možný
ihned. Tel.: 732 574 322.
•• štěňata křížence jezevčíka s husky,
2 fenky, 5 pejsků, pouze do dobrých
rukou. Tel.: 602 974 710.
•• štěňátka.. Tel.: 606 219 071.
•• koťata, kocourky, černo-bílo-černý,
mourovatý. Tel.: 608 523 632.
•• koťata. Tel.: 723 464 040.

Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dveře. Prodej vodních fltrů, odvlhčovačů,
klimatizací, čističek vzduchu a zvlhčovačů. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Peníze až do domu. Splátky již od
630 Kč měsíčně. Dostupné MD, ID,
důchodci. Info na tel.: 605 720 362,
Drieniková, Padochov 172
•• Finanční a úvěrové poradenství,
úvěry a hypotéky bez poplatku,
50% na nemovitost bez prokazování příjmů. Vhodné i pro důchodce,
ID, MD, OSVČ. Tel.: 774 458 811.
•• studentka 5. ročníku VŠ pedagog.
oboru M/Bi/SS, doučí přes prázdniny
matematiku. Tel.: 723 331 588.
Různé
prodám
•• stroj na výrobu ledové tříště, dvouválec a tříválec. Cena dohodou. Tel.:
606 928 212.
•• propanbutanovou láhev 10 kg .
Cena: 700 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• pouliční výbojkové svítidlo. Cena:
300 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• závitořez do 2“, rychloupínání,
řezání trubek, pojízdný na kolečkách.
Cena: 5.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• husitské zbraně - 4 kusy, celá sada,
replika, dřevěné starodávné trakaře na
výzdobu, kovový vál ze 3 kusů, polní
brány. Tel.: 515 336 601.
•• pálené roury na odpad, 15 cm,
svař. drát 1 mm na CO, díly hydrauliky-pístnice, čerpadla, hadice, kostku,
stavební hever. Tel.: 720 444 245.
•• čerpadlo Ceka 03-Zete, s přírubovým elektrickým motorem, na dvoukolovém podvozku s příslušenstvím.
Cena: 7.500 Kč. Tel.: 515 322 543
•• rotoped Care. Tel.: 739 098 124.
•• pianino zn. Šindelář, v dobrém stavu. Cena: 8.000 Kč. Tel.: 722 736 219.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápěním. Tel.: 728 264 272.
•• „šroťák“ na ovoce, ruční nebo
elektrický. Tel.: 603 835 020.
•• anglické sedlo, uzdečku, bederní
deku, chrániče. Tel.: 721 747 883.
hledám
•• baskytaristu do kapely ROCKFOR.
Tel.: 774 903 393.
•• spolucestující do auta pro pravidelné dojíždění ráno, Miroslav-Brno
-Miroslav. Tel.: 775 341 376.
pronajmu
•• klasický klavír na dobu cca: 3-4
let, vhodné pro rodinu, kde děti začínají hrát a Vy netušíte, zda je hraní
bude bavit. Cena: 400 Kč/měsíc. Tel.:
777 620 583.
•• vafky 2 ks, vodárnu 200 l 1k. Tel.:
515 337 006.
daruji
•• za odvoz uhlí. Tel.: 723 622 794.
Seznámení
hledám
•• osamělý muž se rád seznámí se slušnou, intelig.ženou do 60-ti let k občas.
schůzkám. Tel.: 602 857 201.
•• 38/182/80 domácí kutil, bez závazků, hledá slušnou obyčejnou ženu,
která nezklame. Jen vážně. Tel.:
776 569 039.
•• rozvedená, abstinentka, nekuřačka
44/162/58 bez závazků, hledá hodného, charakterního, spolehlivého muže
abstinenta, nekuřáka se smyslem pro
humor, pro společný život. Jen vážně.
Tel.: 731 007 554.
•• milou a hodnou dívku k vážnému
seznámení. 28/167/77. E-mail: J&seznam.cz.
•• obyčejný muž hledá ženu, která vyléčí zklamané srdíčko. Tel.:
728 299 578.
•• veselý učitel 49/185/83, rozvedený,
hledá temperamentní, štíhlou ženu,
která by mi byla oporou a láskou.
Nejlépe ženu s vlastním zázemím,
jsem z okresu Znojmo. Najdu Tě?
Tel.: 733 204 557.

