
Alfons Mucha, vlastenec a svě-
tově uznávaný secesní malíř, se 
narodil v Ivančicích v současném 
Jihomoravském kraji. Téměř dva-
cet let maloval velkoformátové 
obrazy, ve kterých shrnul dějiny 
slovanského národa. Cyklus mo-
numentálních pláten nazval Slo-
vanská epopej.  Muchův americký 

mecenáš Charles Crane ji věnoval 
Praze. Ta však nebyla schopná za 
osmdesát let vyhovět jeho pod-
mínce, a to, aby pro ni postavila 
novou galerii. Slovanská epopej 
je tedy na zámku v Moravském 
Krumlově, kde pro ni mají ade-
kvátní a důstojné prostory. Je 
to jako pohádka o chamtivém 

králi. Několik desetiletí se Praha 
o Muchovy obrazy nestarala, ale 
teď na poslední chvíli je chce mít 
u sebe. Krumlovští se Muchova 
díla počátkem šedesátých let ujali 
a postupně zrestaurovali všech 
dvacet pláten. Právem nyní patří 
k největším turistickým lákadlům 
celého regionu. 

Pražští radní se ohánějí morál-
ním závazkem, který chtějí dodr-
žet, a proto se snaží Muchovo dílo 
přesunout do Prahy. Kdyby však 
nebyl Moravský Krumlov aktivní 
a čekal, až se Praha rozhoupe, 
kdoví, kde by bylo Epopeji konec.

Přitom každý, s kým se o Epope-
ji bavím, ví, že patří do Krumlo-
va, a nedovede si představit, že by 
byla v Praze. Podporuji regiony 
různými způsoby, ať už se jedná 
o přísun dotací na nová hřiště, 
nebo na nové hasičské vybavení. 
A k podpoře regionu také patří 
kulturní památky. Pevně věřím, 
že pražští radní kývnou na pro-
dloužení nájemní smlouvy, jež 
žádá vedení Krumlova. Vždyť 
Praha stále nemá vhodné prostory 
k umístění obrazů. 

Na čtvrtek 9. října jsem proto 
pozval ministra Cyrila Svobodu 
do Krumlova na prohlídku Slo-
vanské epopeje. Poté budeme 
společně s ostatními diskutovat
o této situaci. Krumlovsko musí 
být slyšet i vidět. 

Ing. Alois Vybíral,
kandidát do senátních voleb

/Tavíkovice/ Neopatrná ma-
nipulace se střelnou zbraní nebo 
možná přímý úmysl připravil devě-
tadvacetiletého muže o život.

Nešťastná událost se odehrála 
v pondělí 15. září v obci Tavíko-
vice. „Došlo u nás k nešťastné 
události, kdy jeden z místních oby-
vatelů postřelil svého návštěvníka. 
Z našeho pohledu se jedná o oso-
bu, se kterou nebyly žádné problé-
my. Jedná se o otce čtyř dětí, které 
vychovával v katolickém duchu. 
Byl sportovně založený, boxoval, 
prováděl lukostřelbu a bylo o něm 
známo, že je ozbrojený a má střel-
nou zbraň. Podle nepotvrzených 
zpráv tento člověk, který pracoval 
na pitevně soudního lékařství, 
přijel toho dne z práce pod vlivem 
alkoholu, a to v doprovodu svého 
kolegy. Poté došlo v jeho bytě ke 
zranění střelnou zbraní, záchranná 
služba provedla na místě resuscita-
ci, poté byl zraněný muž odvezen 
na zdejší fotbalové hřiště a odsud 
helikoptérou přepraven do brněn-
ské nemocnice, kde svým zněním 
podlehl,“ uvedl starosta Tavíkovic 
Libor Kosour.

„V pondělí odpoledne poli-
cisté přijali oznámení o střelbě 
v Tavíkovicích na Znojemsku. 
Při střelbě utrpěl vážné zranění 
devětadvacetiletý muž, který po 
převozu do nemocnice zranění 

podlehl. Co se mezi muži ode-
hrálo, nyní vyšetřují kriminalisté 
správy Jihomoravského kraje. 
Na místě byla nalezena legálně 
držená zbraň. Policisté případ vy-
šetřují jako podezření z trestného 
činu vraždy,“ informovala Jana 
Šípková, mluvčí Policie ČR.

Místní lidé sdělili, že rodina 
zadrženého muže se do Tavíkovic 
přistěhovala a bydlela v cihlové 
čtyřbytovce. Rodina má čtyři 
děti, které nechodily do školy, 
rodiče je vychovávali v duchu 
katolické víry a děti jezdily na 
zkoušky do církevní školy. 

„Moc toho k případu nevíme, 
nikdo nás neinformoval. Ve 

vedlejším domě se mělo střílet, 
přijela záchranná služba a poté 
i policie. Soused, co měl střílet, 
na mě působil normálně, občas 
zašel do hospody a pokecal, byl 
ochotný, když někdo potřeboval, 
tak pomohl. Normální soused.
U nás v Tavíkovicích je to už třetí 
vražda, už si zvykám, jednoho tu 
zabetonovali v baráku, pak za-
střelili ředitele Osevy, takže je to 
tu jako na divokém západě. Tady 
mě už nepřekvapí nic,“ sdělil sou-
sed zadrženého muže Josef Hos. 

