
/Moravský Krumlov/ Od mi-
nulého pondělí byly v centrální 
části Moravského Krumlova zpro-
vozněny parkovací automaty. 

Parkování bylo zpoplatněno
na náměstích TGM a Klášterním, 
na ulicích Růžová a Komenské-
ho. Za první hodinu stání si au-
tomat žádá pět korun a za každou 
další už dvacet. Provozní doba 
byla stanovena od 8.00 do 17.00 
hodin ve všední dny a od 8.00 do 
12.00 hodin v sobotu. 

První okamžiky po spuštění 
systému s sebou přinesly drobné 
zmatky, ale i řadu nedostatků. 
Zejména samotné umístění au-
tomatů, absence cizojazyčných 
překladů na cedulích s provozním 
řádem a chybějící označení stání 
značením přímo na vozovce.

„Samozřejmě, že nebudeme 
od prvního dne a první minuty 
provozu automatů stíhat řidiče 
za to, že si nevezmou lístek nebo 
že špatně zaparkují. Je nám jasné, 
že si na to všichni musí zvyknout, 
musíme provoz zajistit a udělat 
zásah do běžného života na ná-
městí. To znamená, že v klidu 
počkáme, až se to všichni naučí, 
aby řidiči věděli, jak to funguje, 
a teprve potom budeme sank-
cionovat. Městská policie bude 
prvotně řidiče upozorňovat a 
učit jakým způsobem se mají 

chovat ve středu města. Městská 
policie dostala tuto problematiku 
kompletně na starost,“ informo-
val Tomáš Třetina, místostarosta 
Moravského Krumlova. 

Zpoplatnit parkovací místa
v centru města byla věc nezbytná 
a správná. Hned první den po 
zavedení parkovného bylo míst
dostatek, což ocenili především 
ti, kteří do města přijeli „jen na 
skok“ - na poštu a nakoupit. Byl 
tedy odstraněn největší problém, 
který trápil radnici. A to celoden-
ní parkování aut.

Pro trvale bydlící a podnika-
tele radní připravili alternativu
v podobě parkovacích karet v 
ceně od pěti set korun za jedno 
auto, až po čtyřnásobek za každé 
další. Karty pro jednotlivé parko-
vací zóny vydává městská policie 
po doložení trvalého bydliště 
nebo provozovny u podnikatelů.
I zde je pár drobností, které by 
stály za zamyšlení. Například to, 
že na kartě na jméno (nebo fi rmu) 
je vyznačena poznávací značka. 
Což v praxi znamená, že pokud 
máte v rodině, či fi rmě více aut, 
můžete kartu využít jen pro to 
jedno konkrétní, které je uvedeno 
na kartě, nebo si zakoupit kartu 
druhou, ovšem za čtyřnásobnou 
cenu. Na kartě je také vyznačena 

parkovací zóna, tedy místo, kde 
můžete zaparkovat. Myšlenka 
vhodná pro velkoměsta a jejich sa-
mostatně hospodařící části. V mo-
ravskokrumlovské praxi to zna-
mená, že pokud máte koupenou 
kartu například v zóně nám. TGM,
něměli byste parkovat v jiných 
zpoplatněných zónách. 

„Zpoplatnit parkování už bylo 
potřeba. Jezdím sem pravidelně 
do obchodu a dneska konečně 
nemám problém zaparkovat. A 
ta hodina mi stačí, abych si vše 
zařídil. A těch pět korun jsem ur-
čitě dříve projezdil, když jsem se 
snažil zaparkovat. Stejně jsem na-

šel místo až u kina.,“ uvedl jeden
z parkujících motoristů.

Po několika málo dnech si 
řidiči na zpoplatnění parkování 
pomalu zvykají a parkoviště se 
plní. Jestli je ale nakonec zcela 
nepohltí majitelé parkovacích 
karet, ukáže až čas. Zkušební 
provoz, kdy i městští strážníci 
budou spíše neplatící řidiče 
napomínat a drobné prohřešky 
tolerovat, by měl skončit v půli 
října. Poté by měly pokladnu 
města kromě vybraného par-
kovného, plnit také udělené 
pokuty za nedodržování pro-
vozního řádu parkoviště.   /abé/
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Automaty pročistily parkoviště

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266
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Po listopadu 1989 jsme 
se  mohli po dlouhé tota-
litní éře vrátit k hodnotám 
demokracie.  Jedním z dů-
ležitých kroků bylo zno-
vuobnovení církevních 
sňatků. Současná novela 
Ministerstva spravedlnos-
ti navrhuje opětovné zru-
šení církevních sňatků a 
ruší podmínku, že oddávat 

mohou jen registrované 
církve. To ale znamená, 
že oddávat budou moci i 
sekty, satanisté a další ná-
boženské organizace. Tím 
však radikálně zpátečnic-
ká novela nekončí.

Těm, kdo se vezmou 
v kostele a nedodají do 
tří dnů úřadům doklady
o uskutečněném církevním

obřadu, bude manželství 
prohlášené za neplatné. 

Církevní sňatek má pro 
mnohé lidi duchovní vý-
znam, nejenom pro věřící. 
Svobodně se rozhodnout, 
kde si snoubeni řeknou 
své životní „ano“, by mělo 
záležet na nich a ne na stá-
tu. Tyto praktiky se vrace-
jí do doby, která tady byla 
a nepřinesla nic dobrého. 
Zásadně s těmito návrhy 
nesouhlasím a věřím, že i 
mezi vámi najdu podobně 
smýšlející. Těžce jsme 
získali demokracii a s ní 
spojené výsady. Proto teď 
nemohu mlčet a vyzývám 
vás k ostražitosti.

Protest proti zrušení cír-
kevních sňatků podepsalo 
více jak třiadvacet tisíc 
lidí. Mezi nimi jsou i ně-
kteří z našeho kraje. Stále 
se k nám můžete přidat.

Připojit podpis a vyjádřit 
tak nesouhlas s navrhova-
nými změnami Občanské-
ho zákoníku můžete na: 
www.roithova.cz/protest

Alois Vybíral,
kandidát do senátních 

voleb za KDU-ČSL

Stát chce zrušit církevní sňatky. 
To nemůžeme dopustit!

Moravský Krumlov a Moravsko-
krumlovsko jsou mikroregionem, 
který se v posledních letech daří 
rozvíjet a který je platnou součástí 
Znojemska. Spolu s ním ale trpí tím, 
čemu říkám syndrom popelky. V řadě 
ohledů jsme v rámci republiky na 
chvostu, namátkou jmenujme třeba 
dopravní ínfrastrukturu, která je ka-
tastrofální. O tom, jak jsou odlehlejší 
části státu vnímány z Prahy, svědčí 
přezíravý postoj pražského magistrátu 
při jednáních o budoucnosti Muchovy 
Slovanské epopeje. Domnívám se, 
že změnit pozici regionu, je jedním 
z úkolů budoucího senátora. Proto 
jsem si jako slogan kampaně zvolil 
větu o tom, že přivedu Znojemsko 
zpátky do první řady. Myslím, že 
v případě Znojma se nám to díky celé 
řadě pozitivních změn již podařilo. 
Jsem přesvědčen, že stejnou pozor-
nost si zaslouží celé Znojemsko. 

Hlavní práce senátora spočívá 
v účasti na legislativním procesu. Jako 
starosta Znojma jsem si uvědomil, že 
existují hranice, kam už samospráva 

nemůže. Narážíme na limity nadik-
tované shora. Zákony, které městům 
a obcím předepisuje parlament, často 
vůbec nevycházejí z našich potřeb. 
Proto chci v Senátu přispět k tomu, 
aby se právo více přizpůsobilo po-
třebám obcí a regionů. Mám-li být 
konkrétní, zaměřím se nejdříve na 
stavební zákon, zákon o památkové 
péče, přestupkový zákon a na zákon
o městské policii. Města a obce by 
měly do budoucna získat také víc pra-
vomocí a peněz ze státního rozpočtu,
a to na úkor centrálních orgánů.

Politika musí sloužit těm, pro které 
je určena, a ne naopak. Vadí mi, když 
politikům jde víc o černé limuzíny a 
modré majáčky. Politika je práce jako 
každá jiná. Poslanci a senátoři jsou za-
městnanci voličů a jsou povinni sklá-
dat ze své práce účty. Někteří z nich 
mají přitom neomluvené absence při 
hlasování v řádu desítek procent,
a berou pořád plný plat. To by asi ni-
komu z nás u žádného zaměstnavatele 
neprošlo. Budu prosazovat omezení 
poslanecké a senátorské imunity, 

naprosté zprůhlednění odměňování 
zákonodárců a postihování jejich ab-
sence při hlasování. 

V Senátu se chci zabývat také soci-
álními otázkami, a to z pohledu spra-
vedlivějšího rozdělování státní sociální 
podpory. Na jedné straně je potřebné 
zamezit stále ještě běžnému propíjení 
sociálních dávek. Domnívám se, že 
kdo je zdravý a odmítá pracovat, nemá 
na žádnou podporu nárok. Na druhé 
straně je povinností společnosti v dale-
ko větší míře podporovat rodiny, které 
mají opravdu závažné problémy. Mám 
nyní na mysli situace, kdy se rodina 
stará o svého handicapovaného člena, 
nebo o nemocného seniora. V těchto 
případech by stát měl toho, kdo na 
sebe břemeno tak náročné péče vezme, 
zaplatit přinejmenším stejně, jako za 
péči platí ústavům sociální péče. 

Jako kandidát do Senát se vám při-
jedu osobně představit přímo do vaší 
obce. Harmonogram výjezdů najdete 
na www.petrnezveda.cz.

Váš kandidát do Senátu
ing. Petr Nezveda

Petr Nezveda: Více peněz regionům

Dvakrát za noc nadýchal
/Ivančice/ Dvakrát za noc zastavili policisté stejného opilého řidi-
če. Jedné neděle o půl čtvrté nad ránem zastavili ivančičtí policisté 
červený Favorit. Z něj vystoupil opilý řidič, kterému nemohli zadržet 
řidičský průkaz, protože tak učinili již o čtyři hodiny dříve. Poprvé za-
stavila policejní hlídka čtyřiapadesátiletého muže před půlnocí v Třeš-
ňovém sadu v Ivančicích. Naměřili 2,47 ‰. Muž z Ivančic se doznal 
k vypití čtyř piv před jízdou, odjel s policisty k vyšetření krve a na 
oddělení s nimi sepsal protokol. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz, 
sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky, za jehož spáchání ukládá zákon až rok vězení a zakázali 
mu další jízdu. Opilý muž to ale nerespektoval, protože za pár chvil jej 
policisté stavěli podruhé v jedné z ivančických ulic. Opakoval se stejný 
proces s odběrem, výslechem, ale závěr byl jiný. Policisté muže zavezli 
na záchytku, jelikož neskýtal záruky bezpečného chování.           /jak/

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

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

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

Haas Profi le s.r.o., Znojmo – Přímětice
  výrobní společnost specializovaná

na kovovýrobu, tváření a ohýbání plechů, 
svařované konstrukce

PŘIJME
ZÁMEČNÍKY 

A PRACOVNÍKY
DO MONTÁŽNÍHO ÚSEKU

praxe výhodou, zajímavá práce, 
dobré plat. podmínky

Kontakt: e-mail: infoj@haasprofi le.cz,
tel.: 515 262 019.

vysokozdvižné vozíky
jeřáby - stavební stroje

JOSEF HRŮZA
Medlice 17

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

www.voziky-jeraby.kvalitne.cz

ŠKOLENÍ - REVIZE
TECHNICKÉ PROHLÍDKY

PRODEJ

Haas Profi le s.r.o., Znojmo – Přímětice
  výrobní společnost specializovaná

na kovovýrobu, tváření a ohýbání plechů, 
svařované konstrukce

PŘIJME
SVÁŘEČE S PRAXÍ

v oblasti svařování hliníku,
nerezu a černé konstrukce

Práce v příjemném prostředí vytápěné haly,
atraktivní výdělek.

Prof. životopisy na e-mail: infoj@haasprofi le.cz,
tel.: 515 262 019.

Územní plán byl zrušen 
/Ivančice/ Územní plám města Ivančice, na kterém se pracovalo pět 

let, je ve stávající podobě zrušen, a tudíž neplatný. Rozhodl o tom Nej-
vyšší správní soud 27. srpna letošního roku. Již schvalování územního 
plánu se setkalo s velkou a především negativní odezvou u některých 
obyvatel, a to především pro plánovaný silniční obchvat Ivančic. Proto 
skupina obyvatel podala žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pro 
neplatnost územního plánu z důvodu porušení zákona. Soud žalobě 
vyhověl. Město podle něj při tvorbě územního plánu pochybilo.

„Město považuje toto bezprecedentní rozhodnutí za neopodstatněné 
a neuvážené, protože spočívá pouze v rozdílném pohledu na výklad zá-
kona. Zatím nebudeme využívat mimořádných opravných prostředků, 
pokud vůbec existují, protože se domníváme, že dokončení procesu 
schválení ÚPD přinese městu a investorům větší a rychlejší efekt. Ve 
své podstatě jde o výklad dohody k soubornému stanovisku k doku-
mentu s dotčenými orgány státní správy. Zní tak, že pokud se ve stano-
vené lhůtě nevyjádří, považuje se souborné stanovisko za dohodnuté. 
Odbor územního plánu a stavebního řádu JmK materiál prostudoval, 
dohodu schválil a doporučil zastupitelstvu města jeho přijetí, což se 
také stalo. Takže je patrno, že navrhovatel sice dosáhl svého, ale sou-
časně poškodil celou řadu lidí, kteří dlouho čekali na schválení ÚPD, 
který dnes nemáme. Jinými slovy řečeno, uspokojil své egoistické
zájmy nad zájmy veřejnými,“ uvedl starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Toto rozhodnutí má za následek nemožnost stavět na „zelené louce“. 
Stavby se mohou povolovat pouze na již zastavěném území a pozem-
cích s těmito bezprostředně související. Proces ke schválení nového 
územního plánu může trvat i rok. „Ke zrušení územního plánu jsme 
se rozhodli zatím nevyjádřit a to s ohledem na skutečnost, že rozsudek 
dosud nebyl v písemné podobě doručen stranám sporu,“ řekl Pavel
Vavroušek, člen občanského sdružení Ivančice - město pro život.  /jak/

Mohelno se dočkalo oprav
/Mohelno/ Od začátku září se pilně pracuje na silničním průtahu přes 

střed obce. „Po devíti letech brečení a skuhrání na Krajském úřadě kraje 
Vysočina a krajské SÚS konečně došlo na opravu nejhoršího úseku 
průtahu městysem. Byli jsme připraveni projekčně i stavební povolení 
bylo, jen jsme čekali na fi nanční prostředky. Letos na nás po tolika le-
tech došlo. Budeme se podílet obrubníky, chodníky a novou autobuso-
vou zastávkou. To nás vyjde na 2 miliony korun, které jsme si naspořili 
na úkor jiných akcí. Krajská část stojí necelých 7 milionů. Hotovo bude 
kolem 20. září. Úsek je dlouhý 700 metrů a vede přes střed obce. To už 
byl doslova tankodrom,“ postěžoval si starosta Jiří Kostelník. 

Místní jsou pochopitelně rádi, protože jde o naplnění několikaletého 
snažení. Uzavírka ale přinesla některým lidem problémy, bez kterých 
se podobná akce neobejde. „Akorát tam, kde lidé nebyli zvyklí na do-
pravu, jim teď jezdí větší počet náklaďáků a osobáků a zkracují si tak 
cestu mimo ofi ciální objížďku. Jsou to především ti, kteří to tu dobře 
znají, a těch je tu hodně. Navíc v posledních letech přes nás jezdí ři-
diči, kteří míří na atomku a zkracují si cestu z dálnice přes Mohelno,
takže provoz je veliký,“ doplnil Jiří Kostelník.                               /jak/ 

REMAPLAST
www.remaplast.cz

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

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

na ulici Zámecká 17
tel.: 515 222 896, 777 325 225,

e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
-------------------------------------------------

ČESKÝ VÝROBEK

PRODEJNA

VYUŽIJTE

ZAVÁDĚCÍCH CEN!

Haas Profi le s.r.o., Znojmo – Přímětice
  výrobní společnost specializovaná

na kovovýrobu, tváření a ohýbání plechů, 
svařované konstrukce

hledá pro posílení pracovního kolektivu 
v dynamické a rychle se rozvíjející společnosti
PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU 

OHRAŇOVACÍHO LISU
Praxe výhodou, zajímavá práce, atraktivní výdělek,

možnost seberealizace a uplatnění
   Kontakt: e-mail: infoj@haasprofi le.cz,

tel.: 515 262 019.

/Olbramovice/ Na budově školy dru-
hého stupně v Olbramovicích probíhají 
intenzivní práce na dostavbě druhého 
patra. Vytoužená nástavba totiž musí být 
dokončena do konce letošního roku.

Po dokončení přinese nejen fi nanční 
úsporu, ale také nerudovský problém, co 
s budovou prvního stupně? „Zhruba šest 
roků žádáme o dotační prostředky na bu-
dovu školy. Snažíme se soustředit výuku 
do jedné budovy, protože v současnosti 
je rozdělena do budov dvou. V jedné, u 
kostela, je první stupeň a v druhé, novější, 
je druhý stupeň. Sjednocení obou stupňů 
bychom potřebovali ze dvou důvodů. Je-
den je ekonomický, protože udržovat dvě 
budovy je fi nančně neúnosné. Druhý dů-
vod je provozní organizace školy. Neustále 
se musí přecházet zhruba půl kilometru
na tělocvik, na jídlo a podobně,“ vysvětlil 
starosta Olbramovic Lubomír Čech.