•• nekuřák, abstinent 35/170/67, bez
závazků, se smyslem pro vše krásné
a romantické, hledá všestranně založenou dívku, která má ráda umění
a přírodu. Tel.: 773 164 589.
•• obyčejný zklamaný nekuřák a abstinent Honza, 175/80/38, by si moc přál
poznat tu pravou. Prosím ozvi se! Čekám
a doufám, že jsi...Tel.: 721 013 074.
•• svobodný nekuřák hledá ženu na
spol. vycházky do přírody a na kolo.
Budu se těšit na odp. Tel.: 606 438 791.
•• vdova hledá hodného muže od 63
do 68 let, pro společný život. Tel.:
723 071 074.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• K servis Konečný Ivančice přijme
instalatéra, zedníka, obkladače. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 000 031.
•• K servis Konečný Ivančice přijme
prodavače - skladníka, prodavačku.
Nutná znalost práce na PC, řidičský
průkaz sk. B, flexibilní pracovní doba.
Tel.: 777 000 031.
•• Stavebniny v MK přijmou do trvalého prac. poměru SKLADNÍKA.
Práce ve skladu staveb. materiálu,
obsluha zákazníků, skládání a nakládání zboží ručně a s manipulační
technikou. Požadujeme: Komunikativnost a dobré vystupování, fyzická
zdatnost, průkaz VZV výhodou.
Kontakt: 515 322 341, 736 485 212.
•• Přijmeme vyučeného a šikovného
automechanika se zájmem o práci.
Tel.: 736 625 252.
•• ihned obkladače, podlaháře, sádrokartonáře. Tel.: 603 833 560.
•• brigádníka na izolace. Tel.:
603 822 930.
•• brigádu, převážně pomocné stavební práce v Mor. Krumlově - Rakšicích. Tel.: 776 671 771.
•• Espresso Oslavany přijme brigádníka, brigádnici na pá odpoledne + na
víkendy. Tel.: 607 712 466.
•• ZŠ Klášterní Moravský Krumlov
hledá zaměstnance na volné pracovní místo vedoucí školní jídelny.
Požadujeme SŠ vzdělání. Tel.: 515
322 264, nebo zsklast@mboxzn.cz
•• Stavebniny v MK přijmou do trvalého prac. poměru REFERENTA/KU
prodeje a nákupu staveb. materiálu.
Zodpovědnost za efektivní plánování
toku zboží, správnost a plynulost objednávek, podpora smluvních vztahů
s klienty. Požadujeme: SŠ vzdělání.
Uživ. znalost PC, samostatnost, odpovědnost, systematičnost, preciznost,
výborné obchodní a vyjednávací
dovednosti, znalost staveb. materiálů
a praxe na obdobné pozici výhodou.
Kontakt: 515 322 341, 736 485 212.
•• firma z Moravského Krumlova přijme do pracovního poměru: stavebního technika-mistra, přípraváře stavební výroby a zedníky. Tel.: 515 323 341.
•• restaurace v Ivančicích přijme
kuchaře/kuchařku. Tel.: 728 264 272.
•• brigádníky na srpen, pro pomocné stavební práce v Mor. Krumlově.
Tel.: 603 863 962. Volat pouze mezi
17:00 - 18:00 hod.
hledám
•• vyučený natěrač 38 let, hledá jakoukoliv i fyzicky náročnější práci,
nebo brigádu v okolí Oslavan. Tel.:
721 013 074.
•• vyučená švadlena hledá práci, ŘP
třídy B, možná rekvalifikace, rozvoz,
prodej, ke starým lidem, obsluha
solária, na recepci, apod. Děkuji za
nabídky. Tel.: 724 770 605.
•• pomocníka na stavbu nízkorozpočtového ekodomu. Tel.: 776 671 771.
Výzva
•• Hledáme šedou proužkovanou kočku
slyšící na jméno „Dejzi“. Kočka je velmi
milá, přítulná a vychovaná. Ztratila se
v neděli 29.7. odpoledne u Nonstopu
(u „Vrabčáku“) v MK. Prosíme o
pomoc, protože kočka má doma 4 malá
koťátka, která bez její pomoci mohou
umřít. V případě jakékoliv informace
volejte 737 260 794. Děkujeme.
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Fotbalisté Krumlova před
startem krajského přeboru
Po náročné letní přípravě a s cílem umístit se v první polovině tabulky
vstoupí krumlovští fotbalisté do nové sezóny již příští sobotu v Hruškách.
Mužstvo pod vedením nového trenéra Františka Lorence, který má zkušenosti mj. z Rakouska a třetiligového Znojma, absolvovalo několik přípravných zápasů. V tom posledním dokonce porazilo přední celek přeboru Vysočiny Hartvíkovice po dobrém výkonu 2:1. Velmi mladé mužstvo zůstalo
po loňské sezóně pohromadě a i vzhledem k dobré tréninkové morálce má
na to, aby hrálo důstojnější roli než v loňské sezóně. Ovšem letošní ročník
nejvyšší krajské soutěže bude možná ještě náročnější. Mnoho mužstev výrazně posílilo a i nováčci, ať již exligovými fotbalisty prošpikované Bavory
či Tasovice nebo z divize sestoupivší Hrušovany, nebudou chtít hrát druhé
housle. Jen zodpovědný výkon celého týmu tak povede ke splnění stanoveného cíle. První domácí zápas sehrají ve 2. kole před jistě plným stadionem
proti Ivančicím, které nahradily odstoupivší Dědice. Hráči se budou snažit,
aby si atraktivním fotbalem zachovali diváckou přízeň po celou sezónu.
Za zmínku stojí i historický postup B-týmu do okresního přeboru. Domácí zápasy bude hrávat v sobotu odpoledne. I tato klání slibují zajímavou podívanou.