Policie místo tragédie zajistila, 
byt byl ještě ve středu zapečetě-
ný. Rodina se prozatím uchýlila 
k příbuzným.                     /mask/
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Alois Vybíral: Budu bojovat
za Slovanskou epopej

Zvu Vás na veřejnou debatu
s europoslankyní Zuzanou Roithovou

 na téma „Komu patří budoucnost – Evropě nebo Asii?“,
která se uskuteční ve čtvrtek 2. října v 18.00 hodin ve Znojemské Besedě.

Ing. Alois Vybíral, kandidát do senátních voleb 

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

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

základní kurzy a periodická školení
obsluh vysokozdvižných vozíků, jeřábníků

a vazačů, strojníků  stavebních strojů
revize vyhrazených

a ostatních zdvihacích zařízení

JOSEF HRŮZA • Medlice 17
tel.: 724 940 711, 606 749 011

hruzamedlice@seznam.cz
www.voziky-jeraby.kvalitne.cz

ŠKOLENÍ - REVIZE
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

- TECHNICKÉ PROHLÍDKY

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!

Vám nabízí:
Vedení, rekonstrukce a kontrola účetnictví 

nebo daňové evidence podnikatelům,
obchodním společnostem, neziskovým
organizacím a společenstvím vlastníků

bytových jednotek.

Zpracování mezd,
kompletní personální agenda

Evidence majetku

Zpracování daňových přiznání k příslušným 
daním - včetně přehledů pro správu
sociálního zabezpečení, zdravotní

pojišťovny, statistické výkazy.

Podle přání klientů si pro doklady přijedeme.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51

672 01 Moravský Krumlov

Kontakt: tel./fax: 515 323 398
mobil: 728 728 619

E mail: Burešova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS

A PORADENSTVÍ V IT

Petr Záviška

Tel.: 728 881 666
E-mail: zaviska@gmail.com
Internet: www.pcpohotovost.kvalitne.cz

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.

/Moravskokrumlovsko/ Hned 
čtyřem mostům na Moravsko-
krumlovsku byla pro svůj hava-
rijní stav naplánována oprava, re-
spektive jejich celková výměna, 

Jeden z nich, v Tavíkovicích, se 
ale odkládá na jaro příštího roku
z důvodů nastávajícího zimního 
období a náročné technologie. 
Další tři v Chlupicích, Rybníkách 
a Tulešicích se právě vyměňují. 
To způsobuje nemalé problémy 
řidičům i dopravní obslužnosti. 

Na téměř dvacetikilometrovou 
objížďku řidiči právem nadávají. 
V Chlupicích se staví nový most 
vedle stávajícího, zatím se jezdí 
po starém mostě. Po výstavbě 
nového mostu se dokončí ko-
munikace, poloměr zatáčky se 
snížía zdemoluje se most starý. 

Nový most bude stát 20 milionů 
a s termínem dokončení červen 
příštího roku.

V Rybníkách se starý most 
zlikvidoval hned. Po betonáži 
základů nového mostu se pracuje  
na podpěrné skruži a začíná se vá-
zat výztuž rámu. Tento most bude 
stát 21,5 milionů korun.

V Tulešicích je také provoz 
uzavřen. Most bude stát 4,8 
milionu. Doprava pro autobusy 
tudy povede od 25. září a od 1. 
října bude zpřístupněn provoz
pro veškerou dopravu.

Jak již bylo řečeno, most v Ta-
víkovicích se letos opravovat ne-
bude, pro složitou dopravní ob-
služnost, a to i z toho důvodu, že 
se nachází na silnici druhé třídy 
Rouchovany - Znojmo, která 

slouží jako evakuační a příjezdo-
vá trasa zásahových jednotek Ja-
derné elektrárny Dukovany. Celá 

trasa z kraje Vysočina na Znojmo 
byla opravena v roce 2002, tento 
most byl tehdy vynechán.    /mask/

Mosty rychle dosluhují, čeká je nákladná oprava

/Dolní Dubňany/ Tento týden 
byla slavnostně otevřena budova 
nově zrekonstruovaného obecní-
ho úřadu v Dolních Dubňanech. 
Občané tu nevyřizují jen úřední 
záležitosti, jde totiž o multifunkč-

ní budovu. „Ve třetím podlaží 
stávající budovy nám praskl strop 
a bylo nutné jej opravit. Zjistilo 
se, že oprava stropu i se střechou 
bude stát nemalé peníze a navíc 
poslední patro bylo nevyužité. 

Byly tam zasedačky a knihovna 
a muselo se stále vytápět pro dvě 
osoby. Proto se nově knihovna 
a kanceláře obecního úřadu 
přestěhovaly do přízemí, kde to 
hlavně starší občané mají blíže. 
Uvolněné patro se zadaptovalo,“ 
vysvětlila důvody přestavby sta-
rostka obce Jana Mašová.