Peníze obec dostala v letošním roce 
a se stavbou se začalo v červenci. Jde o 
celkový náklad 11,5 milionu korun. Z 

obecního rozpočtu na akci padne 1,5 mi-
lionu. Školní budova má přízemí a první 
patro, které bylo zastřešeno. „Střecha se 
sundala a buduje se regulérní druhé patro. 
Půjde o prostory, kde budou tři učebny, tři 
kabinety, respirium a školní družina. Sa-
mozřejmostí je sociální zázemí a chodby. 
Venkovní úpravu omítek uskutečníme na 
jaře příštího roku, protože chceme opra-
vit i stávající část a sjednotit ji. To se ale 
nedá dělat v zimě. V plánu máme, že nový 
školní rok už začne pod jednou střechou
pro všechny třídy,“ dodal  Lubomír Čech.

Co ale s druhou budovou školy? Udržo-
vaný objekt z roku 1897 v secesním stylu 
by byl vhodný pro nějaké depozitáře, na-
příklad muzejních sbírek. V tomto směru 
již probíhají i jednání, ale nic zatím není 
jisté. K dispozici jsou čtyři velké místnos-
ti s vysokým stropem, proto předělávat 
budovu na byty by bylo neekonomické. 
Případní zájemci o pronájem dosta-
nou více informací na Obecním úřadě
v Olbramovicích.                           /mask/

Školní budova bude k pronájmu

/Moravský Krumlov/ Centrální část 
Moravského Krumlova čeká významná 
změna. Tou je rekonstrukce náměstí TGM. 
V návaznosti na tuto investici je také při-
pravena kompletní rekonstrukce průtahu 
městem. Zahájení staveb je plánováno ješ-
tě na konec letošního roku, ale především 
na rok 2009. Průtah je rozdělen na 3 stavby 
z důvodu fi nanční náročnosti a také z dů-
vodu postupu prací, aby byl uzavřen vždy 
jeden úsek. Rekonstrukce navazuje na již 
vybudovaný kruhový objezd. První stavba 
končí na křižovatce s ul. Palackého (508 
metrů). Druhá stavba pokračuje na konec 
náměstí TGM (372 metrů) a třetí část kon-
čí před mostem přes řeku Rokytnou (288 
metrů). Komunikace je navržena s šířkou 
sedmi metrů. Součástí budou autobusové 
zastávky a parkovací pruhy. V některých 
částech průtahu je navržena nová deš-
ťová kanalizace pro odvodnění silnice
a přilehlých nemovitostí. Další části jsou 

přeložky inženýrských sítí, chodníky a 
vjezdy, veřejné osvětlení, dešťové přípojky 
nemovitostí a přeložka místního rozhlasu. 
Odhad nákladů pro Jihomoravský kraj je 
37,6 milionů korun a pro město Moravský 
Krumlov 11,6 mil.korun. V současné době 
se pracuje na dokumentaci pro stavební 
povolení, které by mělo být vydané do 31. 
října letošního roku. /mask/

Milionové investice do náměstí

/Oslavany/ Nemalé problé-
my způsobují semafory na uli-
ci Hlavní, v úseku silnice dru-
hé třídy tvořící průtah městem 
podléhající rekonstrukci. Se-
mafory byly nainstalovány, 
aby se nezastavovaly stavební 
práce a aby byl zachován as-
poň částečný provoz v jednom 
jízdním pruhu. 

„Celá situace je způsobena 

tím, že se dosud nepodařilo 
zprovoznit most v Ivančicích. 
U nás se nedalo čekat až 
uzavírka skončí, protože by 
se plánované práce nezvládly. 
Mohu ale ubezpečit řidiče, že 
v okamžiku, kdy bude most 
v Ivančicích otevřen, bude celý 
úsek, který je nyní řízen sema-
fory úplně uzavřen, a doprava 
bude vedena po objízdné trase 

přes Ivančice a Novou Ves. 
Omlouvám se za to, že u nás 
v Oslavanech jsou problémy 
s dopravou a semafory, ale je 
to záležitost kraje, který je in-
vestorem stavby. Mrzí mě, že 
se nepodařilo zprovoznit most 
v Ivančicích včas a toto je jen 
daň tomu, že se čeká na jeho 
otevření,“ vysvětlil Vít Aldorf, 
starosta Oslavan.              /jak/

Semafory komplikují dopravu v centru

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

NA VYBRANÉ 
DRUHY KERAMICKÝCH 

OBKLADŮ A DLAŽEB

SLEVA 20%
(do vyprodání zásob)

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V době, kdy jsem žil v Bystřici nad Pernštejnem, se právě rozjíž-
děla těžba v uranových dolech na Dolní Rožínce. Do SSSR putovaly 
první vlaky rudy, do Bystřice přicházeli „zlatokopové“ a z města se 
stával „klondajk“. Vše o dolech bylo tabu a lidé z okolí na ně pohlí-
želi jako na „černou skříňku“.

Uteklo 50 let a vše je jinak. Je 7 hodin ráno, sedím v kanceláři 
náměstka ředitele dolů pana Ing. Michálka spolu s manažerem pro 
průzkum Ing. Lazárkem, pijeme kávu a dozvídám se první informace. 
Třeba to, že ročně vytěží důl asi 270 tun uranu a průzkumem se za 
stejnou dobu potvrdí obdobné množství zásob. Po létech útlumu, kdy 
cena uranu nepokryla náklady na jeho těžbu, došlo během několika let 
k tak výraznému zdražení uranu, že těžba v Rožínce je nejen rentabilní, 
ale velice výnosná. Zastavíme se ještě u šéfi nženýra pana Ing. Kříže
a spolu s ním odcházíme do šatny, kde se ze mne stává „horník“. 
Ověšeni svítilnou, dýchacím přístrojem a dozimetrem fáráme na 12. 
patro, tedy do hloubky 600 metrů. Po kilometrové cestě vláčkem jsme 
v místech, kde se dozvím, jak se razí vodorovná štola, jak svislý komín 
a jak se dobývá uranová ruda.

V tomto dole se od svislé jámy budují vodorovné štoly (patra) po 
50-ti metrech. Mezi těmito patry se hloubí v místech, kde bude násle-
dovat těžba komíny spojující jednotlivá patra. Komíny jsou šikmé tu-
nely o průměru asi 3 metry. Spodní částí komínu se dopravuje z rubání 
ruda, druhá polovina je rozdělena na část se žebříky a technickou část 
- tedy prostor pro elektrokabely,vzduchová a vodní potrubí, signalizaci 
a větrání. V místě komína na horním patře začíná kolmo na štolu těžba 
rudy v profi lu asi 3 x 3 metry. Postup je standardní: na čelo těžby na-
maluje dozimetrista, kde je žíla a kde hlušina. Následuje navrtání (asi 
1 metr), odpálení, odtěžení materiálu směrem do šikmého komína, za-
dřevení a děj se opakuje. Tak se postupuje do vzdálenosti asi 40 metrů 
od komína. Poté se na zem(počvu) naskládá výdřeva a odstřelem se vy-
rubaný prostor zahroutí. Těžba pokračuje o tři metry níže pod závalem
a výdřevou vyloženým stropem. To se opakuje až do dosažení spodní-
ho patra. Této metodě se říká „těžba na řízený zával“.

Sledoval jsem chvíli práci horníků a je to určitě práce pro celé 
chlapy. Dle předpisů smí v podzemí horník odpracovat maximálně 
2100 směn, což odpovídá asi deseti rokům. Roční dávky radiace jsou 
pečlivě sledovány a nasazováním horníků na těžbu lepší a slabší žíly 
jsou řízeny tak, aby nepřesáhly stanovený limit. To je stejný postup 
jako u pracovníků údržby na primáru JE. Po prohlídce „živých“ čás-
tí dolu jsme sfárali až na 24. patro do hloubky 1200 metrů. Zde byl 
prováděn průzkum ražením díla v osmdesátých létech minulého století
a přes pozitivní výsledky v něm nebylo pokračováno. Průzkum tehdy 
pokračoval ještě hlouběji a byla vyhloubena jáma do 25. a 26. patra. 
Ta je v současnosti zatopena vodou. S rozvojem dolu se však počítá 
s obnovením průzkumných i těžebních prací.

A dopoledne je pryč. Nachodili jsme spoustu kilometrů v temných 
chodbách toliko za svitu svých lamp. Vracíme se k vláčku a posléze
i do slunečního jasu pátečního letního odpoledne. Ještě si prohlédneme 
místo, kde jsou dle kvality rudy tříděny vozíky směrem do úpravny 
rud k dalšímu zpracování či na odval hlušiny. V šatně odkládáme svoji 
výstroj a po sprše nás již čeká „hornický guláš“ a spokojená cesta 
domů. Díky tomu, že můj průvodce Ing. Lazárek je současně mým 
dlouholetým sousedem na chalupě, pokračuje debata i v autě a bude 
pokračovat i doma.

Vážení čtenáři, snažil jsem se Vám přiblížit atmosféru jediného 
hlubinného dolu na uran v rámci EU, který je navíc od nás vzdálen 
necelých 70 km. Pro podzimní čas připravuji besedu s fotografi emi
o mých zkušenostech  s jadernou energetikou, a to od těžby uranu až
po likvidaci odpadu. Zde bude také určitě dost prostoru pro zodpověze-
ní Vašich dotazů.               7.9.2008, Ing. Bořivoj Župa  předseda OBK

Tak nám zrušili Územní plán
Více jak tři roky se připravoval, projednával a schvaloval územní 

plán města Ivančice. Tento nejdůležitější územně plánovací doku-
ment byl zastupitelstvem defi nitivně schválen 19.5.2008. Odhlédne-
me-li od kvality dokumentu samotného, bylo již před schvalováním 
zastupitelstvem více než zřejmé, že v procesu projednávání došlo 
k závažným pochybením. Z tohoto důvodu se také město z územní-
ho plánu mohlo těšit pouhé 3 měsíce.

Dne 27.8.2008 byl územní plán města Ivančice pro porušení 
zákona v průběhu projednávání a schvalování, kompletně zrušen 
rozhodnutím Nejvyššího správního soudu České republiky.  Zrušení 
územního plánu není pro město Ivančice nic příjemného, neboť bude 
nutné začít vytvářet nový územní plán, a to od samotného počátku. 
Finanční prostředky a úsilí vynaložené na tvorbu neplatného územ-
ního plánu vyšly nazmar. Každý, kdo se na tvorbě, projednávání
a schvalování územního plánu podílel, si musí sáhnout do svědomí
a přiznat svůj podíl odpovědnosti na výsledném nezdaru. Neměli 
bychom se však soustřeďovat pouze na hledání viníka, ale přijmout 
i to pozitivní, co rozhodnutí NSS přináší. Platné a účinné zákony 
této republiky je nutno dodržovat a řídit se jimi bez ohledu na to, zda 
se nám líbí, nebo nikoli. Orgány veřejné moci (úřady i zastupitel-
stvo) mohou činit pouze to, co jim zákon výslovně stanovuje, nebo 
povoluje, ani o chlup navíc. 

Zrušení územního plánu je také třeba využít k nápravě věcných 
chyb a nedostatků předchozího územního plánu, a to především 
v oblasti dopravy. Doufám, že se všichni společně z toho, co se 
stalo, poučíme, a na druhý pokus bude schválen územní plán,
který vydrží a bude pro město Ivančice přínosem.  

 Pavel Valenta, předseda komise KUPIDO

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Vémyslice/ Médii proběhla 
zpráva, že Česká pošta hodlá 
zrušit 179 poboček v celé České
republice. To ještě ve své podsta-
tě nevyvolává obavu, ale jen do 
té chvíle, než zjistíte, že právě ve 
vaší obci bude „kamenný“ poš-
tovní úřad zrušen.

V Jihomoravském kraji půjde 
o tři pobočky. Jedna z nich je 
v městysi Vémyslice. Ve své pod-
statě ale půjde „pouze“ o změnu 
služeb. O té ale nikdo předem 
občany neinformoval, a tak mají 
o svou poštu oprávněné obavy
a chtějí ji zachovat.

„Prakticky budu postrádat 
všechno a zatím nevíme vůbec 
nic, nikdo nás neinformoval, 
nevím, jak budou chodit zásilky, 
jak budu platit složenky a mám 
strach, že budu muset jezdit do 
Moravského Krumlova s každou 

složenkou,“ s obavou sdělila jed-
na z místních žen.

Zasvěcení poukazují na fakt, že 
Česká pošta chce zrušit pobočku 
ve spádovém městysi se 724 oby-
vateli, která je podle ní ztrátová, 
přitom je zajímavé, že v nedale-
kých Tulešicích, ve kterých žije 
277 obyvatel, pobočka České 
pošty patrně ztrátová není a ke 
zrušení není navržena.

 „Co se týká změny fungování 
pošty ve Vémyslicích, tak proběh-
lo s časovým předstihem jednání 
se starostou Milanem Doubkem. 
Na tomto jednání byl jako hlavní 
důvod zrušení kamenné pošty 
uvedena její vytíženost. Vladimír 
Procházka, provozní náměstek 
České pošty pro Jihomoravský 
kraj, uvedl jednoznačně za důvod 
zrušení pošty ve Vémyslicích její 
malou vytíženost, a to i ve vztahu 

jejího srovnání s poštou v Tuleši-
cích. Takže poptávka po našich 
službách v Tulešicích je rozhod-
ně větší než ve Vémyslicích. 
Ještě ale není nic jisté. Budou 
dále probíhat jednání se starostou
a bude záležet na tom, zda obec 
bude participovat na nákladech. 
Těmi, kteří na kamenné poště 
trvají, jsou především starší ob-
čané. Přitom nový způsob doru-
čování je pro ně paradoxně lepší, 
protože nikam nemusí chodit, 
mohou si pošťáka zavolat přímo 
do domu. Je tu špatná komuni-
kace s lidmi, připravujeme ještě 
letáčky pro lepší informovanost. 
Vlna nevole je dána spíše nezna-
lostí motorizovaného doručování. 
Pošťák bez ohledu na to, zda je 
korespondence, do obce přijede 
a bude mít určené stanoviště, kde 
bude k dispozici. Kdo se chce 
projít, může dojít na toto stano-
viště od 10.00 do 10.30 hodin. 
Po tomto čase objede obec se 
signálním zařízením, takže bude 
k odchycení kdekoliv v obci. 
Třetí alternativou je, že nemusíte 
nikam chodit, dopředu si zavoláte 
na poštu a nahlásíte si návštěvu 
k vám domů, kde vám tento pra-

covník může například přivézt 
důchod, můžete zaplatit složenky, 
poslat balík nebo vybrat peníze 
z účtu. Takže poštovní služby a 
na 90 procent služby Poštovní 
spořitelny se pro občana nezmě-
ní, naopak vše vyřídíte v pohodlí 
domova. Kamenná pošta má 
apriori otevřeno 3 hodiny denně, 
takže nejde o rušení, ale změnu 
obsluhy. Když například někdo 
bude mít doma doručenku, může 
si zdarma opětovně zažádat
o doručení v době, kdy doma 
bude. To je služba pro aktivní 
lidi, kteří chodí do práce. Ka-
menná pošta měla stejně otevřeno 
hlavně dopoledne. Můžete si také 
zásilku předisponovat do místa, 
kde pracujete, a to je zdarma, 
stačí zavolat na poštu a říci, kde 
si rekomando chcete vyzvednout. 
Mobilní služby tu fungují již 
dlouhou dobu, ale málo se o nich 
ví,“ informovala Dita Václavíko-
vá, mluvčí České pošty.

Takže kamenná pobočka by 
ve Vémyslicích měla zaniknout 
s tím, že se najede na jiný systém 
fungování poštovních služeb. 
Změna má nastat od ledna příští-
ho roku.                             /mask/

Kamennou poštu nahradí mobilní pošťák 

/Ivančice/ Dobrovolní hasiči 
v Ivančicích - Němčicích se po 
létech dočkají nové hasičárny.

„V současné době probíhá 
rekonstrukce hasičárny v Němči-
cích. Jedná se zároveň o dostavbu 
s rozšířením. SDH Němčice jsou 
významnou složkou integrované-
ho záchranného systému a zaslouží 

si lepší podmínky pro svoji práci. 
Proto se dostavuje garáž pro hasič-
ské zásahové vozidlo, sušící věž a 
také klubovna. Celou akci fi nancu-
je město ze svého rozpočtu, které 
do stavby investovalo 3,6 milionu 
korun,“ vysvětlil starosta Ivančic 
Vojtěch Adam. Dostavba by měla 
být hotova do konce září.    /jak/

Zbrusu nová hasičárna

foto: mask

Noční exkurze uchvátila 
/Dukovany/ Tak to tu ještě nebylo! V sobotu 6. září se poprvé 

v historii uskutečnila noční exkurze pro veřejnost v Jaderné elektrárně 
Dukovany. Zájem předčil očekávání. Po vyhlášení dvou zářijových 
termínů byla maximální možná kapacita návštěvníků dvojnásobně 
převýšena. Do elektrárny se kvůli omezenému počtu dostala třicítka 
návštěvníků. Zájemci byli z celé České republiky. „Byl jsem již na 
více prohlídkách, ale tahle mě opravdu uchvátila. Vůbec nelituji toho, 
že jsem cestoval skoro 120 km,“ komentuje prohlídku nadšeně Aleš 
Pastor z Mostkovic. Návštěvníci se kromě informačního centra podí-
vali i do strojovny, na trenažér - výcvikové pracoviště operátorů, a do 
skladu použitého paliva. A co jim tajemný Eneří skřítek, kterého cestou
potkali, našeptal? To si můžeme jen domyslet.                               /jak/

Nové vozovky z rozpočtu
/Olbramovice/ Další část městyse Olbramovice má nové komunika-

ce. V květnu se zahájila stavba, respektive oprava místních komunikací 
s tím, že o prázdninách práce skončily. „Nyní se nacházíme v období 
zkušebního provozu před kolaudací. Je nový asfaltový povrch, oprave-
né chodníky, dešťová a splašková kanalizace. U splaškové kanalizace 
je zhotoven i výtlak, včetně přípojek, ale zatím nefunguje, protože ještě 
nemáme centrální sběrač. Až bude toto hotovo, napojíme i tuto část,“ 
sdělil Lubomír Čech, starosta Olbramovic. Stavba celkově stála 2,5 mi-
lionu korun a všechny prostředky šly z obecního rozpočtu.        /mask/

Přidělili čísla kandidátům 
do senátorského křesla

/Znojmo/ Komise složená ze zástupců Městského úřadu ve Znojmě 
vylosovala osmičce kandidátů do Senátu Parlamentu ČR pořadová čísla.
 Na těchto šťastných či méně šťastných číslech tak kandidáti mohou 
postavit své volební kampaně. A jak to tedy je? 1. Marta Bayerová 
(KSČM), 2. Tomáš Rothröckl (SZ), 3. Petr Nezveda (ODS), 4. Josef 
Molín (SNK - Evropští demokraté), 5. Ladislav Skopal (ČSSD), 6. 
Jiří Peřinka ( Strana důstojného života), 7. Alois Vybíral (KDU- ČSL), 
8. Jiří Stanislav (Národní socialisté a rozumní). Volby se uskuteční
v pátek 17.10. od 14 do 22 hod. a v sobotu 18.10. od 8 do 14 hod.
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

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

IERACO - WECH a.s.