PRODEJNY
ZNOJMO - OBLEKOVICE
IVANČICE - OSLAVANSKÁ UL.

BAYLISSOVO BRNĚNSKÉ DOUBLE

Foto: Květoslav Adam

Mistrovství světa Superbike
pokračovalo devátým závodem
na brněnském Masarykově okruhu. V pátečním tréninku a kvalifikaci dominoval stálý účastník
seriálu Český jezdec Jakub Smrž
/Ducati/, který za sebou nechal
celou světovou elitu.
V sobotním superpole, kam
nastupuje 16 nejlepších z kva-

Troy Bayliss před závodem

lifikace, si pole position zajistil
Australan Troy Bayliss /Ducati/
před krajanem Corserem /Yamaha/.
Smrž si vyjel osmé místo na startu.
V prvním nedělním závodě
zvítězil Bayliss, který se do čela
dostal v polovině závodu a vytvořil si potřebný náskok na Corsera,
jenž skončil na druhé pozici.
O třetí místo v závěru bojovali

Italové Biaggi a Fabrizio /oba
Ducati/. Fabrizio dokázal zdolat
Biaggiho v posledním okruhu
a zajistil si tak třetí místo. Jakub
Smrž měl smůlu ve čtvrtém kole.
Když se vyhýbal havárii jezdce
jedoucího před ním, musel vyjet
z dráhy a v kačírku se odporoučel
k zemi. Na divokou kartu startovali ještě Miloš Čihák /Suzuki/
a Jiří Dražďák /Honda/. Čihák
závod pro havárii nedokončil,
Dražďák dojel jako dvacátý.
Druhý brněnský závod byl jubilejní 500. závod seriálu WSBK.
Druhé vítězství si z Brna odvezl
Bayliss, který je s náskokem 79 b.
na nejlepší cestě k zisku třetího titulu světového šampiona. Na druhém místě skončil Fabrizio, který
opět v posledním okruhu porazil
krajana Biaggiho a odsunul ho
tak na třetí pozici. Jakub Smrž do
druhého závodu startoval na pomalejším náhradním motocyklu
a po bojovném výkonu obsadil
11. příčku.
/Ctibor Adam/

Úspěch na mistrovství ČR v atletice

Teprve sedmnáctiletý atlet
z Ivančic Jiří Vognar dosáhl 4.
července na mistrovství ČR dospělých v atletice v jihočeském
Táboře velmi pěkného úspěchu.
Svěřenec trenéra Jiřího Sequenta z ARC Brno postoupil
překvapivě do finále v běhu na

100 metrů, kde časem 10,74 s
obsadil 7. místo.
Nebyl to však Jirkův ojedinělý
úspěch v této sezóně. V květnu
v Olomouci na juniorském mistrovství Moravy a Slezska získal
mistrovský titul v běhu na 100
metrů a na dvojnásobné trati

skončil na druhém místě. Také
si dobře vedl v červnu v Praze
na mistrovství ČR juniorů, kde
získal v běhu na 100 metrů časem
10,99s bronzovou medaili.
Jirka také pravidelně získává
body v mužském prvoligovém týmu
Moravské Slavie Brno v jednotlivých kolech na nejkratších tratích.
Díky těmto úspěchům byl Jirka ve své teprve druhé závodní
sezóně povolán do českého juniorského reprezentačního týmu.
Ve čtyřutkání ČR - Maďarsko
- Slovinsko - Chorvatsko v maďarském Zalaegerszegu obsadil
v běhu na 100 metrů 5. místo
a byl členem vítězné štafety na
4x100 metrů. V červenci také
zvítězil na mezinárodním mítinku
v německém Freiburgu v bězích
na 100 i 200 metrů.
Poděkování patří panu primáři
Kaniovi z ivančické nemocnice,
který na podzim úspěšně vyléčil
Jirkovi natržený stehenní sval.

s.r.o.
PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUT. POHONY
ZATEPLENÍ • PLOTY • PLOTOVÁ POLE
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VZORKOVÁ KANCELÁŘ Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522, 775 551 040, 775 551 073 • info@1a-trade.cz • www.1a-trade.cz
Krajský přebor v kopané - 2. kolo

NEDĚLE 17. SRPNA V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- FC IVANČICE
Krajský přebor v kopané - 4. kolo

STŘEDA 27. SRPNA V 17.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- 1. FC KYJOV
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