V nejvyšším patře jsou nově 
čtyři byty - jedna garsoniéra, dva 
dvoupokojové a jeden třípoko-
jový. Ve druhém patře se kom-
pletně zrekonstruovala mateřská 
školka i s jídelnou a zázemím. To 
znamená nová okna, topení, soci-
ální zařízení, podlahy, elektrické 
rozvody a osvětlení. V přízemí 
je nyní knihovna, obecní úřad
a soukromé kadeřnictví.

„Počítali jsme i s poštou, ale ta 
už se tu neotevřela. Prostory pů-
vodně určené pro poštu budeme 
muset využít jinak a pronajmeme 
je. Celá rekonstrukce stála 13 

milionů, z toho více jak 9 milionů 
šlo ze státního rozpočtu a progra-
mu Ministerstva pro místní roz-
voj. Zbytek dala obec z vlastních 
zdrojů,“ doplnila Jana Mašová.

„V současné době máme ve 
školce 25 dětí, což je plná kapa-
cita. Protože došlo k rekonstrukci 
celého obecního úřadu, ve kterém 
je umístěna i školka, museli jsme 
se na dobu nezbytně nutnou 
odstěhovat do základní školy. 
V rámci rekonstrukce nám byly 
upraveny veškeré prostory. Před-
tím jsme například topili tuhými 
palivy, takže nám ubyla funkce 
topiče. Dá  se říci, že jsme na re-
konstrukci vydělali a jsme moc 
spokojeni. Ještě nás trápí náby-
tek, ale ten už máme přislíben. 
Přibyly také prostory na zahradě, 
dostali jsme nový zahradní do-
mek,“ ocenila Zuzana Jakšová, 
vedoucí učitelka mateřské školy 
v Dolních Dubňanech.       /mask/

Radnice, školka i nové byty pod jednou střechou 

Silnice má nový povrch
/Moravskokrumlovsko/ Nově opravená silnice z Moravského 

Krumlova do Dobřínska a Dolních Dubňan je již předána do užívání. 
Jednalo se o udržovací práce na silnici třetí třídy s tím, že stavba byla 
rozdělena na 2 úseky. První začínal na křižovatce nad v Moravským 
Krumlovem a končil na začátku obce Dobřínsko. Druhý úsek začínal 
za obcí Dobřínsko u železničního přejezdu a končil na začátku obce 
Dolní Dubňany. Technologicky šlo o zesílení nevyhovujícího povr-
chu vozovky. Součástí je také zpevnění krajnic štěrkodrtí, úprava 
sjezdů, pročištění příkopů a vyspravení objízdné trasy, která byla 
nutností, protože práce probíhaly v celé šíři vozovky. Oprava stála 
více jak 23 milionů korun a začala počátkem září. V současnosti jsou 
položeny živičné vrstvy na obou úsecích a vyspravená objízdná tra-
sa z Horních Dubňan směrem na Tulešice. Na stavbě zbývá provést 
zpevnění krajnic, úprava sjezdů a pročištění příkopů od nánosu. Defi -
nitivní ukončení je naplánováno na letošní listopad.                /mask/

Vyhrál úřad v Prosiměřicích
/Brno, Prosiměřice/ V minulých dnech byly zveřejněny výsledky 

zeleného úřadování, neboli 3. ročníku Soutěže o ekologicky nejpřízni-
vější provoz úřadu, či instituce v Jihomoravském kraji, kterou vyhlásil 
v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ředitel Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha. Z výsledků vyplývá, že 
třetí nejekologičtější úřad na jižní Moravě je v Prosiměřicích. Městys 
tak získal bronzovou medaili. Princip soutěže spočívá v zodpovězení 
otázek, které jsou zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení sou-
těže. Otázky například zjišťují, zda přihlášený třídí odpad, používá 
recyklovaný papír, podporuje používání ekologických čistících pro-
středků, podporuje cyklodopravu zaměstnanců a občanů nebo zda
a kolik svých úředníků proškolil v oblasti EVVO. Soutěž je vyhodno-
cena ve dvou kategoriích - kategorie obecní úřady a kategorie pověřené 
obecní úřady a instituce. Do 3. ročníku soutěže se přihlásilo 34 úřadů 
a 2 instituce veřejné správy (Kancelář veřejného ochránce práv a Nej-
vyšší státní zastupitelství), které sídlí na území Jihomoravského kraje. 
Oceněné obce dostaly výtvarné originály z dílny Michala Pavlovského 
a certifi kát ředitele krajského úřadu za podporu a propagaci principů 
ekologicky příznivého chování úřadů.                                             /jak/

Radar pouze na okrasu
  

/Moravský Krumlov/ S informačním radarem umístěným na 
Ivančické jsou neustále problémy. Je více mimo provoz, než aby infor-
moval o rychlosti jízdy. Je to další důkaz pravdivosti dávno známého 
anglického přísloví - nejsem tak bohat, abych mohl kupovat laciné 
věci, nebo českého - laciné, dvakrát placené. „Radary vysoutěžené 
fi rmy sice ušetřily městu peníze, ale jejich funkce je problematická. Na 
Ivančické navíc není zdroj elektřiny, proto tam byl osazen radar se so-
lárním panelem. První  panel se rozbil již při dopravě montážní fi rmou, 
druhý, nefunkční, byl v krátké době vyměněn a nynější třetí funguje 
velmi sporadicky,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý. S dodavatelskou 
fi rmou jsou vedena jednání o nápravě v rámci záruční doby.      /mask/  

foto: mask

foto: mask
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OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