KAŽDÝ PÁTEK

OTEVŘENO
DO 18.00 HODIN

Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakým způsobem je možné 
zrušit společnost s ručením omezeným. Můj přítel je veden jako 
společník jedné společnosti, která má jednoho jednatele a dva 
společníky. Přítel s jednatelem společnosti ji chtějí zrušit, jelikož 
již dlouhou dobu nic nevykonává, společnost nemá žádný majetek
a snad ani dluhy. Nelze se však spojit s druhým společníkem, z do-
slechu víme, že je vážně nemocný a je v nějakém ústavu, ale nelze 
jej zkontaktovat. Na soudě v Brně nám řekli, ať společnost vyma-
žeme z obchodního rejstříku a dali nám formulář k výmazu. Je to 
takto dostačující? Děkuji za odpověď.  

Bohužel proces zrušení společnosti s ručením omezeným (resp. 
obchodních společností celkově) není tak jednoduchý a rozhodně ne-
postačuje pouze výmaz společnosti daný na soud. Je sice pravdou, že 
společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku, ale výmazu spo-
lečnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace (v případě, 
že jmění přechází na právního nástupce). Ve Vašem případě je tedy 
nutné provést nejprve zrušení společnosti, provést likvidaci společnosti 
(pokud se v rámci likvidace zjistí, že je společnost předlužena, tak je 
nutné společnost dále řešit v insolvenčním řízení) a až po ukončení li-
kvidace lze společnost vymazat z obchodního rejstříku. Společnost lze 
zrušit buď dobrovolně rozhodnutím orgánu společnosti nebo nuceně 
rozhodnutím soudu. Takže je třeba využít jednu z těchto možností, 
pokud je jeden společník nedostižný, bude dobrovolné rozhodnutí o 
zrušení společnosti obtížné (neznám však mechanismus zrušení spo-
lečnosti upravený ve Vaší společenské smlouvě), potom nezbývá než 
požádat o zrušení společnosti soud. Podmínky a důvody pro zrušení 
společnosti Vám upravuje § 68 odst. 6 obchodního zákoníku. Pokud 
společnost již dlouho nefunguje, jak tvrdíte, nebude problém nějaký 
důvod pro zrušení společnosti vybrat.  

Dobrý den, chtěla jsem prodávat dům se zahradou, ale před sa-
motným prodejem jsem zjistila, že u části zahrady za domem, která 
má samostatné číslo v katastru, je zapsán jako vlastník můj příbuzný, 
který již před 12 lety zemřel. Můžete mi prosím poradit, co s tím? Dě-
kuji za Vaši odpověď.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že v katastru nemovitostí je zapsán poze-
mek na osobu, která již zemřela, a proto je třeba požádat o tzv. doda-
tečné projednání dědictví po této osobě, jelikož se dodatečně objevil 
majetek, který je třeba vypořádat a který nebyl součástí původního dě-
dického řízení. Musíte dát návrh na příslušný okresní soud (návrh není 
zpoplatněn) podle posledního místa bydliště této osoby (neboli soud, 
který projednával původní dědické řízení) a žádat vypořádání tohoto 
dodatečně nalezeného majetku. Soudem bude ustanoven notář, jakožto 
soudní komisař, který provede jednotlivé úkony tohoto dodatečného 
dědického řízení. Okruh dědiců tohoto řízení zůstává stejný jako okruh 
původních dědiců. Po provedení tohoto dodatečného řízení bude v ka-
tastru nemovitostí zapsáno jméno dědice tohoto původního vlastníka. 

§
/Region/ Začátek září patří 

již tradičně k zahájení nového 
školního roku. Pro některé žáky - 
mazáky - to je již obnošená vesta 
a rutinní záležitost.

Do 472 základních škol v Ji-
homoravském kraji letos poprvé 
nastoupilo přes 9,5 tisíc prvňáčků 
a do základních škol bude dochá-
zet 89 tisíc žáků. Středoškoláků 
v kraji nastoupilo 65 tisíc.

V našem regionu se v první 
zářijový den také otvíralo celkem 
jedenáct oranžových učeben, kte-
ré byly pořízeny ze 3⁄4 z Nadace 
ČEZ a z 1⁄4 přispěla daná obec. 
Žáci se na moderní metody výu-
ky mohou těšit v Základních ško-
lách v Hrotovicích, Náměšti nad 
Oslavou, Moravském Krumlově, 
Višňové, Ivančicích, Zbraslavi, 
Studenci, Nové Vsi, Hostěradi-
cích, Kralicích a Neslovicích. 

Ale hned tři významné události 
proběhly na základní škole Ivan-
čická v Moravském Krumlově. 
Kromě vítání prvňáčků se tu 
otvíralo nové dětské hřiště, oran-
žová učebna a předával se dar pro 
postižené děti.

„Ve spolupráci s krajským úřa-
dem, vedením této školy a městem 
Moravský Krumlov vzniklo v za-
lesněném atriu školy nové hřiště, 
které bude sloužit prvnímu stupni, 
školní družině, ale i maminkám 
s malými dětmi. Jsme tomu rádi 
a věříme, že bude dětem dlouho 
sloužit a žádný vandal ho nezničí. 
Na závěr bych chtěl dětem i peda-
gogům popřát krásný školní rok,“ 
pronesl k přítomným Tomáš Tře-
tina, místostarosta Moravského 
Krumlova.

V prostoru dětského hřiště byly 
instalovány dvě sestavy herních 
prvků „domečky“ a „prolézačky“ 
včetně padacího mostu. „Dět-

ské hřiště zde na ZŠ Ivančická 
vzniklo za přispění rozpočtu Ji-
homoravského kraje a jsem tomu 
rád, že kraj podporuje výstavbu 
těchto hřišť. Určitě ale patří také 
poděkovat panu řediteli za snahu 
a přístup, aby zde hřiště mohlo 
stát. Byl jsem udiven, v jakém 
krásném prostředí škola a hřiště 
jsou a s jakou vervou si žáčci v 
první školní den hřiště vyzkou-
šeli,“ ocenil Alois Vybíral, radní 
Jihomoravského kraje.

Předána byla také oranžová 
učebna, která byla fi nancována 
z prostředků Nadace ČEZ pro-
střednictvím Energoregionu 2020. 
Náklady na vybudování a zaříze-
ní celé učebny byly 200 tisíc Kč 
s tím, že město poskytlo 50 tisíc 
a zbytek Nadace ČEZ. „V učeb-
ně především proběhly stavební 
úpravy. Sloučily se původně dvě 
místnosti, dělala se nová podlaha, 
osvětlení a malovalo se, nakoupil 
se nový nábytek, to znamená 
žákovské stoly, učitelská katedra, 
dataprojektor s interaktivní tabulí 
a učitelský notebook. Výuka na 
interaktivní tabuli znamená, že 

učitel si připraví materiály na CD 
a přes notebook a dataprojektor 
se učivo promítá na interaktiv-
ní tabuli, na které se dotekem 
dá měnit aktuální obraz. Jsem 
vděčný za to, že tu tato výuková 
metoda je. Obávám se, že bude 
pořadník na hodiny v této učebně. 
Ta je určena pro všechny ročníky 
na škole, to znamená od 1. až do 
9. třídy, a záleží na vyučujícím, 
zda ji využije,“ vysvětlil Bořivoj 
Ziegler, ředitel školy.

„Nejsme tu dnes poprvé, už ve 
školce jsme navštěvovali tuto zá-
kladní školu, aby si dcera a ostatní 
děti postupně zvykaly. Je to tu 
opravdu pěkné, provzdušněné a 
prosvětlené, v souladu s přírodou. 
Nervozita dnes nebyla, zvládly 
jsme to obě. Dceři se nejvíce líbilo 
slavnostní uvítání a dětský sbor, 
doslova nadšená byla z nového 
hřiště, které hned vyzkoušela a 
pak nejen ji ještě čekalo překvape-
ní v podobě dárku. Tím byl dětský 
kufříček se školními potřebami. 
Přístup do školy je dobrý, parko-
vat se tu dá bez problému, místa 
je tu dostatek, tak myslím, že jsme 

vybrali dobře a po dnešku odchá-
zíme plni dojmů,“ pochvalovala si 
Miroslava Homolová.

Součásti zahájení školního roku 
na ZŠ Ivančická bylo i slavnostní 
předání fi nančního daru od sdru-
žení SPOT pro třídu těžce zdra-
votně postižených žáků. Jednalo 
se o 9,5 tisíc korun. Peníze půjdou 
na zlepšení prostředí a podmínek 
pro výchovu a vzdělávání dětí se 
zdravotním a mentálním postiže-
ním. „Já jsem velice rád, že se to 
podařilo, ale osobně jsem se mohl 
zúčastnit jen jednoho předání a 
otevření oranžové učebny, pro-
tože je obtížné být všude, když 
všechny školy zahajují 1. září, a 
tak doufám, že všude měli radost. 
Samozřejmě, že projekt poběží 
dál, protože v našem regionu je na 
70 základních škol a byli bychom 
rádi, kdyby v každé byla oranžová 
třída. Tento projekt má  i druhotný 
dopad, a to, aby bylo více studen-
tů technických oborů. Na základ-
ních školách se technické obory 
nestudují, ale tam se žák může 
s technickými věcmi postupně 
seznamovat a poté směřovat na 
technické školy. V průběhu pat-
nácti let dojde na naší elektrárně 
k velmi výrazné obměně personá-
lu. Když se Elektrárna Dukovany 
stavěla, tak  tu nastupovali lidé 
mezi 20 až 35 lety života a v sou-
časnosti tito lidé budou odcházet 
do důchodu, takže bude spousta 
práce pro mladé lidi,“ sdělil mluv-
čí EDU Petr Spilka.

Nadace ČEZ celkem rozdělila 
1,5 milionu korun. Žáci a učitelé 
na zbývajících, více než padesáti 
základních školách regionu ko-
lem JE Dukovany, očekávají, že 
v příštím roce proběhne instalace 
této progresivní techniky i v je-
jich třídách.                        /mask/

Oranžový začátek školního roku

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

• OPERÁTORY
   CNC STROJŮ
• OBSLUHU LISŮ
• PROVOZNÍHO
   ELEKTRIKÁŘE

 Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

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

e-mail: vera.kratochvilova@metaldyne.cz

foto: mask

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.
Info na tel.:

777 666 626,
604 686 182
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Pane řediteli, představíte nám 
Vaši školu? 

Základní škola v Dukovanech 
je malotřídní, trojtřídní s pěti po-
stupnými ročníky. Je I. stupněm 
ZŠ. Sídlí v samostatné budově 
na adrese Dukovany 64. Budova 
školy prošla kompletní rekon-
strukcí, která byla ukončena v ro-
ce 1996. Výuka probíhá ve třech 
kmenových učebnách, které slou-
ží zároveň jako odborné učebny 
hudební výchovy, informatiky
a učebna uzpůsobená pro výuku
I. ročníku. Pro potřeby školy slouží 
šatny, tělocvična, dvůr a zahrada, 
kde žáci mohou v době příznivého 
počasí trávit přestávky. Dalšími 
prostory využívanými školou je 
sokolovna a víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem. Součástí 
školy je rovněž školní družina
a školní jídelna, která je umístěna 
v budově mateřské školy. Školní 
družina disponuje upravenou za-
hradou pro zájmovou činnost. Její 
součástí je hřiště na vybíjenou
a přehazovanou, stůl na stolní 
tenis, venkovní posezení a další 
hrací prvky pro děti. Školní dru-
žina má jedno oddělení. Školní 
kuchyně má kapacitu 120 strávní-
ků. Probíhá zde také vaření jídel
pro cizí strávníky. Školu navště-
vuje průměrně kolem 40 žáků.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci školy? Co se tu povedlo? 

V posledních třech letech se 
nám podařilo v oblasti materiální 
opravit střechu mateřské školy 
a tělocvičny školy, pořídit nový 
školní nábytek. Připojení školy 
k internetu a počítačová síť je 
již dnes samozřejmostí a my 
dnes stojíme před úkolem její 
postupné obnovy. Ale protože 
každou školu tvoří lidé, jsem rád, 
že se stabilizoval pedagogický 

sbor, všichni kmenoví učitelé 
mají předepsané vzdělání a dále 
se vzdělávají. V oblasti výuky 
cizích jazyků jsme vyhověli přá-
ní rodičů a přešli jsme z výuky 
německého jazyka na jazyk ang-
lický. Máme zpracovaný vlastní 
školní vzdělávací program. Vy-
cházíme ze současných trendů 
moderní pedagogiky. 

Můžete nám více přiblížit Váš 
školní vzdělávací program? 

Jeho název „Vstříc dětem“ 
napovídá, o co nám jde nejvíc. 
Cílem školy je žák, který v klid-
ném a bezpečném prostředí získá 
potřebné znalosti, dovednosti a 
návyky pro další život a studium. 
Během vzdělávacího a výchovné-
ho procesu je věnována pozornost 
rozvoji nejenom talentovaných 
dětí, ale i dětí se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami, aby i ony
navštěvovaly školu rády a měly 
příležitost vyniknout v oblastech 
sobě nejbližších. 

Co je pro školu v následujícím 
období prioritní? Jaké jsou Vaše 
plány do budoucna? 

V současné době může být má-
lokterá škola spokojená s počtem 
svých žáků. Ani naše škola není 
výjimkou. V naší mateřské škole 
jsme však zaznamenali vysoký 
počet nově zapsaných dětí. Z to-
ho důvodu bude od září otevřena 
druhá třída mateřské školy, která 
vznikla rekonstrukcí dosavadních 
prostor. Proto by se měla situace 
již v příštím roce stabilizovat.

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce 
školství tíží a jak by se tyto pro-
blémy daly vyřešit? 

Stát by měl být garantem zá-
kladního vzdělání nejenom slovy, 
ale i skutky. Jednoznačně by se 
měly navýšit fi nanční prostředky 

jdoucí na vzdělání. V letošním 
roce byly poníženy fi nance na 
učební pomůcky, nedošlo k na-
výšení tarifních platů. Stále přetr-
vává nedostatek kvalifi kovaných 
pedagogů vyučujících cizí jazy-
ky. Jejich působení mimo sféru 
školství rovněž souvisí s nízkým 
fi nančním ohodnocením. Velmi 
malé procento mužů působí v pe-
dagogických sborech základních 
škol. Získané fi nanční prostředky 
z grantů by měly být pro školu 
opravdu navíc a sloužit pro její 
nadstandardní rozvoj, ne proto, 
aby doplňovaly chybějící fi nance.  
Přetrvávajícím mýtem je např.
i to, že učitelé mají prázdniny a co 
tedy vlastně ještě chtějí. Přitom 
jde o řádnou dovolenou v roz-
sahu daném zákoníkem práce
a ostatních platných předpisů 
jako v ostatních profesích. 

Co děláte pro děti navíc? 
Pořádáme pro děti základní 

rozsáhlejší celoroční projekt 
se zadaným tématem a celou 
řadu dílčích projektů. Při těchto 
činnostech se snažíme vést děti
k větší samostatnosti, komunikaci 
a schopnosti obhájit a prezentovat 
svoji práci na veřejnosti. Pro 
zkvalitnění a obohacení výuky 
jsou pravidelně doplňovány učeb-
ní pomůcky včetně výukového 
SW. Škola disponuje učitelskou 
a žákovskou knihovnou, kabine-
tem učebních pomůcek a fondem 
učebnic. Vyjíždíme často na růz-
né exkurze, navštěvujeme divadla
a zajímavá místa. Snažíme se o to, 
aby je škola bavila a chodily
do ní rády.

Jaké mimoškolní aktivity pro 
děti organizujete? 

Při pravidelné zájmové činnosti 
vycházíme z našich materiálních 
a personálních možností Věnu-

jeme se sportu, hlavně kopané, 
kde hrají žáci pravidelnou soutěž 
okresního přeboru, sportovně ta-
nečním aktivitám, mohou se zdo-
konalovat v práci s počítačem, 
spolupracujeme se soukromou 
hudební školou Yamaha. Naši 
žáci mohou také navštěvovat ná-
boženství. Mimo tuto pravidelnou 
zájmovou činnost organizujeme 
již tradiční akce Dukovanskou 
drakiádu, turistický pochod Ces-
tičky kolem Dukovan, Vánoční 
tvoření, zimní ozdravný pobyt 
spojený s lyžařským výcvikem, 
pořádáme ve spolupráci se svým 
zřizovatelem Den Země, školní 
atletickou olympiádu, školní kar-
neval, Pohádkový les a další. 