• PROVOZNÍHO
   ELEKTRIKÁŘE
• OBSLUHU LISŮ
• BRIGÁDNÍKY
   DO VÝROBY

 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

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

Zdeněk Gothard
vodoinstalatérství, topenářství

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

Nabízí poradenskou a montážní
činnost v těchto oborech:

•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   fotovoltaické elektrárny
    pro rodinné domy
•   domácí úpravny vody
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

tel.: 515 322 426 • mobil: 774 442 423
e-mail : gothardz@seznam.cz

VODA - TOPENÍ - PLYN
PLYNOSERVIS - DOUBEK
MK, Polánka 1713, tel.: 722 564 845
» Montáže plynového topení
» Dodávky kotlů na plyn i tuhá paliva
» Rozvody topení, montáže radiátorů
» Revize a zkoušky
» Montáže vody a odpadů
» Kompletace koupelen

náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro

Moravský Krumlov
tel.: 515 220 972

Úřední dny:
PO a ST 9-12, 13-16.30

V RÁMCI PODZIMNÍ AKCE
od 1.10. do 31.12. 2008

Nabízíme nad rámec pojištění:
+  10% sleva na povinné ručení
+  k tomu až 10% bonusu navíc
+  stejný bonus i na havarijní pojištění

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

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Již 12 let skládá OBK informační mozaiku jménem jaderná energe-
tika. Každý rok do ní přibude další kamínek poznání z některé oblasti 
techniky nutné pro řádné provozování jaderné elektrárny.

Ve městě Elektrostal nedaleko od Moskvy je továrna Elemaš, která 
vyrábí jaderné palivo i pro dukovanskou elektrárnu. A protože palivo 
je významná komponenta rozhodující o bezpečném provozu JE, uvítali 
jsme možnost tuto továrnu navštívit. Exkurze se uskutečnila díky part-
nerství Skupiny ČEZ a zúčastnili se jí všichni členové komise.

Firma, založená v roce 1917 jako munička, se po roce 1945 přeorien-
tovala na jadernou výrobu a dnes exportuje palivové soubory do 15 zemí 
světa. Palivo z Telemaše odebírá i fi rma Siemens a Areva (Francie).

Otevřenost, s jakou nás ruští hostitelé přijali, byla obdivuhodná. Pro-
hlédli jsme si linku na výrobu palivových proutků i dílnu kompletace 
palivových kazet. Opatřeni plášti, čepičkami a dozimetry jsme přímo 
u linky mohli sledovat jednotlivé operace. Linka na kompletaci palivo-
vých proutků je automatická a tak jsme krok za krokem sledovali na-
řezání trubiček, jejich plnění tabletami paliva až po zavaření koncovek, 
závěrečnou kontrolu a balení. Všude panuje klid, pracovní soustředění a 
úzkostlivá čistota. To platí i o dílně kompletace kazet. Po shlédnutí dílen 
jsme pochopili, proč se zahraniční zákazníci obrátili právě na tuto fi rmu. 
Pokud mi paměť sahá, i v Dukovanech nebyl nikdy problém s palivem.

Po chutném obědě v závodní jídelně byla naše delegace přijata ve-
dením města Elektrostal v čele se starostou. Vzájemně jsme představili 
svá města a obce a v krátké debatě jsme se dověděli, co pro město fi rma 
Elemaš znamená. Z ruské strany byl projeven zájem o navázání part-
nerských kontaktů. Další den jsme věnovali prohlídce Moskvy a pak již 
zpět domů. Jak jsem již v minulém čísle naznačil, chtěl bych na podzim 
uspořádat besedu o této cestě i dalších aspektech jaderné energetiky. 
Při ní bude určitě více prostoru pro zodpovězení všech dotazů.

22.9.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

PETICE ZA ZLEPŠENÍ DOPRAVY
Dne 10. 9. 2008 byla podána petice za zlepšení dopravy ve městě 

Ivančice. Důvodem vzniku petice byla skutečnost, že doprava v 
územním plánu (od 27. 8. 2008 - nejvyšším soudem zrušen) byla 
řešena velice špatně. Pod tuto petici se podepsalo vice než 500 obyvatel 
města. Organizatoři petice v ní požadují:

I) V územní rezervě ponechat obchvat města ve vzdálenější polo-
ze za silem a kopcem Bouchalem (varianta 3B ze studie fi . Viapont)
II) Přesunout příjezdovou silnici č. 394 od Brna do Ivančic za židovský 
hřbitov s výjezdem  U Tří kohoutů a toto  urychleně realizovat. III) Roz-
šiřit stávající síť silnic II. třídy o novou spojnici, tzv. jižní obchvat.