A co rodiče Vašich žáků?
Organizujeme pravidelné rodi-

čovské schůzky. Také jednotlivé 

akce jsou zaměřeny hlavně pro 
děti a jejich rodiče. Škola po-
skytuje prostory pro vzdělávání 
dospělých, v současné době zde 
probíhají kurzy anglického jazy-
ka. Mimo pořádání pravidelných 
rodičovských schůzek a konzul-
tací pořádáme Dny otevřených 
dveří, při kterých rodiče mohou 
navštívit výuku a dopoledne ak-
tivity školní družiny.

Na co se můžeme těšit v oblasti 
kultury a sportu, zapojuje se ško-
la do veřejného života? 

Připravujeme se postupně na 
100. výročí založení školy, které 
proběhne na začátku příštího 
školního roku. Celý tento školní 
rok bude ve znamení příprav.

Vychází Vám obecní úřad jako 
zřizovatel vstříc a v čem? 

Škola má všestrannou podporu 

svého zřizovatele obce Dukova-
ny. Spolupráci se zřizovatelem 
hodnotím jako velmi dobrou. Má 
zájem na dobrém chodu školy
a je vždy ochoten pomoci při ře-
šení problémů i při organizování 
společných akcí.

Kde je možné získat další in-
formace o Vaší škole?

Jsou prezentovány na webo-
vých stránkách obce www.obec-
dukovany.cz, místní kabelové 
televizi, ve vašich novinách 
Zrcadlo, internetových novinách 
www. trebicnews.cz a ve veřej-
né obecní vývěsní tabuli obce. 
Důležité události se archivují ve 
školní kronice. Veřejně přístup-
ným dokumentem je výroční 
zpráva školy, která se zpracovává 
za uplynulý školní rok.

Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. Vladimíra Nahodila, ředitele ZŠ v Dukovanech 

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 !!!

www.plastovaoknafi nstral.cz

•  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

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

Toyota Picnic 2.2 TD
r.v. 2000, cena: 189 tis. Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio,  el. zrc.
 a okna, centrál DO, tón. skla

Toyota Picnic 2.2 TD
r.v. 1998, cena: 175 tis. Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio,  el. zrc.
a okna, centrál, tón. skla, 6 míst

Toyota Picnic 2.0
r.v. 1997, cena: 127.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio,  el. 
zrc. a okna, centrál, 6 míst

Toyota Corolla 1,4
r.v. 1995, cena: 43.000 Kč
centrál, rádio, el. okna a zrc., 
posil., velmi dobrý stav

Mitshubishi Space Star 1,8 
GDI, r.v. 98, cena: 105 tis. Kč
klima, 2x airbag, ASR, ABS, poč.,
centrál, el. zrc a př. okna, posil.

Citroën Xsara 1,6 Exclusive
r.v. 2001, cena: 119 tis. Kč
klima, 4x airbag, ABS, poč., alu 
kola, el. zrc a okna, centrál dálk.

■ 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
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JEĎTE
S NÁMI K MOŘI

A ZAPLATÍME VÁM
LYŽOVAČKU !!!

SOUTĚŽ O POUKÁZKU
NA ZIMNÍ DOVOLENOU
V HODNOTĚ 9.999 Kč

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

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU ! 
VOLEJTE 515 321 099, nebo 602 782 232

nebo své požadavky sepište
a pošlete na tmktravel@seznam.cz

TMK travel - cestovní agentura
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Dr. Zdravenka
Zdravá výživa 

Svět oříšků
a sušeného ovoce
Čaje bylináře Pavla Váni

a devatero bylin, Bio potraviny, 
bezlepkové a dia výrobky,

vláknina, třtinová melasa, různé 
sirupy, výrobky z rakytníku,…

Dr. Zdravěnka
Radniční 2, Miroslav
Po-Pá   8,00 - 16,00
So 8,00 - 10,00 hod.

ˇ



12.09.2008                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

KUCHYŇSKÉ
LINKY
NA MÍRU 

7.850
,-

Nika 250 TAFLA 

9.810
,-

Nika 260 EKRAN 

14.95
0,-

Nika 260 PORTAL 
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Grilování začíná v kuchyni
I babí léto je vhodné k příjemnému posezení na zahrádce u grilu. Ať 

už grilujeme kdekoli, tak jako tak vše začíná v kuchyni. Připravíme 
si tu veškeré přílohy, marinády a saláty, naložíme maso, dáme chladit 
nápoje. S přípravami je třeba začít dostatečně včas, protože grilování 
je především o relaxaci, zábavě a ne stresu. Při výběru pochoutek na 
gril se fantazii meze nekladou, maso, ryby, zelenina i ovoce. Je lepší, 
když maso či klobásky nebo jiné ingredience necháme na roštu o něco 
déle. Jednotlivé kousky pokládáme na rošt v okamžiku, až budou uhlí-
ky žhavé. Nežádoucímu zčernání zamezíte také správným nastavením 
výšky roštu nad uhlíky. Snažme se také, aby z pokrmů zbytečně neod-
kapával na uhlí přebytečný tuk. Kdo chce mít jistotu, ať raději použije 
hliníkový tác či mističky, které přímému kontaktu s otevřeným ohněm  
zabrání. Než začneme s grilováním, je maso potřeba nejlépe den pře-
dem naložit. Tu pravou chuť také dodá marináda. 

Marináda pro letní grilování
Co budeme potřebovat: 1⁄4  šálku oleje, 1⁄4 šálku sojové omáčky, 

1⁄4 šálku červeného vinného octa, 4 lžíce citrónové šťávy, 2 lžíce 
worchestrové omáčky, 1 lžíci plnotučné hořčice, 4 stroužky česneku, 
1 1⁄2  lžičky pepře, 1 lžíci grilovacího koření (může být i oregano atd.), 
sůl, nasekanou petrželku.

Exotická marináda
Co budeme potřebovat: 2 lžíce čerstvě nastrouhaného zázvoru,

4 stroužky česneku - nastrouháme nebo prolisujeme, 1⁄2 mletého čili 
nebo papriky, kdo nemá rád ostré, 1⁄2 lžičky z citronu nebo pomeranče,
4 lžičky propasírovaného manga, sůl, pepř podle chuti.

Marináda s vůní orientu
Co budeme potřebovat: 1⁄4 šálku olivového oleje (panenského),

1 lžičku sušeného oregana nebo bazalky, 1⁄2 lžičky mletého nového koření,
1⁄2 lžičky mletého kmínu, 1⁄2 lžičky mletého hřebíčku, 3 stroužky česneku.

Steaky s jogurtovou marinádou
Co budeme potřebovat: plátky masa z prsou (krůtí jsem použila já, 

kuřecí je též dobrou volbou), dobrý „živý“ jogurt, čerstvé bylinky, pi-
kantní grilovací koření (dle vaší chuti), česnek, sůl, čerstvě mletý pepř, 
olivový olej, nezbytný gril.

Postup: Vezměte si čas na přípravu marinády a maso naložte něja-
kou dobu předem. Ideálně den až dva před samotnou konzumací. Maso 
nakrájíme na plátky přiměřené síly (cca 1 cm) a nebudeme naklepávat, 
event. jenom „něžně“ porušíme strukturu masa paličkou. Do jogurtu 
vmícháme lžíci olivového oleje, sůl, čerstvě mletý pepř, utřený česnek, 
pikantní grilovací koření. Marinádu při přípravě budete ochutnávat vy, 
tak do ní dejte to, co vás nezklame! Maso do této marinády naložte, ob-
ložte čerstvými bylinkami a nechte odpočinout v chladu do doby, než 
budete grilovat. Délka grilování záleží na výšce a použitém masu. U 
drůbeže je nejhorší, když se maso přesuší, což se stane celkem snadno. 
Nenechávejte ho na grilu dlouho, eventuálně pečte jeden kousek jako 
„zkušební“ a vyzkoušejte propečenost a šťavnatost na něm. Aby zůstal 
zachován dietní úmysl a kvalita zdravého jídla, myslete též na vhod-
nou přílohu. Já zůstala pouze u zeleniny, kterou jsem krátce ovařila
a potom přidala k masu a přelila zbylou jogurtovou marinádou. Na talí-
ři jídlo ještě posypte čerstvými bylinkami. Bylinky nám sice při nalože-
ní maso ovoněly, ale v grilu celá jejich krása lehla popelem a nezůstalo 
v nich téměř nic aromatického. Není nic jednoduššího, než dodat nové. 
Servírujeme s brambory.    Recept dodala Mgr. Eva Klepsová z Oslavan 

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výherce dnešní křížovky bude uveřejněn v následujícím čísle Zrcadla.

/Ivančice/ Fenomén Vladimíra 
Menšíka v rodných Ivančicích je 
stále živý. To dokládá i zájem o 
osobu tohoto slavného českého 
herce. V jeho rodném městě je 
umělci věnovaná expozice, na 
rodném domě je bronzová deska 
a je po něm pojmenována i škola 
a ulice. Ivančice jsou známé i 
dalším světoznámým rodákem, 
kterým je Alfons Mucha. Přesto 
více turisty táhne Menšík. Za dva 
prázdninové měsíce přišlo zhléd-
nout Menšíkovu expozici 1500 
návštěvníků, Muchovu jen 600.

„Já si myslím, že Vladimíra 
Menšíka si pamatuje velká spous-
ta lidí, a to buď z jeho života nebo 
z filmů, ve kterých účinkoval. 
Tyto stále přinášejí radost, proto 
z mého pohledu je pochopitelný 

větší zájem o expozici Vladimíra 
Menšíka než o Alfonse Muchu. 
Ten žil v období secese, což je 
jedno století zpátky, takže je to 
z tohoto hlediska pochopitelné. 
Samozřejmě, jsme rádi, že zá-
jem o památník neopadá, ale je 
potřeba udělat další opatření, aby 
se atraktivita expozice udržela, 
případně zvětšila,“ zhodnotil sta-
rosta Ivančic Vojtěch Adam. 

Vladimír Menšík nejprve 
vystudoval strojní průmyslovku 
a nastoupil v brněnských strojír-
nách. Poté uspěl na přijímacích 
zkouškách na Janáčkově akade-
mii muzických umění v Brně. 
Tím začala jeho bohatá herecká 
kariéra. Také více než rok nese 
hercovo jméno nová rozhledna 
v nedaleké obci Hlína.        /jak/ 

Na Menšíka chodí častěji

Rybnické hody se povedly
V sobotu 6.9.2008 se u nás pořádaly Rybnické hody. Počasí jsme ob-

jednali bez mráčku a náladu od rána podporovala dechovka Petrovanka za 
notného přispění dobrého rybnického vínka, o pivu ani nemluvě. Manže-
lé Ficovi v roli stárků také nezklamali, jejich buchtičky od babičky, byly 
obzvláště vypečené. I když už se stává tradicí, že hodům u nás vždy leží 
v cestě nějaká překážka, letos na nás byla krátká. Hřiště, na kterém se už 
po několikáté úspěšně hody pořádají, nám od zbytku vesnice odřízla sta-
vební firma rekonstruující most. Dočasná lávka je naštěstí dostatečně ši-
roká i pevná, a tak bez zaváhání zvládla nápor kapely, zavádějících párů
i zbytku občanů, kteří se chtěli bavit. Taneční zábava se díky příjemné 
teplotě a líným komárům protáhla až dlouho do neděle. Hody se zkrátka 
vydařily. Letošní hody nás přesvědčily, že rybnická mládež má zájem 
nejenom o zábavu, ale i o tradice. Přípravu hodů si sice pod svoje křídla 
opět vzal Luděk Šimša, který se už pomalu přesouvá mezi „stréce“, ale 
v Pavlovi Šeinerovi a Víťovi Krejčím zjevně našel zdatné nástupce. 
Velmi příjemně nás překvapilo, když se v neděli po ránu na popud Pavla 
Rumiana několik školáků pustilo do uklízení následků tanečního veselí. 
Výtěžek z celé akce pořádané TJ Sokol pod patronací obce, bude pou-
žit na opravy a údržbu hřiště. Jednou větou: všem, kdo se na letošních 
hodech podíleli, ať už organizačně, anebo jen svojí účastí, děkujeme
a těšíme se na ty příští.     Ing. Hana Kunčáková, starostka obce Rybníky

CD „Best of Lyra“ pokřtěno
/Vémyslice/ Pěvecká soutěž Lyra má již desetiletou tradici a pořádá 

se každoročně na Základní škole Vémyslice. Ke svému kulatému výro-
čí se zrodil ojedinělý projekt, který má připomenout předešlé ročníky a 
talent účinkujících. Je jím CD nosič s písničkami vítězů.

„Cédéčko vyšlo na základě výročí, kdy cílem bylo zviditelnit talento-
vané žáky, výherce všech dosavadních ročníků, kteří prošli touto soutěží. 
Přiblížila se jim tak práce v nahrávacím studiu. Protože v Čermákovicích 
existuje výborné nahrávací studio, tak jsem oslovila jeho majitele Pavla 
Doležala, který byl ochoten do projektu jít. S nahráváním se začalo 
v únoru a skončilo v srpnu. V této chvíli je CD již vyrobeno a pokřtěno. 
Křest se odehrál 6. září v nahrávacím studiu a kromě zpěváků se ho zú-
častnili i všichni muzikanti, sponzoři a hosté, takže se všichni vzájemně 
poznali, protože každý nástroj i interpret se nahrával samostatně,“ vy-
světlila Dagmar Drahozalová, autorka projektu a produkční. The Best of 
Lyra nazpívalo jedenáct interpretů, kteří si vybrali rozličné žánry. Nosič 
je již v prodeji, budou také organizovány večerní představení.

„Chtěl bych říci, že i podobné akce jako je Lyra mají na naší škole 
dlouholetou tradici. Je to několik společenských akcí, kterými tu držíme 
kulturu nad vodou. Jsem rád, že tato akce na naší škole proběhla, takže se 
zviditelnili talentovaní žáci, ale i škola. Všichni byli nadšeni a byla to pro 
ně velká zkušenost. Výkony a výsledek práce hodnotím velmi kladně,“ 
ocenil ředitel vémyslické školy Pavel Grasgruber.                      /mask/ 

Loutky potěšily nejen děti
/Region/ Festival loutek zhlédlo v posledním srpnovém týdnu na 

tři tisíce dětí i dospělých. Oživené dřevěné postavičky byly k vidění 
v malebných vesničkách mikroregionu Moravskokrumlovsko. Před-
stavení loutkářských souborů bylo putovním festivalem po 20 obcích 
a městech. Divadelní soubory z Hradce Králové, Prahy, Liberce a Čes-
ké Lípy odehrály od pondělí 25. do neděle 31. srpna 37 představení. 
„V letošním roce proběhl II. ročník Festivalu loutek. Putovní loutková 
představení se uskutečnila ve 14 obcích mikroregionu Moravskokrum-
lovsko a v dalších 6 obcích a městech sousedních regionů. Doufáme, že 
všichni návštěvníci odcházeli z představení spokojeni a tak se již dnes 
můžeme těšit na další ročník, který bude probíhat ve stejném termínu 
a to od 25. do 31. srpna,“ sdělila Dagmar Šacherová, manažerka mik-
roregionu Moravskokrumlovsko. Festival, který přináší kulturu nejen 
těm nejmenším, podpořila Skupina ČEZ, částečně se podílely i samot-
né obce a města. Dle úspěšnosti a projeveného zájmu ostatních obcí se 
očekává rozšíření po regionu okolo EDU.                                   /mask/

/Oslavany/ Zcela ojedinělou 
akci chystají v Oslavanech. Osla-
vanští chtějí do kroniky města 
zachytit jeden den dění ve městě
a to se vším všudy.

„Kronikářka města Oslavany 
paní Ludmila Prušová se na nás 
obrátila s prosbou o pomoc při 
shromažďování dat pro zápis do 
kroniky města za rok 2008. Nově 
by chtěla ke stávajícím kapitolám 
zápisu přidat záznam veškerého 
dění ve městě v jednom dni v ro-
ce. Tímto dnem pro letošní rok je 
pondělí 22. září. Co se bude dít 
22. září na městském úřadě, jaký 
bude stav na investičních akcích 
města, případně jaké bude počasí 
jsme schopni pro zápis zazname-
nat sami, ale i my jsme nuceni 
obrátit se s žádostí o pomoc na 
širší veřejnost. Protože chceme 
pro budoucí generace zaznamenat 
co nejvíce informací, žádáme ob-
čany, drobné podnikatele, lékaře 
i velké podnikatelské subjekty 
o pomoc při sběru informací
o různých významných i méně 
významných událostech, které 
se odehrají v jejich okolí právě 
v pondělí 22. září,“ objasnila Svět-
lana Hošková z MÚ Oslavany.

A na co se vlastně zaměřit? Vše 
co vybočuje z normálu, zkrátka 
mimořádné události, ale i věci 
pro někoho zcela běžné, jako na-
příklad počasí s uvedením doby 
a místa měření teploty vzduchu, 

průtok vody v řece a výše vodní 
hladiny a zda se jedná o průměr, 
ceny základních potravin v jed-
notlivých prodejnách, cena 0,5 l 
piva, ceny denního tisku, kulturní, 
společenské či sportovní akce, 
včetně cen vstupného, včasnost 
odjezdů autobusů a vlaků a ceny 
jízdného, uvítáme i informace
o počtu cestujících, případné 
přerušení dodávky elektrické 
energie, vody či plynu, denní 
spotřeba elektrické energie, 
plynu, vody, případně tepla v do-
mácnostech a jejich ceny, nabídka 
hotových jídel i minutek v restau-
račních a stravovacích zařízeních 
s uvedením ceny, doby přípravy 
a  hodnocení strávníků, počet 
prodaných jídel v daný den, od 
rybářů a myslivců počet úlovků 
a jejich míry, počet pacientů
u lékaře, zda se jedná o průměr, 
nejčastější onemocnění, nejčastěji 
předepsaný lék, čekací doba u lé-
kaře, cena léků, počet narození
i úmrtí, od podnikatelů výši tržeb 
za daný den, od výrobních pod-
niků výše denní produkce, počet 
zaměstnanců, kteří byli daný den 
v práci a počet odpracovaných 
hodin, od školských zařízení po-
čet přítomných, omluvených i ne-
omluvených žáků, počet učitelů, 
počet odučených hodin, nabídky 
školní kuchyně, ceny poštovného, 
a tak dále. No zkrátka vše, co se
toho dne přihodí.                    /jak/

Jeden den v Oslavanech

Nápověda:
Ott, Inuit, 
add, AID,
Sc, Uto

Ch. zn.
Scandia

Jíst
sladkosti

Ochuco-
vati solí • Usednutí Pádová

otázka
Arabský

stát • Výstavný
dům

Cizopas.
houby

Krátká
textová
zpráva

Kód
slovenské
republiky

Rozbitý
stroj

Celní
poplatek

Elektráren.
gigant

Snížený
tón

Jezero u
Trebišova
Klekání

Nemocnič.
oddělení

Hornické
lampy • Přípisek Křik

(slov.)

Cop

Ženské
jméno
Ořech
(ang.)

Sloven.
pádová
otázka

Osekat
(nářeč.)

Chodská
hůl • Synův

syn
Podnik
v Praze

Mužské
jméno

Vbodnutí

Neoble-
čení
Jinak

•
1. díl

tajenky
SPZ aut
Rokycan

Český
prozaik

Typy
vozů

Škoda

Druh
pepře

Pomoc
(ang.)

Kutálet

Iniciály
Menšíka

Přidat
(ang.)

Jm. herce
Fialy

Holand.
likér

Pojivo

Slepě
(slov.)

Čas
(ang.)
Druh

leštidla

•
2. díl

tajenky
Státní
podnik

Karetní
hra

Plynný
prvek

Označení
kamionů

Titul
ženy

Olomouc.
podnik

To i ono
(bás.)

Německá
předložka
Politická

strana
Plaz

Kydnutí

Závazek
Knižní
zkratka

Japonské
sídlo

Primát
Minerální

voda

Německý
urč. člen

Pobídka
(řidčeji)

Banka
(ang.)

SPZ Rych-
nov/Kn.

Pružné
železo

Psací
potřeba

Římsky
501

Národní
knihovna

Písmeno
řecké

abecedy

Názec
hlásky

Náš
právník

Záhady

Pnutí

Vedoucí
Stínadel

Dívčí
jméno

• SPZ aut
Vsetína

Eskymáci

Pamlsek

S radostí
Matemat.
dvojčlen

Ostrý
okraj

Zakladatel
Sokola

Těsně

Jaké

Závar do
polévky

Zakrslý
strom

Tři rešičtí muži šli do Moravského Krumlova 
za prací. Vyšli časně zrána, sotva se rozední-
valo. Cestou si povídali a tu v místech, kde se 
říká Na Dolinách, se udělal vítr. Muži zbystřili 
pozornost a s hrůzou (1. díl tajenky), která 
se před nimi objevila. Se zatajeným dechem
a třesoucíma se nohama došli k akátům za zatáč-
kou k Horním Dubňanům. Tam vítr ustal a vše 
zmizelo. S očima navrch hlavy pokračovali muži 
v cestě a až za chvíli se všichni vzpamatovali. Od 
té doby se tomu místu raději vyhýbali a chodili 
(2. díl tajenky). 
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KULTURNÍ PROGRAMY   15.09. - 28.09.2008
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• září - VÝSTAVA – PRÁCE DĚTÍ z literárně-výtvarné 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.
• 3.- 25.9. v 18.00 hod. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: HURÁ! SLÁVA! 3x 
SLÁMA. VERNISÁŽ se koná 9. září 2008 v programu vystoupí břišní tanečnice 
RAHAT LUKUM. Galerie Knížecí dům. Výstava je přístupna: 3.- 25.9.,
otevřeno: po-pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hod., neděle: 14.00 - 16.00 hodin.
• 17.9. ve 20.00 hod. - ZÁJEZD na KONCERT: G. Verdi – Requiem, 
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno. Vstupné: 300,- Kč (plné), 210,- Kč (senioři, 
studenti), doprava individuální. Závazné objednávky přijímá Městské kulturní 
středisko, tel.: 515 322 225 do 10.9.2008.
• 22.9. ve 14.00 hod. - BESEDA - PODKARPATSKÁ RUS ve spolupráci
s Tyflocentrem. Slovem provází cestovatel a průvodce ing. Arnošt Máder 
Městská knihovna Moravský Krumlov, vstup volný.
• PŘIPRAVUJEME: • 20.10. v 19.00 hod. - VRAŽDA SEXEM - divadelní 
komedie. Divadlo Pavla Trávníčka, kinosál Moravský Krumlov

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.9. - ALFONS MUCHA A JARMILA MUCHA PLOCKOVÁ 
- VZÁCNÉ DĚDICTVÍ. Výstava uměleckých šperků a skla navržených Jar-
milou Mucha Plockovou, vnučkou A. Muchy. Galerie Památníku A. Muchy. 
Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
• 6.9. -5.10. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KRISTÝNA A VÍT CHVÁTALOVI. 
• 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 kon-
frontace tří rozdílných světů - kláštera, divadla a kasáren. Světová premiéra - v 
roce 1883 v Paříži. Účinkují: I. Ondříček, E. Gorčicová, Z. Junák, R. Coufa-
lová, J. Musilová a další. Cena (vstupenka a doprava): 590 Kč - pracující, 350 
Kč studenti, důchodci. PŘIHLÁŠKY DO 5. 9.! • 18. října (sobota) v 19.00 
hod. - DVA MUŽI V ŠACHU, Divadelní komedie Miroslava Horníčka. Hrají: 
Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina Petrová, Otmar 
Brancuzský. Režie: Petr Gelnar. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 220 Kč. PŘED-
PRODEJ OD 8. ZÁŘÍ V KIC IVANČICE! • 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.!  
Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz

• 18.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 19.9. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA  se skupinou DARKEN. V Dělnic-
kém domě. Pořádá Pavel Vavřík.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Slavnostní zakon-
čení cyklistické sezóny na zámku Oslavany. 

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
• 23.9. od 9.00 do 17.00 hod. - DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY!
Na Palackého nám. v Ivančicích. Přijďte se podívat a blíže se seznámit s běžným 
životem slabozrakých a nevidomých. I Vy můžete finančněm příspěvkem 
pomoci nevidomým. Kupte si náramek se Světluškou, která svítí ve tmě, nebo 
magnetku  s obrázkem nevidomé malířky Pavly Francové.
• 27.9. od 14.00 do 17.00 hod. - ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU. 
Zábavné odpoledne s pohádkovými postavičkami, plné her a soutěží. 
Seznámíme Vás s nabídkou kroužků pro nový školní rok. Ivančice, náměstí 
Komenského. Každou půl hodinu losování cen za správně zodpovězený kvíz.
V 15.30 a 16.30 hod. losování hlavní ceny - kroužek na celý školní rok zdarma.
• 4.10. v 15.00 hod. - DRAKIÁDA. Čekají vás soutěže o nejlepší let draka,  
nejdelší dračí ocas, nejkrásnějšího draka, tvořivá dílna. V Ivančicích na poli pod 
Boží horou. Poplatek: 20 Kč/dítě

Léto s SVČ Ivančice
/Ivančice/ Ať už jste dítě nebo dospělý, na konci školního roku Vás 

zajímá jediné, jak prožít co nejlépe léto a s ním spojené dva měsíce prázd-
nin. Léto se dá prožít různě, doma, u řeky, v práci a nebo je zde Středisko 
volného času Ivančice s nabídkou jeho letních aktivit. Této bohaté nabídky 
letos využilo téměř 500 zájemců z řad dětí a dospělých.

„V Biskupicích v chatkách zasazených do krásné přírody u řeky Rokyt-
né, se uskutečnil tábor pro matky s dětmi - Klubíčko. Na stejném místě trá-
vili prázdniny mažoretky, účastníci sportovního a jazykového tábora, kde 
se začátečníci, středně pokročilí i pokročilí mohli hravou formou zdokona-
lit v anglickém jazyce, skvěle si zasportovat nebo plnit bohatý doprovodný 
program. Náctiletí trávili v Otrokovicích-Štěrkovišti deset dnů plných her, 
soutěží, koupání, zážitkových aktivit, kde si vyzkoušeli v mnoha směrech 
svoje dovednosti a znalosti. V Otrokovicích se také uskutečnil tábor pro 
matky s dětmi. Bohatý program byl sestaven tak, aby vyhovoval malým
a starším dětem, maminkám i babičkám. Maminky a babičky mohly cvičit 
aerobik, hrát různé hry, soutěže, nebo pracovat v tvořivé dílně. O děti bylo 
také postaráno, účastnili se jak společného tak svého programu, který byl 
nabitý hrami, různými soutěžemi za asistence jejich pohádkových kamará-
dů jako například Jů a Hele a dalších,“ informoval Jiří Obrtlík z SVČ. 

V malebném údolí Vranovské přehrady ve Zblovicích prožívali děti 
celotáborovou hru Piráti z Karibiku. Sedm posádek se zdokonalovalo 
v námořnických dovednostech, aby mohli získat zpět loď kapitána Jacka 
Sparrowa Černou Perlu. Do programu patřilo i sportovní vyžití, koupání 
a táboráky. Děti, mládež i dospělí, kteří mají rádi slunce a moře, si mohli 
vybrat ze čtyř pobytů v Chorvatsku, na programu bylo skvělé koupání, hry 
a soutěže v moři i na souši, sport a tvořivá dílna. Nechyběli zde ani výlety 
po historických památkách a přírodních krásách Chorvatska.

„Tábor s koňmi proběhl ve 4 termínech, děti se učili jezdit na koních, 
jak správně pečovat o koně. Ti, kteří nechtěli odjíždět na prázdniny mimo 
domov, mohli navštěvovat příměstské tábory určené předškolním i škol-
ním dětem, které probíhaly v prostorách SVČ. Na programu byly pro-
cházky do okolí, různé hry a soutěže. Na příměstském výtvarném táboře 
si děti vyzkoušeli tradiční i netradiční výtvarné techniky, jako je kresba, 
malba, kašírování, batika, savování triček, drátování a koláže z přírodních
materiálů,“ doplnil Jiří Obrtlík.                                                            /jak/

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže na školní rok 2008/2009: • Kroužky 
pro děti: angličtina, Bratz club, experimentální klub, šperkovnička, fotbal, 
žonglování, Let`s dance, Jawahir, rybářský kroužek, tvořílek, kašpárkoviny, 
Witch club, hliněnka, kouzelná hlína, keramika, kouzelná rámečků, výtvarník, 
textilní tvorba, Tyjátra, cheerlaeds, ruština, hejbej se, sebeobrana, florbal, 
jumping, Tiffany, Aerobic team, minibasketbal, airsoft, dance aerobic.
• Kroužky pro dospělé: keramika, počítačový kurz, angličtina, ruština, Pilates, 
mix aerobic, Tae bo, Powerjóga, Pilatek na balónech, orientální tance, Fit club.
Podrobnější informace a přihlášky získáte v kanceláři DDM. Zápis do kroužků 
probíhá od 15. do 28. září 2008. Činnost v kroužcích začíná od 29.9.
• ZAČÍNÁME CVIČIT NA DOMEČKU: Pondělí: 17.00 - 18.00 Fit club - od 
15.9.  • 18.00 - 19.00 Pilates • Úterý: 17.00 - 18.00 Tae-bo - od 16.9. • 18.10 - 
19.10 Mix aerobic - od 9.9. • 19.15 - 20.15 Orientální tance - od 16.9. • Středa: 
17.00 - 18.00 Fit club - od 15.9. • 18.00 - 19.00 Powerjóga  • Čtvrtek: 18.00 
- 19.00 Pilates na balónech. Cena: 40 Kč / lekce.
• od 18. září vždy ve čtvrtek od 10.00 do 11.30 hod. - CVIČENÍČKO. 
Kroužek pro děti s maminkami. Pro děti od 2 do 5 let. Pohybové a rytmické hry 
a soutěže pro maminky s dětmi, cvičení s hudbou, dechová a relaxační cvičení 
pro děti. Maminky se navíc seznámí s různými masážními technikami a v praxi 
se je vyzkouší.  Cena: 40 Kč/ lekce.
• od 15. září každé pondělí od 10.00 do 11.30 hod. - KLUBÁČEK. Rukodělné 
činnosti maminek s dětmi, logopedická cvičení, grafomotorika, hry, soutěže, 
říkanky a mnoho dalších zábavných činností. Maminky si mohou vyměňovat 
své zkušenosti s používáním moderních výchovných metod. V Klubáčku 
budeme využívat cvičební sál, kuchyňku i keramickou dílnu na Domečku. 
Věkově neomezeno!!! Cena: 40,- Kč / lekce. 
• U příležitosti oslav Dne zvířat, vyhlašujeme výtvarnou, fotografickou a 
literární soutěž s názvem „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Kategorie: Výtvarná 
soutěž: I. kat. děti MŠ, II. kat. 1. – 3 . tř., III. kat. 4.- 6. tř. Fotografická a literární 
soutěž: IV. kat. 7. – 9. tř., V. kat.   GMK a SŠ. Uzávěrka soutěže je 3.10. 2008, 
vyhodnocení a ocenění prací bude 7. 10. 2008 v sále DDM. 
• 21.9. - CYKLOVÝLET ÚDOLÍM DVOU ŘEK. Odpolední výlet na kole 
dlouhý cca 25 km, nenáročnou trasou. Akce je určena starším dětem, dospělým 
a rodinám s dětmi na sedačkách. Sraz je v 16 hodin u tunelu.
• 22.9. - BĚH PRO ZDRAVÍ, který se uskuteční ku příležitosti Evropského 
dne bez aut.  Dopoledne se uskuteční běh pro krumlovské školy a odpoledne 
od 16 hodin  pro širokou veřejnost. Akce je podporována Evropskou unií 
a Ministerstvem životního prostředí a je součástí 8. ročníku celoevropské 
osvětové kampaně. Podrobnější informace naleznete na letácích.
• 23.9. - 6. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SBÍRKY SVĚTLUŠKA. Výtěžek 
z akce pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o 
dlouhodobý projekt , který je založen na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se 
rozhodli darovat nevidomým trochu „světla“. Dvojice světlušek v kostýmech 
bude v tento chodit po Moravském Krumlově se zapečetěnou pokladničkoua 
nabídnou Vám sbírkové předměty. 

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• každé pondělí od 17.30 do 18.30 hod. - JÓGA - HARMONIE TĚLA 
A MYSLI. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl a vědomí do 
rovnováhy. Cvičení je vhodné pro všechny, kteří hledají klidné spojení akce a 
relaxace. Poplatek: 45 Kč/členové 35 Kč. Setkání vede: Ing. Lenka Duranová 
(cvičitelka jógy). Kapacita 8 osob. 
• každé liché pondělí od 19.00 do 20.00 hod. - CESTA HLASU. Zpívání pro 
dospělé s prvky muzikoterapie a šamanismu, hra na etnické nástroje, relaxace. 
Cesta Hlasu je cestou sebepoznání. Poplatek: 35 Kč / členové 30 Kč.
• každé úterý od 15.30 do 16.30 hod - ARMÉNŠTINA - JAZYKOVÝ 
KROUŽEK. Pro arménské děti od 7 let a dospělé k prohloubení znalosti 
rodného jazyka a pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet v nových oblastech. Za 
rok se absolventi naučí číst a psát. Setkání vede: Tatevik Badoyan (absolventka 
Všeobecného gymnázia v Arménii, t.č. studentka Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně). Více info v centru.
• každou středu od 16.30 do 17.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY pro rodiče 
s dětmi s prvky muzikoterapie - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na 
etnické nástroje, relaxace. Poplatek: 30 Kč rodič s dítětem / 20 Kč členský rodič 
s dítětem. S sebou: pohodlné oblečení, hlas, příp. bubínky, chřestidla, píšťalky. 
Vede: Kateřina Pokorná (lektorka tance, muzikoterapie a babymasáží)
• 16.9. od 10.00 do 19.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RODINNÉHO 
CENTRA MĚSÍČNÍ HOUPAČKA. Program: Otevřená herna zdarma po celý 
den! • 16.00 hod. - „Pojď si hrát“ - vernisáž výstavy ilustrací Markéty Vydrové 
• 16.30 hod. - Interaktivní hříčky pro děti se stejnojmenným časopisem • 14.00-
16.00 hod. - Výtvarné dílny: dekorování tašek tiskátky a šablonami, pletení 
kytiček z pedigu, encausticka (malba horkým voskem) • Tkaní měsíčního goblénu 
po celý den • Prohlídka prostor, seznámení s činností centra, fotogalerie, čítárna, 
atd. • Občerstvení pro hosty připraví členské maminky.
• 29.9. od 17:00 do 19.00 hod. - AROMAOLEJE PRO OBDOBÍ 
TĚHOTENSTVÍ, PORODU A ŠESTINEDĚLÍ. Správné použití éterických 
a rostlinných olejů může zmírnit nevolnost i bolest, ulevit od napětí, prohloubit 
stahy, napomoci správnému dýchání a poskytnout celkový pocit pohody 
a uvolnění. Poplatek: 70 Kč/ členové 60 Kč Přednáší: Ing. Eva Kopasová 
(poradce pro aromaterapii v péči o ženu a dítě).
Poradny: • vždy první pondělí v měsíci od 14.00 do 17.00 hod. - „CO SE 
SKRÝVÁ V NAŠICH DĚTECH“ • vždy třetí pondělí v měsíci od 14.00 do 
17.00 hod. - „HOMEOPATIE PRO DĚTI“ (vede RNDr. Alena Bratková, tel. 
777 332 239, homeopatka a lektorka astrologické školy Afrodité zaměřené na 
pedagogiku a zdravotnictví) • „LAKTAČNÍ“ - pomoc při potížích s kojením, 
vede vyškolená laktační poradkyně Lucie Třísková na tel. 737 461 761
(od 12.00 do 14:00 hodin) • „CO MÁ ZEMĚ ZE MĚ“ - eko-poradna, 
inspirativní nástěnka s tipy pro domácí ekologii.
Další akce a pravidelný program naleznete na našich webových stránkách 
http://mesicnihoupacka.sweb.cz. Zveme Vás do našeho rodinného centra.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.9. - „BUČOVICKÁ 50“ - individuální účast. Bližší informace ve skříňce.
• 27.9. - „VÝŠLAP NA VEVEŘÍ“ - oslavy 120. výročí KČT - odjezd vlakem 
v 7.06 hod.Vedoucí akce bude čekat na 5. nástupišti v Brně.             Dopoledne 
procházka kolem Brněnské přehrady s cílem na hradě Veveří,kde od 14.hod.bude 
probíhat  hlavní program.
• Připravujeme autobusový zájezd „PUTOVÁNÍ VYSOČINOU NA KONEC 
SVĚTA“ na 4.10.2008. - přihlášky do 22.9.2008 u p.Eibela, Široká 40, na 
tel.539 083 044 po 18.00 hod. Poplatek pro členy KČT 50 Kč, nečlenové 200 
Kč, platí se předem při přihlášení. Chůze cca 16 km, jídlo s sebou. Vede J.Eibel.