Již na následném veřejném zastupitelstvu konaném 15. 9. 2008 starosta
 města seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s podanou peticí a také 
se vyjádřil, že není problém danou petici akceptovat v novém územním 
plánu. Věřme, že tímto se doprava ve městě začne ubírat správným smě-
rem.   Občanské sdružení Ivančice - město pro život, organizátoři petice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Ivančice/ Za sychravého 
počasí a velkého davu obyvatel 
byl v neděli dopoledne uveden do 
provozu nově zrekonstruovaný 
most v Ivančicích - Němčicích 
přes řeku Jihlavu.

Bez velkých okázalostí starosta 
města Vojtěch Adam vzal plot 
zabraňující vjezd do rukou a od-
stranil ho z vozovky. „Jsem rád, 
že termín 21. září, který byl de-
klarován již delší dobu, byl dodr-
žen a most byl přesně v 11 hodin 
uveden do zkušebního provozu
a bude sloužit desítky let ivančic-
kým občanům i návštěvníkům. 
Protože je neděle, slavnostní 
otevření se vší parádou proběhne 
ve středu. Také jsem okamžitě 
informoval složky integrovaného 
záchranného systému, že most je 
plně zprovozněn,“ sdělil Vojtěch 
Adam, starosta Ivančic.

Po otevření mohla jako první 
po mostě projet sanitka rychlé 
záchranné služby spěchající k pří-

padu, ale protože most byl ucpán 
lidmi, zvolila ještě trasu přes most 
vedlejší. Takže první projelo malé 
auto Suzuky a za ním moped. Poté 
se již provoz rozjel naplno. Ve 
středu při slavnostním otevření 
parádně pršelo. Lidí s deštníky se 
sešlo minimálně.

„Přeji všem, a především 
řidičům, aby tento most, ale i 
ostatní stavby jak realizované, tak 
i plánované sloužily ku prospě-
chu. Prosím také o trpělivost při 
realizaci nových staveb a nutných 
objížďkách a přeji si, aby zhotovi-
telé dodržovali stanovené termíny 
uzavírek. Ať tento most bezpečně 
slouží motoristům desítky let,“ 
pronesl při otevření Alois Vybíral, 
náměstek SÚS JMK.

Na mostu se ale stále pracuje. 
Stavební práce byly zahájeny 
v říjnu 2007 a budou ukončeny 
do 31. října 2008. Rekonstrukce 
mostu vyřešila dlouhodobě ne-
vyhovující parametry šířkového 

uspořádání z původní volné šířky 
vozovky 5,2 na 7 metrů. Nosná 
část mostu je tvořena spřaženou 
železobetonovou konstrukcí pře-
depnutou volnými lany, čímž bylo 
dosaženo zátěžové třídy A. Délka 
přemostění je 41 metrů. Současně 
byl také zřízen jednostranný chod-
ník pro pěší.  Mnozí lidé ale chodí 
po straně, kde chodník není.

„Ještě zůstávají práce na pod-
mostí a odstranění provizorní 
lávky. Snad ještě připomenu, že 
původní most, který nevyhovo-
val, byl z roku 1923. Také bych 
vysvětlil, že v průběhu stavby 
nás potkaly věci, které jsme neo-

čekávali. Zjistila se jiná struktura 
podloží pod dnem, a to způsobilo 
problémy s protlakem pod dnem. 
Dvakrát nás uměle vyplavil, pro-
tože byla zvýšena hladina vody 
pro vodáky z přehrady Mohelno. 
Hlavním problémem bylo, že nos-
ná konstrukce byla jiná, než do-
kumentace předpokládala, a bylo
nutné změnit celou technologii 
rekonstrukce, proto naběhlo ně-
kolikatýdenní zpoždění,“ uvedl
za zhotovitele OHL ŽS Jiří Raška.

Rekonstrukce byla významně 
spolufi nancována Evropskou unií 
a celkové náklady se vyšplhaly
na 48 milionů korun.   /jak/

Přes most v Ivančicích se konečně jezdí

/Hostěradice - Chlupice/ Díky 
dotaci z krajského úřadu ještě 
nyní, v deštivém počasí, začne 
dodavatelská fi rma s výkopovými 
pracemi pro kanalizaci.

„V Hostěradicích již máme 
kanalizační síť, vodu, plyn a 
ostatní infrastrukturu, pouze 
v jedné části - Chlupicích jsou 
některé nedodělky kanalizace. 
Protože se nám podařilo získat 

dotaci od Jihomoravského kra-
je ve výši 3,8 milionu korun, 
ještě teď na podzim začneme 
s dostavbou. Zhotovitel akce 
začne kopat a pokládat potrubí. 
Po dokončení bude splašková 
kanalizace kompletní. K silniční 
uzávěře nedojde, protože trasa 
nevede v silnici, ale zahradami,“ 
vysvětlil Marek Šeiner, starosta 
Hostěradic.                        /mask/

Krajské peníze do Chlupic 

/Dolní Dubňany/ Nová čis-
tírna odpadních vod by mohla 
v Dolních Dubňanech stát do tří 
let. Pokud se nebudou protahovat 
úřední jednání. Původní záměr 
výstavby výtlaku do sousední 
obce je defi nitivně u ledu.