Dobelická chasa zve na

TRADIČNÍ HODY V DOBELICÍCH
sobota 20. září od 20.00 hod. - zábava
k poslechu a tanci hraje kapela ORFEUS

neděle 21. září od 15.00 hod. - tradiční zavádění
k tanci hraje kapela PETROVANKA

PROGRAM KIN

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• st 17.9. ve 20.00 SEX VE MĚSTĚ
  Komedie USA, SRN
  

• so 20.9. ve 20.00 JAK UKRÁST NEVĚSTU       
• ne 21.9. v 18.00 Romantická komedie USA 

• st 24.9. ve 20.00 DOSTAŇTE AGENTA SMARTA  
  Akční komedie USA

• so 27.9. ve 20.00 SUPERHRDINA                            
• ne 28.9. v 18.00 Akční komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• st 17.9. v 17.00 TEMNÝ RYTÍŘ
          a ve 20.00 Film USA 

• ne 21.9. v 17.00 BATHORY
           a ve 20.00 Historický film SR a ČR

• st 24.9. ve 20.00 WANTED
  Akční film USA

• ne 28.9. v 17.00 HORTON
  Pohádka USA, český dabing

• ne 28.9. ve 20.00 KOPAČKY
  Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 21.9. v 19.00 BATHORY
            Historický film SR a ČR

• st 24.9. v 19.00 OKO BERE
  Komedie USA

PROCHÁZKY NAUČNOU STEZKOU
V rámci dnů Evropského kulturního dědictví připravilo Kulturní 
informační centrum Rosice procházky naučnou stezkou Rosickou 
historií. Každá z vycházek podrobněji seznámí s některou z rosických 
zajímavostí nebo pamětihodností. První „výšlap“ se uskuteční
v neděli 14. září v 15.00 hod. a v jeho rámci si za zvýhodněnou cenu 
můžete prohlédnout nejen interiér rosického zámku, ale i zámeckou 
zahradu a protiatomový kryt. Součástí druhé vycházky, konané
v sobotu 20. září v 16.00 hod. bude prohlídka včelařského skanzenu 
na Zbýšovské ulici se stálou expozicí ve výstavním sále, výstavou 
včelařské techniky a přírodním skanzenem s historickými úly.
V neděli 21. září od 16.00 hod. doplní procházku prohlídka interiérů 
kostela sv. Martina a kaple Nejsvětější Trojice. Sraz účastníků vždy
v kanceláři Kulturního informačního centra na Palackého náměstí.

ČSCH Jezeřany - Maršovice pořádá
27. a 28. září v chovatelské hale

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Prodej drobného zvířectva. Tombola zajištěna.

Otevřeno so 8.00-18.00, ne 8.00-16.00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé

Obecní úřad Bohutice zve všechny na

II. PODZIMNÍ BOHUTICKÉ SLAVNOSTI
v sobotu 4.10.2008 od 10.00 hod.

na nádvoří zámku v Bohuticích
Program: • zabíjačka a ochutnávka zabíjačkových specialit • ochutnávka 
několika druhů bohutického burčáku • medovina • meruňkovice • 
pivo • řízená degustace bohutických vín • expozice soch Bohutické 
křížové cesty • atrakce pro děti • šermířské souboje skupiny Miroslavští
z Miroslavi • vyjížďky bryčkou • ukázky tradičních řemesel • módní 
přehlídka • Varmužova cimbálová muzika • skupina Galaxie.

Vstupné 50 Kč. Akce se koná za každého počasí

Ve dnech 21. a 22. září 2008 (neděle – pondělí) se konají

TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY
v Moravských Bránicích. Hraje dechová hudba Lácaranka. 

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s., Široká 16, Ivančice

KURZY PLAVÁNÍ
DĚTÍ A KOJENCŮ V IVANČICÍCH

Milí rodiče, máte zájem o kurz plavání rodičů s dětmi v bazénu 
rehabilitačního oddělení Nemocnice Ivančice? Nechcete dojíždět na 
kurzy do Brna? Zjišťujeme vážný zájem ze strany rodičů, aby mohly 

být podniknuty další kroky potřebné k realizaci tohoto záměru.
Kontaktujte nás během září 2008: na e-mailu:

mesicnihoupacka@seznam.cz, nebo tel.: 603 426 286

CK NIKAL A CA TMK travel zve veřejnost na

PREZENTACI LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ
V DUDINCÍCH A V PIEŠŤANECH

s plnou penzí, již od 6.990,- Kč
včetně individuálních lázeňských procedur

pondělí 15. září v 10:30 hodin - DPS Moravský Krumlov
vstup volný, občerstvení, ochutnávka potrav. výrobků

bližší info: 602 782 232. TĚŠÍME SE NA VÁS
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„Živé svolávám, nad mrtvými 
lkám, blesky rozmetám.“ Nelekejte 
se, není to nic tajuplného. Jde o ná-
pis, který bývá uváděn na zvonech. 

Mnohokrát denně slyšíme hlas 
zvonů. Pokládáme jej za samozřej-
most a mnohdy hlas ani nevnímá-
me. Přesto mají zvony v historii i 
současnosti nezastupitelné místo. 
Jejich hlas nás doprovází od prvních 
vjemů až po poslední cestu. Při-
pomeňme si, jak svátečně zní hlas 
zvonů o vánočních svátcích nebo 
na Nový rok. Kdy a k jakým účelům 
byly v minulosti zvony používány?

Již éra řeckých měst Athén
a Sparty znala zvony používané
k náboženským účelům. Římané 
jimi svolávali služebnictvo a také 
věřili, že hlasem zvonu lze zahnat 
zlé duchy. Od 6. století našeho 
letopočtu sloužily zvony jako bo-
hoslužebné předměty v některých 
německých městech a od sedmého 
století jsou první zmínky o zvonech 
ve Francii a Bulharsku. V Čechách 
připomínají víc jak 1.000 let čas k 
modlitbě, ohlašují významné udá-
losti i hrozící nebezpečí, vpád nepří-
tele. požáry a přírodní katastrofy.. 
Podle starých letopisů bylo v roce 
1087 u kapitulního kostela sv. Petra 
a Pavla na pražském Vyšehradu osm 
zvoníků. V době předhusitské měl 
každý kostel minimálně jeden zvon.

Největší zvon v ČR je zvon 
Václav v Olomouci váží 21 tun). 
Srovnatelnou hmotnost mají zvony 
ve Vídni, Římě a Londýně. Největší 
zvon na světě je zvon Car na nádvo-
ří moskevského Kremlu. Má výšku 
6 metrů a hmotnost asi 200 tun. Byl 
odlit v letech 1733 - 1735, po požá-
ru Kremlu byl poškozen. 

Ne každá doba zvonům přeje.
V nedávné minulosti,jak v první, 
tak i ve druhé světové válce byla 
část zvonů z věží sejmuta, a roz-
tavena v cínový bronz, známý pod 
technickým označením „dělovina“. 
Tento název dokládá, k jakým úče-
lům byl kov ze zvonů použit.

Historie zvonů v Ivančicích 
má nejasné začátky. V roce 1239 
se připomíná v Ivančicích farář, 
předpokládejme, že ve věži kos-
tela byl i zvon. Pokud můžeme 
věřit románové povídce v knize 
Mirka Elpla „Tři zlaté poháry“, 
pak si připomeňme smutný ko-
nec povídky „Hoří chrám“, kdy 
zvoník Jan a jeho synek Petr 
uhořeli při požáru kostela i věže 
po přepadení Ivančic Kumány
v roce 1304. Až do 1. světové války 
byly věži zvony:

1) Velký z roku 1548, poz-
ději pukl, byl přelit v roce 1763 
a vážil 2.989 kg. Zvon měl po 
svém obvodu i uvnitř latinské 
nápisy, které přeložil P. T. Pro-
cházka. Překlad vnějšího nápisu 
je: „Zvučeti pochovaným, hasiti 
blesky, mračna volati na oblohu 
hlas můj celý žádá. Ke chvále
a slávě nejsvětějšího Jména Ježíš, 
Marie na nebe vzaté, sv. Josefa

a sv. Ondřeje. Čtyřicet centů 
silný, 215 roků stálým zvoněním 
přeživ tržen zasténal jsem. Roku 
1763 přidáním 10 centů zvětšen, 
an péčí o mne měl velectihodný a 
důstojný pan Ondřej Nepomucký 
Černovský, toho času děkan, farář 
a měšťan ivančický, v Olomouci 
přelit jsem byl“.

Uvnitř zvonu byly nápisy, které 
v překladu P. Tomáše Procházky 
zní: „Ohněm jsem a plamenem se 
vyronil,  S Boží pomocí mne Valerij 
Obleter lil. Stalo se v Olomouci dne 
1. května roku 1763“.

V dolní části zvonu: „Otcem 
mým vtip umělcův se znamená,  Ma-
teří mou byla výheň plamenná,  Tělo 
moje z kovů zhotoveno jest, Jméno 
Ježíš, Maria Josef dal mi křest“.

2) Median (vážil 845 kg). Pře-
klad latinského nápisu zní: „Ke cti 
všemohoucího Boha, Jeho a Rodič-
ky Boží Marie Panny mistry Janem 
a Ondřejem r. 1498 tento zvon lil“.

Podnět pro odlití tohoto zvonu 
byl odkaz Hanuše Šeksmela v roku 
1495, aby jeho syn Jiří dal odlít 
velký zvon k Matce Boží.

3) Sv. Jakub (560 kg) z roku 
1505 s německým nápisem, který 
uvádíme v překladu: „Maria, Mat-
ko Ježíše Krista, pros svého syna, 
našeho Stvořitele, za nás. Amen“. 
(Meister Jeronius 1202 - spravnější 
je označení roku 1505).

Pod nápisem byl obrázek Matky 
Boží a slova „Sancto Jacobo“, zvon 
patřil dříve kapli Svatojakubské. 

4) „Svatá Barbora“ míval až do 
roku 1901 nápis latinský, z něhož 
bylo patrno, že zvon byl přelit
v roce 1783 nákladem Karla Roz-
marina, konšele ivančického, a po-
užíval se jako umíráček. Roku 1901 
pukl a byl nahrazen stejně těžkým 
zvonem (179,5 kg) od společnosti 
„Unio catholica“. Dne 24. dubna 
1902 byl posvěcen Fr. Dundáčkem, 
ivančickým děkanem. 

Zvonek „Sanktus“ z roku 1636 
byl ve věžičce vystavěné v roce 
1594 a opravené v roce 1714. Měl 
nápis „Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum 1636“. Jeho hmot-
nost byla 28 kg.

Do roku 1879 visel ve věži ještě 

puklý zvon „Sv. Josef“ - 239,5 kg a 
měl nápis: „Mistr Jan Konwarz w 
Miestie Wiskowie 1571“. V kostel-
ní komoře ležel do roku 1879 roz-
ražený zvon sv. Jakub z roku 1636 
(150 kg), jenž býval v kapli sv.Ja-
kuba. Překlad latin. nápisu byl:

„Maria, Matko milosti, Matko 
milosrdenství, zachraň nás před 
nepřítelem a v hodině smrti přijmi. 
Léta Páně 1636. Svatý Josefe, oro-
duj za nás. Josef Vojta“.

Oba tyto zvony byly přenechá-
ny v roce 1879 zvonaři v Brně na 
částečné zaplacení nových zvonů k 
sv. Jakubu.

Jaké byly další osudy ivančic-
kých zvonů? Za 1.světové války se 
Rakouskému hospodářství nedo-
stávalo surovin pro válečné účely. 
Použitelný kov byl již zmíněný 
cínový bronz - dělovina, získaný 
roztavením zvonů. V Ivančicích 
byly dne 26. května 1917 rekvíro-
vány zvony:

- Velký zvon z roku 1763, měl v 
průměru 176 cm, vážil  2.989 kg,

- Umíráček z roku 1902 o prů-
měru 67 cm a hmotnosti 179,5  kg.

Náhradou za tyto zvony byla 
částka 12.674 korun (4 K/kg), 
která byla použita pro zakoupení 
cenných papírů.

Až v roce 1925 byly pořízeny 
zvony nové - „Velký“ a „Umírá-
ček“, které byly dne 21. května 
1925 posvěceny. Poprvé byl slyšet 
jejich hlas 23. 5. 1925. Ke slavnosti 
svěcení zvonů byla vydána plaketa 
a odznaky s vyobrazením obrazu 
A. Muchy „Vzpomínka na rodné 
město“. Náklad na pořízení těchto 

zvonů byl 120.000 Kč. Občanská 
záložna uhradila 40.000 Kč a stavi-
tel Kočí částkou 20.000 Kč.

Ani 2. světová válka zvonům 
nepřála. Ze stejných důvodů jak
v 1. světové válce byly rekvírovány 
zvony i v té druhé. Dne 15. března 
zazněly naposled a 17. března 1942 
byly z věže spuštěny oba zvony z 
roku 1925, zvon Maria o hmotnosti 
3.100 kg a umíráček - vážil 500 
kg. Současně byl spuštěn zvonek 
Sanktus z roku 1636 - vážil 28 kg.

Ve věži tak zůstaly zvony: Medi-

án z roku 1498 o hmotnosti 845 kg
a Jakub z roku 1505 o váze 560 kg. 

Také z kaple sv. Trojice měl 
být odvezen zvon z roku 1507
o hmotnosti 90 kg. Zde je záhada. 
Odkud se tento zvon vzal. Kaple 
byla postavena  v roce 1560, její 
zvonice až v roce 1838.  Nakonec 
tento zvon v kapli zůstal, ale místo 
něj byl odvezen Sanktus. Bylo to 
smutné období okupace. Zvony 
byly odváženy 19. března 1942. 
Přibližně ve stejnou dobu byl li-
kvidován internační židovský tábor 
a také byli transportováni židovští 
obyvatelé Ivančic. Zanedlouho byli 
v Brně popraveni ivančičtí občané.

Obezřetností českých úřadů byly 
některé zvony zadrženy po dobu 
války v Praze, a tak se podařilo 
také zachránit zvonek Sanktus. 
Dne 14. srpna 1945 byl vrácen 
do Ivančic. Nebyl vrácen zpět do 
sanktusové věžičky, ale po odborné 
opravě byl zavěšen do věže a  pou-
žíván jako umíráček.

V roce 1946 byly zvony z věže 
opět spuštěny a při této příležitosti 
byly převáženy. Současně bylo 
zjištěno, že zvon Medián je puklý, 
a proto byl opraven v brněnské fi r-
mě R. Manoušek. Byla to v té době 
jediná fi rma, která mohla opravit 
zvony svařováním. Ve stejném roce 
bylo instalováno elektrické zvoně-
ní, takže odpadlo ruční zvonění.

 V současné době jsou ve věži 
umístěny tyto zvony:
-  Median - 845 kg z roku 1498
-  Jakub - 560 kg z roku 1505
-  Sanktus 28 kg z roku 1636
   (nepoužívá se)

V glorietce věže (pod jehlanco-
vou stříškou) jsou ještě dva zvony 
z roku 1585. Spodní menší je bez 
nápisů. Větší nad ním se jmenuje 
Cimbál a má nápis: „Toho szasu 
letha Panie MDLXXXV tento 
cimbal udielan jest. Za Primasa 
w Eywaczicich Kasspara Volfa
a spoluradnich: za Vaclava Zlatni-
ka, Jirzika Polaka, Jana Altingera, 
Vavrzince Zarzby, Tomasse Plevy 
a Vaclava Froschauera, rychtarze“. 
K těmto zvonům vedou od věžních 
hodin táhla, na jejichž konci jsou 
úderníky, které bitím do zvonů 
oznamují čtvrtky a půlky hodin. 
Zatím se nepodařilo zjistit hmot-
nost těchto zvonů.

Nevíme kolik staletí znějí zvony 
v Ivančicích. Varovaly před nebez-
pečím, ohlašovaly radostné událos-
ti a jejich hlas nás provází po celý 
život. Přejme si společně, aby už 
nikdy nebyl jejich kov zneužit pro 
válečné účely a dál zněl jako projev 
klidu a míru.    Jiří  Široký

Použitá literatura: • Poul J.:  
Výpisy z farní kroniky, leden 1997 
• Kratochvíl A.:  Ivančice. býv. 
král. město na Moravě - 1906 • 
Zprávy ivančické farnosti - září 
1945 a prosinec 1946. Děkujeme 
za poskytnutí fotografi í Muzeu Br-
něnska - Muzeu v Ivančicích.

Zvony farního kostela v Ivančicích

Zvony byly vytahovány do věže za hojné účasti veřejnosti

KUBŠICE
Kubšice leží v oblasti osídlené již v raném středověku, což dosvědčují 

archeologické nálezy z mladší doby hradištní. Poprvé se však připomínají 
až roku 1325. Olomoucký biskup toho roku věnoval zdejší desátky klášteru 
cisterciaček na Starém Brně.

Ve 14. a 15. stol. byly Kubšice poměrně velkou osadou s půdní výměrou přes
20 lánů. Vesnice byla rozdělena na 3 části v držení různé světské vrchnosti.

Největší díl (12-14 lánů) vlastnili před rokem1369 bratři Jan a Oldřich 
z Heraltic. Roku 1373 koupil tento díl Beneš z Kravař na Krumlově. Ko-
lem roku 1435 získávají tento majetek jako součást krumlovského panství 
páni z Lipé. Kubšickou část však vzápětí (1437) prodali Adamovi z Mínic. 
Zřejmě Adamův potomek Václav z Mínic prodal roku 1493 zboží Mikuláši 
Tulešickému z Peče. 

Druhý díl (dvorec o velikosti 4 lánů) prodal roku 1398 Smil z Osova 
Časovi z Černína. 1414 získal tento majetek Hanuš z Vedrovic. Třetí díl
(3 lány) prodal Jan ze Cvrčovic roku 1352 Otovi ze Smolína. Také tento
díl získal v době předhusitské Hanuš z Vedrovic.

Další osudy těchto dílů a jejich vlastníků neznáme, jisté však je, že se před 
rokem 1535 stali vlastníky téměř celých Kubšic páni z Lipé na Krumlově. 
Malá část (1,5 lánu) toho roku náležela ještě panství v Dolních Kounicích.

V roce 1550 Pertold z Lipé prodal Kubšice Zikmundu Valeckému z Mí-
rova. Při tomto prodeji a pak ještě jednou roku 1569 jsou Kubšice označeny 
za městečko, ačkoli nic nenasvědčuje, že by před tím nebo poté byly pový-
šeny a disponovaly příslušnými právy.

Roku 1569 Jiří Valecký z Mírova prodal Kubšice Václavovi z Hodic, je-
hož potomci vlastnili vesnici do roku 1621. Tehdy byl pro účast ve stavov-
ském povstání Hynkovi  Hodickému majetek zkonfi skován a prodán Jiřímu 
Březnickému z Náchoda. V roce 1634 byl prodej zrušen a zboží Hodickým 
vráceno. Ještě tentýž rok Kubšice kupuje Jan Kašpar Kraft, který roku 1651 
majetek prodal Ferdinandovi z Lichtenštejna. Odtud zůstávají Kubšice při-
pojeny ke krumlovskému panství. 

Kostel Panny Marie Bolestné. Filiální kostel olbramovické farnosti byl 
postaven až v roce 1907. U kostela stojí sousoší piety z roku 1858.

Středověká cesta. Dnešní Kubšice leží zcela stranou dopravního ruchu. 
Ve středověku však procházela Kubšicemi poměrně frekventovaná vozová 
cesta od Miroslavi na Pravlov. Poloha na významné komunikaci jistě pod-
pořila hospodářský rozkvět středověkých Kubšic. Dnešní silnice spojující 
Miroslav a Pravlov vznikla později a obloukem obchází nejen Kubšice, ale 
také Olbramovice a Našiměřice.

Vinařství. Ve středověku byla v Kubšicích prosperující produkce vína. 
Vrcholu dosáhlo zdejší vinařství před třicetiletou válkou, kdy ke Kubšicím 
náleželo 33 hektarů vinic. V roce  1673 bylo evidováno asi 12 hektarů 
vinohradů. Vinnou révou bylo osazeno prakticky celé návrší směrem na 
Olbramovice zvané „Stará hora“. Úplnou zkázu zdejších vinic přivodil ke 
konci 19. století révokaz. Kubšické vinice byly přeměněny na ornou půdu.

Novokřtěnci. Mezi léty 1545 – 1602 bývala v Kubšicích zřejmě nevelká 
komunita novokřtěnců. V roce 1553 si zde podle habánské kroniky staví 
nový dům. V roce 1602 dobrovolně odchází do Budkova, na statek Václava 
Hrubčického. 

Zaniklá ves Hlavatice bývala mezi Šumicemi a Kubšicemi na protějším 
břehu Šumického potoka. Vesnice zpustla na počátku 15. století, později se 
připomíná jen Hlavatický dvůr a Hlavatický rybník.

Osada z doby bronzové. Na mírném jižním svahu východně od Kubšic 
jsou pozůstatky rozsáhlého sídliště únětické kultury ze starší doby bron-
zové. Na velké ploše (asi 700 x 250 m) lze najít značné množství úštěpů 
rohovce. Tento kámen byl v pravěku využíván k výrobě štípaných kamen-
ných nástrojů. Význam osady spočívá především ve spojení s nedávným 
objevem pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese. Obyvatelé kubšické 
osady z doby bronzové prováděli na svazích Krumlovského lesa těžbu ob-
rovských rozměrů (plocha asi 100 ha), jejíž účel není zcela objasněn.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Zavěšování zvonů dne 21. května 1925

Filiální kostel Panny Marie Bolestné

Boží muka z přelomu 18. a 19. století u silnice k Olbramovicím a sousoší 
piety z roku 1858 u kostela  - dvě státem chráněné památky Kubšic. 
Zatímco Boží muka jsou opravená, sousoší piety se rozpadá před očima.

Zavěšený Velký zvon z roku 1548
(foto Muzeum Brněnska)

V roce 1763 byl Velký zvon přelitý
(foto Muzeum Brněnska)
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Auto - moto
prodám
•• Škoda Favorit, r.v. 1990, nové blat-
níky, prahy, pneumatiky, lak, oleje, po 
generální opravě. Cena: 15.000 Kč. 
Tel.: 775 227 262.
•• Avii 31 l valník, 5,20 al., po STK. 
Cena: 25.000 Kč. Různé díly na Avii, 
kola zimní – orig. Tel.: 608 955 249.
•• Škoda Favorit, STK do 31. 08. 
2010. Tel.: 732 863 005
•• Škoda Fabia 1,4 16 v., r.v. 2005, 
najeto: 53.000 km, servisní knížka, 
klimatizace, ABS, elektrony. Cena: 
165.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Škoda 120, STK + emise do 10. 
října 2009. Cena: 3.000 Kč. Tel.: 724 
795 978.
•• Opel Corsa, 1,5 D., r.v. 1995, servi-
sovaný, perfektní stav, červená barva, 
STK do 12/08, najeto: 125.000 km., 
nová baterie. Cena: 38.000 Kč. Tel.: 
736 466 453.
•• Suzuki Swift, 1,3, sportovního 
vzhledu, litá kola, ozdobné prahy, 
sportovní sedadla, po výměne oleje, 
nový rozvodový řemen. Cena: 12.000 
Kč, dohoda možná. Tel.: 605 948 913.
•• Daewoo Kalos, 1,4 i, r.v. 2004, 
najeto: 46.000 km, klimaizace, vše v 
el. př. i boční airbagy. První majitel, 
servisní knížka, garážováno, velmi 
dobrý stav. Cena: 145.000 Kč. Tel.: 
602 950 128.
•• Jawa 50 (bombo), dobrý stav, zcela 
pojízdný, bez papírů, červená barva. 
Tel.: 777 282 542.
•• autozahrádku  na Ladu nebo Ško-
du. Tel.: 607 918 260.
•• 2 kusy pneumatik Barum 155 R13 
78T Radial na ráfcích, 80 % vzorek. 
Cena: 200 Kč/ks. Ivančice. Tel.: 
774 509 694. Pouze sms.
•• ruční čerpadlo na plyn, z propan-
-butanové láhve do auta na LPG. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 607 567 104.
•• levně pneumatiky i s disky na 
Škodu 120 + zimní pneu. Tel.: 
723 086 476.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi 
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např. 
pro Š Octavia. Další držná tyč pro 
vozy se širší střechou. Nepoužívané, 
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.000 
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi ,
 nové, nepoužité. PC: 1.200 Kč/sada, 
nyní 600 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• 4 kusy  nové zimní pneumatiky „Ba-
rum“, 5J x 13“, rozteč 4 x 114 vč. dílků 
a vyvážení, vhodné na Mitshubishi Colt. 
Cena: 4.000 Kč. Tel.: 732 182 954.
•• nový výfuk na Škoda Felicia. Tel.: 
608 509 176.
•• náhradní díly na Z4011, nepoužité, 
zbytek zásob. Tel.: 733 204 557.
Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž u DPS v Mk. Tel.: 
515 324 272, po 16:00 hod.
•• byt v Ivančicích 2+1 na starém síd-
lišti, v 1. patře nebo v přízemí. Tel.: 
602 512 340.
•• garsonku, nebo byt 1+1 v Morav-
ském Krumlově. Tel.: 776 202 051.
•• dům i levnější na opravy, nebo 
k bydlení i ve vyšší ceně, může být 
i stavební místo, předem děkuji za 
nabídky. Tel.: 728 140 655.
•• byt do 800.000 Kč. Tel.: 722 091 
678.
•• RD v Miroslavi. Tel.: 731 887 006.
prodám
•• novostavba RD 4+1 v Ivančicích, 
garáž pro 2 vozy, terasa, pozemek 550 
m2, podl. plocha 227 m2, cena 4 mil. 
Kč. Info na tel.: 605 749319.
•• menší RD v M. Krumlově, 2+1, 
koupelna, WC, zahrádka, dům po 
rekonstrukci, ihned k bydlení. Tel.: 
773 940 740.

•• garáž o výměře 24 m2 v Osla-
vanech na ulici Nábřežní, po rekon-
strukci. Tel.: 604 478 735.
•• nový RD 7+2 v Polánce u Mo-
ravského Krumlova, dvůr, možnost 
bazénu, stodola, stáje, výběh pro 
koně, pastviny. Cena: 4.800.000 Kč. 
Tel.: 602 501 443, 537 014 146, ga-
rec@seznam.cz.
•• pozemek v zástavbové části Mo-
ravského Krumlova. Velmi výhodná 
cena. Tel.: 774 412 675.
•• RK ACITY Vám nabízí: RD 3+1, 
pozemek 400 m2, vjezd, po rekon-
strukci, blízko centra Ivančic, cena 
2,7 mil. k jednání / Penzion Ivanči-
ce, s vybavením, po rekonstrukci, 
cena k jednání / RD 2+kk Ivančice 
- centrum, pozemek 390 m2, k re-
konstrukci, cena 700 tis. k jednání
/ chatka 1+1 se zahradou 678 m2 
Budkovice, cena 355 tis. / nové ko-
merční prostory Ivančice - náměstí 
- 3 místnosti, 1 patro, cena dle m2

/ st. pozemek 430 m2 Ivančice-Let-
kovice, cena 650 tis. k jednání. Další 
informace na tel.: 605 749 319 nebo 
na www.acity.cz
nabízím pronájem
•• družstevní byt 2+1, 1. patro v Mor. 
Krumlově, volný od 01. 10. 2008. 
Nájemné dohodou. Tel.: 728 080 551.
•• zařízený byt 1. kategorie 3+1 
v Ivančicích. Tel.: 605 455 152.
•• zařízený byt 1. kategorie v RD, 
Ivančece. Tel.: 605 455 152.
•• vinohrad v Bohuticích pod Michál-
kem, od listopadu 2008 dlouhodobě 
zdarma za údržbu. Tel.: 606 723 246.
hledám pronájem
•• pronájem garáže na Sídlišti v MK. 
Tel.: 731 042 910.
•• pronájem garáže na Sídlišti v MK. 
Tel.: 774 171 271.
vyměním
•• byt v Ivančicích 1+1 za 2+1 
s doplatkem na starém sídlišti, nej-
lépe v přízemí nebo v 1. patře. Tel.: 
608 367 731.
Stavba - zahrada
koupím
•• mrazuvzdornou dlažbu, větší 
počet i mix za rozumnou cenu. Tel.: 
605 776 380.
•• hliněné cihly nepálené (vepřovice, 
kotovice, truple), M. Krumlov. Tel.: 
776 671 771.
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovo-
du 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272. 
•• velmi výhodně 30 ks zánovních 
francouzských dvoufalcových tašek a 
křemenný písek ke spárování dlažby. 
Tel.: 515 324 272, po 16:00 hod. 
•• ocelový teplovodní kotel, 33 kW, 
málo používaný. Tel.: 723 566 615.
•• lanový zvedák 3,2 a 0,8 t (hupcuk), 
nepoužitý, k tomu lano 15 m. Tel.: 
733 204 557.
•• plastovou síť na okno proti hmyzu, 
neporušenou. Rozměry: 155 x 83, lze 
přidělat i na dřevěná okna. Cena: 250 
Kč. Tel.: 724 157 030.
•• holandské lícové cihly na komín, 
148 ks, (23,5 x 7 x 11), břidlicově 
černá barva. Cena: 15 Kč/ks. Tel.: 
606 525 643.
•• železnou konstrukci přístřešku, 250 
x 150 cm. Tel.: 605 776 380.
•• 250 ks starých očištěných cihel. 
Cena: 3 Kč/ks. Tel.: 737 683 986.
•• štípač dřeva, domácí výroby. Tel.: 
728 921 466. 
•• hydroizolační folie pro střešní 
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm 
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.

Vybavení domácnosti
koupím
•• interiérové dveře 60 i 80 levé i 
pravé - třípantové „sídlišťovky“, ne-
potřebné, i mírně poškozené. Za pusu 
a odvoz. Tel.: 602 782 272
prodám
•• dveře 80 levé, 2 kusy, do 2/3 
zasklené. Cena: 500 Kč. Tel.: 
773 202 731.
•• obývací mini stěnu, konferenční 
stolek + stolek pod TV, poličku, vy-
robenu z lamina, barva mahagon, stáří 
3 roky, velmi zachovalá. Cena: 5.000 
Kč. Tel.: 546 423 195.
•• PVC, šířka: 150cm, délka: 5,70 m. 
Tel.: 605 776 380.
•• sedačku, krásná, bez kazu, jako 
nová + 2 křesla, 2 taburetky, stáří 2 a 
půl roku, nutno vidět. PC: 25.000 Kč, 
nyní: 7.900 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• dřevěné dveře s prosklením, 2 x 
levé a 1 x pravé. Tel.: 725 597 511.
Elektro a elektronika
koupím
•• barevný televizor, starší. Tel.: 721 
169 483.
prodám
•• kotoučový magnetofon + mikro-
fon, dále pásky. Tel.: 607 918 260.
•• zánovní vysavač, autorádio s pře-
hrávačem, zářivkové dvoutrubicové 
světlo, 120 cm. Tel.: 605 776 380.
•• klávesnici IBM vyrobenou v Ang-
lii. Cena: 50 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• automatickou pračku, obsah 5 kg, 
boční plnění, snížená hloubka, vhod-
ná do menších koupelen, záruka na 
vanu, buben a motor. PC: 9.000 Kč, 
nyní: 4.000 Kč, při rychlém jednání 
možná sleva. Tel.: 723 187 026.
•• prosklený pultový mrazák. Tel.: 
720 489 199.
•• zánovní sporák na pevná paliva 
zn.: Rekreant. PC: 7.500 Kč, nyní: 
4.500 Kč. Tel.: 732 182 954.
•• inkoustovou multifunkční tiskárnu 
HP 1315. Cena: 800 Kč, 671 71 Ho-
stěradice. Tel.: 602 141 336.
•• elektronický psací stroj, zn.: 
Olivetti personal 510. PC: 5.000 Kč, 
nyní: 1.500 Kč, nepoužívaný, použí-
ván pouze krátce ke studiu. Tel.: 775 
120 782.
daruji
•• kdo daruje za odvoz funkční prač-
ku mini Romo se ždímačkou? Předem 
děkuji. Tel.: 605 776 380.
Vše pro děti
koupím
•• dětskou dřevěnou postýlku v dob-
rém stavu. Tel.: 723 224 165.
•• zachovalou dětskou ohrádku za 
rozumnou cenu, prosím nabídněte. 
Tel.: 774 115 717.
prodám
•• kabáty po dvojčatech – holky vel.: 
146, tm. hnědý manšestr s růžovými 
květinami a kožešinkou, nové, velmi 
málo nošené. PC: 1.000 Kč, nyní: 500 
Kč. Tel.: 604 369 598.
•• motorku – odráželo, růžové barvy. 
Tel.: 732 123 663.
•• golfový kočár bez stříšky včetně 
pláštěnky a tašky, není polohovací. 
Tel.: 732 123 663.
•• 2 kočárky na panenky, tm. modrá 
barva + potisk, málo používané. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 604 369 598.
•• 2 školní aktovky, motiv krteček a 
princezna, zachovalé. Cena: 100 Kč. 
Tel.: 604 369 598.
•• 2 autosedačky pro děti 9 – 36 kg, 
výškově seříditelné, sklápěcí, s odní-
matelným sedákem + další 2 samo-
statné sedáky zdarma. Cena: 300 Kč. 
Vše i jednotlivě. Tel.: 604 369 598.
•• dětskou tříkolku, malé kolo, gol-
fový kočárek s příslušenstvím. Tel.: 
605 776 380.
•• dřevěnou kolébku pro novorozen-
ce. Tel.: 515 336 601.
•• dětský počítač. Tel.: 728 641 108.
•• velmi pěkné růžové botičky, vel.: 
20. Cena: 100 Kč. Tel.: 605 108 554.
••  dětskou tříkolku, růžovo-fialové 
barvy, ve velice dobrém stavu (až na 
miniaturní oděrky), foto mohu poslat 
e-mailem. PC: 1.298 Kč, nyní: 600 Kč.
Tel.: 731 189 043, M. Krumlov.