„Uvažovaný výtlak do Horních 
Dubňan je zanesen i do územního 
plánu, kde se měly splašky vy-
čistit v tamější čističce. Nechali 
jsme zpracovat porovnávací stu-
dii, a z té vyplynulo, že v Honích 
Dubňanech nás nepojmou, a také 
se počítalo s případnou rezervou 
pro výstavbu rodinných domků. 
V Horních Dubňanech by se mu-
sela pro nás stavět nová čistírna 
odpadních vod vedle stávající, a 
ještě by jsme tam splašky musely 

tlačit. To je velmi neekonomické 
řešení a studie to potvrdila,“ vy-
světlila starostka Dolních Dubňan 
Jana Mašová. 

Takže výstavba čistírny v Dol-
ních Dubňanech ušetří investice 
za výtlak. Obec bude mít svou 
vlastní čistírnu i s kanalizací. Tato 
stavba přijde na 40 milionů včetně 
DPH. „Tyto prostředky samozřej-
mě nemáme, takže budeme žádat 
o evropské dotace, ale i krajské 
a republikové. V současnosti 
zaměřujeme mapové podklady a 
bude následovat výběrové řízení 
na projektanta akce. Budeme také 
muset změnit územní plán. S vy-
řizováním by jsme chtěli být ho-
tovi příští rok a následovat budou 
žádosti o dotace.                /mask/

Kanalizační výtlak nebude

foto: jak



/Moravský Krumlov/ Nad 
malými pobočkami finančních 
úřadů se stahují mraky. Proč? 
Z Ministerstva financí vzešly dva 
návrhy na snížení administrativní 
zátěže. Jedná se o změnu systému 
výběru daní a zjednodušení legis-
lativy a správy daní a poplatků. 
Jeden možný nový model navrhl 
současný ministr financí Miroslav 
Kalousek, autorem druhého je 
jeho náměstek Peter Chrenko.

První návrh počítá se třístup-
ňovou hierarchií - krajské město, 
okresní město, a ostatní budou po-
bočky. V tomto případě by poboč-
ka Finančního úřadu v Moravském 
Krumlově zůstala zachována, ale 
její pravomoci by byly omezené, 
zeštíhlení by se pravděpodobně 
dotklo i zaměstnanců.

Druhá varianta počítá s dvoj-
stupňovým členěním, tj. krajské 
město, okresní město. Pokud 
by byl přijat tento návrh, tak by 
úřadovna v Moravském Krumlo-
vě zanikla úplně. „Před léty byla 
přestavěna státní správa, aby se 
dostala blíže k lidem. Současné 
opatření se chystá zase státní 
správu od lidí vzdálit. Takový 
„odezdikezdizmus“ nemám rád 
a nemohu ho nikdy podporovat. 
Psali jsme v tomto duchu minis-
trovi financí. Ubezpečil nás, že 
se bude postupovat citlivě, ale na 
druhé straně bude osud těchto po-
bočných pracovišť v kompetenci 
okresních ředitelů. Iluze v tomto 
směru nemám. Bude-li naznačený 
trend pokračovat (katastrální úřa-
dy, úřady práce, sociálka apod.), 

ztratí smysl i obce s rozšířenou 
působností,“ zhodnotil záměr 
ministerstva Jaroslav Mokrý, sta-
rosta Moravského Krumlova.

Na téma restrukturalizace 
finančních úřadů a správy daní 
a cel proběhla v tomto roce ve-
řejná diskuze. V současnosti se 
zapracovávají připomínky a bude 
se rozhodovat mezi jednotlivými 
variantami.

Co mají oba návrhy na zjedno-
dušení daňového systému společ-
ného je tzv. „Desatero nového da-
ňového systému“.  Zjednodušeně 
jej lze popsat takto:

1. zákonnost upravovat daně 
pouze pomocí zákonů (ne desítka-
mi pokynů a stovkami stanovisek 
MF), 2. určitost ozřejmit každý 
záměr zákona a jaké bude mít 

dopady na poplatníka, 3. jednodu-
chost - čím větší komplikovanost, 
tím větší prostor k únikům (nelze 
popsat všechny situace), 4. lehkost 
výpočtu/výběru a tím úspory při 
správě daní, 5. zaměření kontroly 
- neobtěžujme ty, co platí, ale ty, 
co se daním vyhýbají, 6. stabilita - 
neměnit základ daně, jenom upra-
vovat výši odečitatelných položek, 
7. včasnost - přijímat zásadní změ-
ny s dostatečným předstihem a po-
skytnout návrhy zákonů k odborné 
a veřejné diskusi, 8. pravidelnost 
- posuzovat opodstatněnost jed-
notlivých ustanovení a pravidelně 
čistit od nepotřebných, 9. férovost 
- respektovat rovnocenné posta-
vení poplatníka a správce s cílem 
férového výběru pro stát, 10. kon-
kurenčnost - podporovat ekono-

mickou aktivitu a investice doma 
i v zahraničí a vytvářet pracovní 
příležitosti a prosperitu obyvatel 
žijících v ČR. 