•• golfový kočár modré barvy, nánož-
ník, pláštěnka - na dotahání, Ivančice. 
Informace na: e-mail: tpokorna@se-
znam.cz
•• monitor dechu kojence, zn.: Nan-
ny, v záruce. Cena: 1.500 Kč. Tel.: 
728 939 454.
•• dětskou sedačku na kolo - zadní i s 
helmičkou. Tel.: 737 801 788.
Zvířata
prodám
•• štěňata bíglů, bez PP, po rodičích 
s PP, 3 x očkovaná + odčervená. 
Cena: 1.500 Kč – 3.000 Kč. Tel.: 
724 033 609.
•• štěňata zlatých retrívrů, bez PP, 
3 x očkovaná + odčervená. Tel.: 
724 033 609.
•• štěně francouzského buldo-
čka, fenku, ihned k odběru. Tel.: 
728 921 466.
•• štěně, pejska kavalíra kinga char-
lese španěla, bez PP, barva tricolor, 
vynikající společník pro děti i do-
spělé, očkovaný + odčervený. Tel.: 
607 907 452.
•• mladé zakrslé králíčky s malými 
oušky. Cena: 60 Kč/ks. Zakrslý be-
ránek, mladá černá samička za 100 
Kč. Ideální králíčci do rodiny. Tel.: 
721 747 883.
•• štěně, fenku labradora, barva 
smetanová, bez PP, 3 x očkovaná + 
odčervená. Tel.: 607 907 452.
•• štěně jorkšírského teriéra, pejska, 
odběr koncem září. Cena: 5.500 Kč. 
Tel.: 604 861 187.
•• psa německého ovčáka, stáří 2 
roky, černý s hnědými znaky, delší 
srst, mírná povaha. Cena: 1.500 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• štěňata dlouhosrstých jezevčíků, 
čistokrevná, bez PP, očkovaná + 
odčervená. Cena: 1.500 Kč. Tel.: 608 
380 643.
•• poštovní holuby, červený a žlutý, 
altenburské bubláky žluto-plavé, lev-
ně. Tel.: 606 141 962.
•• selata cca 20 kg. Cena: 25 Kč/kg. 
Tel.: 723 054 641.
•• samečka zakrslého králíčka 
– tříslový, černý, stáří: 3 měsíce, po 
výstavních rodičích. Cena: 150 Kč. 
Miroslav. Vhodný i k dětem na maz-
lení.  Tel.: 605 724 881.  
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• prase, půlky. Cena: 48 Kč/kg. Tel.: 
737 778 268.
•• prase, váha 180 kg. Tel.: 
737 117 666.
daruji
•• koťata rezavá a černá. Tel.: 
723 464 040.
•• krásná koťátka, k odběru ihned. 
Tel.: 515 322 667, 724 199 661.
•• štěně pudla středního, pejsek, stáří 
8 měsíců. Tel.: 736 132 876.
Různé
koupím
•• klávesy vhodné pro začátečníka, 
dále i brožury pro začátečníky. Tel.: 
724 784 578.
•• staré obrazy, hodiny, porcelán, 
nábytek, i celou pozůstalost. Platím 
hotově. Tel.: 606 294 846, nebo 541 
212 148.
•• krmnou řepu. Tel.: 606 575 472.
prodám
•• dámské kolo. Tel.: 605 776 380.
•• dámské horské kolo Velamos pan-
ther, odpružené, obě kola (vidlice), 
málo používané. Cena: 2.500 Kč, 
dohoda možná. Tel.: 603 233 127.
•• plynový kotel stacionární. Tel.: 
605 776 380.
•• husitské zbraně, replika, dřevěný 
trakař vhodný na výzdobu, replika 
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní 
kovové brány. Tel.: 515 336 601.
•• perkusní revolvery: FLLI PIET-
TA, vzor 1851 REB NORD NAVY, 
ráže 44, vzor 1851 REB CONFE-
ERATE, ráže 36, vzor 1858, dále 
REMINGTON TEXAS, ráže 44. Tel.: 
725 597 511.
•• maskáčovou blůzu. Cena: 800 Kč. 
Kanady, vel.: 9 1⁄2  - 10 1⁄2 . Cena: 900 
Kč. Různé vojenské oblečení a obuv, 
vše nové. Tel.: 775 120 182.

•• bundu na moto, zn.: Padana a přil-
bu Leaser, levně. Tel.: 773 192 769.
•• zádový postřikovač STIHL 320, 
málo používaný. Tel.: 733 204 557.
•• kamenný šroťák na obilí, po 
generální opravě, bez motoru. Tel.: 
723 747 646, po 19:00 hod.
•• digitální váhu. Tel.: 720 489 199.
•• konzumní brambory. Cena: 5 Kč/
kg, Lesonice. Tel.: 736 207 548.
•• jablka na uskladnění. Cena: 6 – 7 
Kč/kg. Tel.: 720 587 416.
•• brambory na uskladnění. Cena 
dohodou. Tel.: 515 320 728.
•• brambory konzumní na usklad-
nění, ručně přebírané. Cena: 7 Kč/1 
kg.Tel.: 739 569 313.
•• konzumní a krmné brambory. Tel.: 
737 117 666.
•• konzumní brambory Marabel. Tel.: 
607 787 639.
•• hovězí hnůj. Tel.: 737 117 666

•• MED přímo od včelaře. Celoroč-
ně nabízíme různé druhy medů. 
Rodinné včelařství Bronislav a Eva 
Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 
787, e-mail: b.gruna@seznam.cz. 
Naše medy můžete koupit také v M. 
Krumlově v prodejně pekárna Ivan-
ka na Znojemské ulici.

hledám
•• místo v autě z Oslavan (Ivan-
čice) do Slavkov u Brna. Tel.: 
724 607 822.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předokenní 
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dve-
ře, kuchyňské vodní filtry Fontanus 
a vysoušeče vlhkosti. Pavlík Ivo, 
Dukovany 211. Tel./fax: 568 865 321, 
602 719 156, e-mail: ivokarpavlik@-
seznam.cz
 •• Nejvýhodnější půjčka v regionu 
až do 50 tisíc Kč. Splátky již od 630 
Kč měsíčně. Dostupné MD, ID, dů-
chodci (i nižší příjem). Info na tel.:  
605 720 362.
 •• místa v autě pro každodenní 
jízdu z Oslavan do Brna a zpět. Tel.:
737 416 169.
hledám
•• kdo doučí matematiku a připraví 
na přijímací zkoušky na VŠ? Tel.: 776 
212 583.
•• pomocníka na stavbu. Tel.: 776 
671 771.

Seznámení
hledám
•• vdova, 60 let, hledá vhodný protěj-
šek. Tel.: 515 322 135.
•• sympatická žena 32 let, hledá 
solventního muže k občasným schůz-
kám. Tel.: 773 168 484.
•• mladší důchodkyni, která má 
ráda teplo a moře, Egypt v měsíci 
říjnu a listopadu. Okolí Ivančic. Tel.: 
777 083 308.
••  ženu do 45 let, štíhlou, pokud 
možno s vlastním domem, se zájmem 
o přírodu, (zahrada, kutilství...), jsem 
SS, 49/180/80, rozvedený. Začít 
žít znovu vážně a upřímně. Tel.: 
733 204 557 – sms.
•• nekuřák, abstinent 35/170/70 
hledá všestranně založenou dívku 
se smyslem pro humor a srdíčkem 
plným lásky. Tel.: 773 164 589.

•• normální, obyčejný 38/175 Honza, 
hledá touto cestou obyčejnou ženu, 
která ví co od života chce, věk a 
stav nerozhoduje, prosím ozvi se, 
čekám…Tel.: 721 013 074.
•• upřímného přítele, všestranných 
zájmů, vzájemná tolerance, ne alko-
hol, věk okolo 60 let, vyšší postavy, 
kterému také vadí samota. Tel.: 
731 743 584.
•• štíhlý , pohledný muž, 20 let, se 
smyslem pro humor rád pozná štíhlou 
a sympatickou slečnu, která touží po 
lásce a porozumění, z okolí Ivančic. 
Tel.: 773 486 028. 
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• paní na výpomoc do cukrářské 
výroby 
•• brigádníky na izolace. Tel.: 
603 822 930.
•• výpomoc na zahradu a do domác-
nosti. Tel.: 725 597 511.
•• brigádníky pro pomocné stavební 
práce v MK. Volat pouze mezi 17:00 
- 18:00 hod. Tel.: 603 863 962. 

•• Hotel Vinum Coeli **** v Dolních 
Kounicích příjme číšníky a kuchaře. 
Požadujeme zkušenosti v oboru, chuť 
do práce a bezúhonnost. Nabízíme 
pravidelný příjem, luxusní pracovní 
prostředí. Volejte managera hotelu 
pana Jandu na tel. čísle: 604 439 695, 
www.vinumcoeli.cz.

•• Společnost TC MACH, s.r.o. vy-
hlašuje konkurz na pozici technik 
výroby - zámečník. Klíčové prac. 
úkoly: výroba kapotáží tepel. čerpa-
del. Požadujeme: vyučen v oboru, 
schopnost práce s nerezí a mědí, 
pečlivost a dílenská zručnost, vysoké 
prac. nasazení, týmový duch, svářecí 
průkaz výhodou. Servisní technik  
(elektro). Klíčové prac. úkoly: Správa 
a servis tepel. čerpadel (el. zařízení), 
asistence a tech. realizace vývoje, 
inovace a zlepšení, tech. podpora a 
prav. vzdělávání vlast. serv. střediska 
a partnerských tuzem. i zahr. firem. 
Požadujeme: SŠ nebo vyučen v oboru 
tech. směru, kreativní myšlení, dobrá 
uživ. znalost MS Office, min. pasivní 
znalost AJ, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch, znalost chlad. zaříze-
ní výhodou. Nabízíme: motiv. fin.
ohodnocení podle splnění cílů, zázemí 
české, dynamické a expandující spol., 
odborný růst, zam. výhody. Nabídky 
zasílejte na: tcmach@tcmach.cz nebo 
na adresu TC MACH, s.r.o., U Mostu 
590, 672 01 Moravský Krumlov.

•• přijmeme řidiče skupiny C pro 
rozvoz zboží po České republice. 
Tel.: 724 976 894.
•• stavební firma v Ivančicích přijme 
zedníky pro práci v Ivančicích a blíz-
kém okolí. Tel.: 546 452 417, od 7:00 
do 15:30 hod.
hledám
•• brigádu, práci na výpomoc, nabí-
zím hlídání dětí. Tel.: 724 607 822.
Výzva
•• Hledáme další veřitele pana Marti-
na Sklenského, t. č. bytem M. Krum-
lov, Na Kačence, ve věci společného 
postupu. Tel.: 776 515 511.
•• Dne 22. 08. jsem ztratila červený 
batůžek s obsahem na čerpací stanici 
Agip v Mikulově. Prosím o vrácení, 
nálezné 500 Kč. Tel.: 775 560 499. 

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

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

www.zrcadlo.info

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním  

neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO

A NA SERVERU ZRCADLO.INFO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich

kulturně-společenských a sportovních akcí, kontaktujte
naši redakci e-mailem na adrese: noviny@zrcadlo.info,
nebo telefonicky na čísle: 515 321 099, 602 782 272.
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
»  certifi kovaná výroba = vysoká kvalita
»  kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
    a odvoz starých oken ZDARMA
»  montáž a zednické zapravení samozřejmostí
»  široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
»  plnobarevný profi l a pokovená skla K 1.0
»  výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
»  záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
»  záruční a pozáruční servis

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ  •  STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY  •  AUT. POHONY
ZATEPLENÍ  •  PLOTY  •  PLOTOVÁ POLE

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

s.r.o.

Akce: od 1.8 do 30.9.
parapety k oknůmZDARMA !!!

Krajský přebor v kopané - 8. kolo

NEDĚLE 21. ZÁŘÍ V 16.00 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV

- FC KUŘIM 
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

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

Sokol Tasovice - FC Moravský
 Krumlov 2:1 (1:0)

Branka MK: Vybíral
V prvním poločase se hrál 

fotbal svázaný taktickými poky-
ny. Pozorná krumlovská obrana 
pustila domácí do šance až v 41. 
minutě, ti ji však bohužel hned 
proměnili. Do té doby bylo k vi-
dění jen několik zblokovaných 
nebo nepřesných střel hostů.

Po přestávce Krumlov začínal 
přebírat iniciativu. Domácí spolé-
hali na rychlé brejky. Po jednom 
z nich nařídil rozhodčí přísnou 
penaltu a bylo to 2:0. O deset 
minut později dostal přihrávku
do běhu Vybíral, obešel i brankáře 
a snížil. V poslední minutě mohli 

hosté vyrovnat, ale tasovická 
obrana dvojitý závar před bran-
kou s vypětím všech sil vyřešila.

FC Moravský Krumlov
- Cukrovar Hrušovany 1:1 (0:1)

Branka MK: Zelníček
Hosté šli do vedení už ve 3. mi-

nutě. O pět minut později mohlo 
být ještě hůř. Útočník Hrušovan 
se řítil sám na Novotného, ten 
ho bravurně vychytal. Do 20. 
minuty se Krumlovští hledali
a mladý hostující celek toho vy-
užíval k nebezpečným výpadům. 
Pak však převzali otěže zápasu 
domácí. Slabý hlavní rozhodčí 
nejprve vytáhl penaltový faul 
na Vybírala před šestnáctku

a o chvíli později sporný zákrok 
na stejného hráče opět ve vápně 
neodpískal vůbec. Ve 30. minutě 
mířila hlavička Zelníčka kousek 
nad, totéž se podařilo Horákovi. 
Po zbytek poločasu se hrálo již 
jen na branku hostů. Z mnoha 
šancí ale gól nepadl.

Ve druhé půli tlak domácích 
ještě narostl. V 68. minutě se 300 
diváků dočkalo vyrovnání, když 
Zelníček proměnil pokutový kop 
nařízený za ruku. Krumlov o chví-
li později opět skóroval. Pomezní 
rozhodčí však překvapivě od-
mával postavení mimo hru. Hru-
šovany se zaměřily jen na obranu. 
Katastrofální koncovka připravila 
krumlovské fotbalisty o výhru. 

Fotbalisté Krumlova získali pouze bod

/Moravský Krumlov/ V sobo-
tu 6. září uspořádala místní orga-
nizace MRS Moravský Krumlov 
tradiční rybářské závody na chov-
ném rybníce ve Vrabčím hájku. 
Závody byly organizovány jako 
dvoukolové a hodnotila se délka 
ulovených ryb.

„Početná obsádka ryb slibovala 
velmi dobré rybářské zážitky. 
Bohužel nám vůbec nepřálo po-
časí, vysoké teploty a bezvětří, 
které panovalo v sobotu, je pro 
sportovní rybolov velmi nevhod-
né, což se projevilo omezenou 
aktivitou ryb a tím i mnohem 
menším počtem úlovků. Závodů 
se celkem účastnilo 245 závod-
níků. Bylo uloveno 775 kusů ryb. 
Vítězem závodů se stal pan Mi-
roslav Růžička (638 bodů), druhé 
místo obsadil pan Roman Böhm 
(477) a třetí byl pan Jaroslav 
Doubrava (372). Mimo hlavní 
soutěž probíhaly tuhé boje také 
v kategorii hostů. V této kategorii 
zvítězil pan Jaroslav Makal, kte-

rý dosáhl také největšího počtu 
bodů ze všech účastníků  - 1027“, 
informoval Jan Košíček, hospo-
dář místní rybářské organizace
Moravský Krumlov. 

Zpestřením závodů byla 
prezentace rybolovné techniky 
plavaná v podání několikaná-
sobného reprezentanta ČR Vojty 
Maštery z Třebíče a Milana 
Tychlera, autora několika rybář-
ských knih a velkého propagáto-
ra sportovního lovu ryb.

Těchto závodů se kupodivu 
účastní mnohem více cizích ry-
bářů než rybářů z Moravského 
Krumlova. Letos si na závody 
našli cestu závodníci až z Jindři-
chova Hradce nebo ze Ždáru nad 
Sázavou. Do počtu závodníků se 
jedná o jednu z největších akcí 
pořádaných v Krumlově.

Tento podnik není jedinou 
akcí, která u rybářů v Moravské 
Krumlově v těchto dnech probí-
há. S příchodem podzimu nastala 
doba výlovů. Krumlovští rybáři 

budou lovit ve Vrabčím hájku 
13.9. spodní rybník a následně 
20.9. horní rybník.

„Srdečně zveme širokou veřej-
nost na zajímavou ukázku práce 
rybářů. Návštěvníci si samozřej-
mě budou moci na obou výlovech 
zakoupit různé druhy ryb za velmi 
zajímavé ceny. Další akcí bohaté-
ho podzimu bude zahájení dnes 
už tradičního podzimního lovu 
pstruhů ve Vrabčím hájku. Letos 
jsme pro zájemce připravili ně-
kolik novinek. Lov bude zahájen
4. října rybářskými závody. Lovit 
se bude tradičně, sobota, neděle, 
středa. Předpokládaná násada je 
9 000 kusů ryb a to i v trofejních 
velikostech. Lovit se bude letos 
premiérově na horním rybníce, 
což umožní zlepšení komfortu 
pro rybáře v podobě možnosti 
posezení a občerstvení. V pří-
padě dotazů možno meilovat na
kosicekjan@seznam.cz“, dodal 
hospodář místní rybářské organi-
zace Moravský Krumlov.  /mask/

Rybáři závodili, začal jim čas výlovů

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22 • Redakce 
Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: František Šmid - stánek
u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, Palackého 27 • Oslavany: 
Trafi ka Urbanová na Hlavní a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka 
J. Jarošová, Dům služeb • Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra 
Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: 
UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, 
Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38
• Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36.       Informace na 515 321 099