„Cílem reformy daňového 
systému 2010 je snížení admi-
nistrativní zátěže pro poplatníky 
a státní správu Jak toho chceme 
dosáhnout? Maximální zjednodu-
šení legislativy, maximální zjed-
nodušení správy daní a odvodů. 
Jde o to zjednodušit a stabilizovat 
systém. Princip je placení pouze 
zaměstnancem (ne zaměstnavate-
lem), jeden typ pojištění - tj. jedna 
sazba, sjednocení vyměřovacího 
základu se zdravotním pojiště-
ním. jedno přiznání / vyúčtování, 
jeden správce, jedna platba, jedna 
kontrola,“ vysvětlil ministr finan-
cí Miroslav Kalousek.           /jak/ 
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*P�ímá platba: 10%, po�et splátek: 9, RPSN: 0%.
Prodej na splátky pouze v prodejnách ozna�ených logem Husqvarna Þ nancování. Husqvarna Þ nancování je 
zaji�t�no spole�ností Essox s.r.o.
** Stanoveno výrobcem motoru. Ceny jsou pouze doporu�ené v�etn� DPH. Akce platí do 15.10.2008.

Nav�tivte na�i prodejnu:

Skv�lá podzimní výbava 
od spole�nosti Husqvarna®

NOVINKA
1.000 K�
BONUS

FINANCOVÁNÍ
10X10

BONUS
AK�NÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

AK�NÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

Husqvarna LT 151
Kompaktní zahradní traktor s bo�ním výhozem, moderního 
vzhledu a ergonomickými prvky. Výkonný motor Kohler s tla-
kovým mazáním. S mechanickou p�evodovkou. Sb�rací ko� a 
mul�ovací záslepka (BioClip) k dostání jako p�íslu�enství. Mo-
tor Kohler 15 k** � �í�ka sekání 97 cm � hmotnost 180 kg. Sou-
�ástí nabídky je kupón na p�íslu�enství v hodnot� 5.000 K� zdarma.

54.900 K�
M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 5.490 K�*

Husqvarna Rider 16C AWD
Náhon na v�echna kola výrazn� zvy�uje trakci a dostup-
nost a jedine�né kloubové �ízení vylep�uje dosah a ovla-
datelnost. Sn�hová radlice k dostání jako p�íslu�enství. 
Motor B&S 15,5 k** � �í�ka sekání 94 cm � vý�ka seká-
ní 30-80 mm � hmotnost 251 kg. Sou�ástí nabídky je kupón 
na p�íslu�enství v hodnot� 10.000 K� zdarma.

129.900 K�
M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 12.990 K�*

10.000 K�
BONUS

FINANCOVÁNÍ
10X10

5.000 K�
BONUS

FINANCOVÁNÍ
10X10

Husqvarna 445 e-series
Výkonná pila na v�estranné pou�ití s profesionálními 
kvalitami. Napínání �et�zu bez pou�ití dal�ího ná�adí. 
Motor X-TORQ®. Výkon 2,1 kW/2,8 k � délka li�ty 
15�/38 cm � hmotnost bez li�ty a �et�zu 5,1 kg.
Vym��te svoji starou pilu za novou a získejte k tomuto modelu ekolo-
gické palivo Aspen a �ek na p�íslu�enství v hodnot� 1.000 K� zdarma.

12.590 K�
M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.259 K�*

Husqvarna 235 R
K�ovino�ez vhodný pro náro�né práce na zahrad�.
Vysoce výkonný motor E-TECH® s nízkými emisemi. 
36,3 cm³ � výkon 1,3 kW/1,8 k � hmotnost 7,3 kg (bez 
p�íslu�enství).

B��ná cena 13.990 K�
Ak�ní cena 11.990 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.199 K�*

Husqvarna 460
�et�zová pila se snadnou údr�bou, efektivní technikou �e-
zání a ergonomicky tvarovaným t�lem. Motor X-TORQ®.
Výkon 2,7 kW/3,7 k � délka li�ty 15�/38 cm � hmotnost 
bez li�ty a �et�zu 5,8 kg.

B��ná cena 16.990 K�
Ak�ní cena 14.490 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.449 K�*

Husqvarna 137 e-series
Pila je ur�ena pro hobby vyu�ití, se snadným startová-
ním. Spl�uje po�adavky na bezpe�nost, ergonomii a 
funk�nost. Výkon 1,6 kW/2,2 k � délka li�ty 15�/38 cm � 
hmotnost bez li�ty a �et�zu 4,6 kg. Sou�ástí nabídky je ta�ka 
na �et�zovou pilu v hodnot� 554 K� zdarma.

B��ná cena 6.990 K�
Ak�ní cena 6.290 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 629 K�*

AK�NÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

Spole�nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk�, a proto si vyhrazuje právo zm�nit design, speciÞ kace a vybavení bez p�edchozího upozorn�ní. Husqvarna je registrovaná ochranná 
známka. Copyright © 2008 HUSQVARNA. V�echna práva vyhrazena.

Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451  •  mobil: 737 260 791

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, chtěla bych se Vás zeptat na svůj problém. Jsem roz-
vedená od ledna 2008, když jsem s manželem již předtím delší dobu 
nežila. Majetkově nejsme dosud vypořádáni a máme v manželství 
mimo jiné několik nemovitostí, většinou pozemků. Nyní jsem majet-
kové vypořádání chtěla začít s manželem řešit, ale hned na počátku 
jsem zjistila, že na nemovitostech je vedena exekuce pro nějaký dluh 
mého bývalého manžela, když v době rozvodu na nemovitostech nic 
nebylo. Zajímalo by mě, zda-li je exekuce pouze na jeho části nebo 
zda případně mohou postihnout i moji polovinu domu a pozemků.

Tento či obdobný dotaz týkající se společného majetku mezi man-
žely je poměrně častý a je třeba k němu především nejprve uvést, že 
pokud máte nemovitosti ve společném jmění manželů, nejde o formu 
podílového spoluvlastnictví, k nemovitostem nemáte žádné podíly
a veškerý majetek (tedy i nemovitý) je tedy Vás obou. Není tedy Vaše 
část či podíl a podíl Vašeho bývalého manžela. Právní mocí rozvodu 
manželství zaniká Vaše společné jmění manželů a je třeba provést 
jeho vypořádání, které právě zabraňuje takto vzniklým situacím či je 
alespoň právně řeší. Ve Vaší situaci je důležité, zda-li jde o pohledáv-
ku, která vznikla v době manželství či dříve. Pokud předpokládám, že 
vznikla v manželství, může exekutor uspokojit dluh opravdu z celého 
Vašeho společného majetku, který máte s bývalým manželem. 

Nezbývá tedy než zdůraznit skutečnost, že mezi bývalými manžely 
je třeba co nejdříve po rozvodu provést vypořádání společného ma-
jetku a společných závazků, aby bylo zřejmé, co každému z manželů 
zůstává za majetek, a které závazky přebírá, a mohli jste se vyhnout 
budoucím problémům. Tento postup bych tedy radil i ve Vašem pří-
padě, tj. přistoupit k vypořádání společného majetku a závazků, a 
to buď dohodou, jejíž součástí bude i řešení nastalého exekučního 
řízení nebo cestou soudní.

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Můj manžel podniká na živnosten-
ský list a chtěl by, abych pro něj dělala účetnictví. Je možné, aby mne 
zaměstnal na pracovní smlouvu? Předem Vám děkuji za odpověď. 

Bohužel pokud Váš manžel podniká jako osoba samostatně vý-
dělečně činná, nemůže Vás zaměstnat na pracovní smlouvu, jelikož 
pracovněprávní vztahy mezi manžely zákoník práce přímo vylučuje 
(konkrétně v § 318). Můžete však využít institutu tzv. spolupracující 
osoby anebo je možností založení právnické osoby (např. společnosti 
s ručeným omezením), pod kterou by Váš manžel začal podnikat. Tato 
společnost pak Vás již může řádně zaměstnat jako účetní. 

§

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

VÍME, CO
HLEDÁTE

katalog
regionálních
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na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ

www.zrcadlo.info

Bude zrušen finanční úřad v Moravském Krumlově?



Pane řediteli, představte nám 
prosím Vaši školu? 

Naše škola je malotřídní. Sou-
částí školy jsou mateřská škola, 
školní družina a školní jídelna. 
V současné době navštěvují zá-
kladní školu 34 žáci. Ti jsou vy-
učováni ve dvou třídách. Mateř-
skou školu navštěvuje 17 dětí, ve 
školní družině máme zapsaných 
25 dětí a možnosti oběda využívá 
přibližně 40 dětí. 

Jak hodnotíte stav školy v po-
sledních pár letech?

Naše škola prošla během ně-
kolika posledních let značnými 
úpravami. Podařilo se vyměnit 
okna v celé budově, zrekonstruo-
vat sociální zařízení, vybudovat 
nové hřiště s umělou trávou, 
upravit prostory školní zahrady, 
kterou využívají převážně děti 
mateřské školy a žáci školní 
družiny.  Velkých změn dozna-
la školní jídelna, nově vznikla 
kvalitně vybavená počítačová 
učebna. Možnost práce na počí-
tačích mají děti i v samotných 
učebnách, zkvalitnilo se vybavení 
školy učebními pomůckami a 
povedlo se mnohé další. Velkou 
zásluhu na tomto rozvoji školy 
má současné složení obecního za-
stupitelstva, v čele se starostkou 
Zdenkou Březinovou. Ta věnuje 
vzhledu i vybavení školy velkou 
pozornost a myslím, že je to na 
celkové atmosféře školy znát. 

Takže zánik Vaší malotřídní 
školy nehrozí a rozvíjí se?

Je jasné, že na dalším  rozvoji 
školy mají zájem všichni její pra-
covníci. Tak jako pro každou ško-
lu je pro nás prioritou spokojenost 
dětí i rodičů a kvalitní výsledky 
žáků ať už v přijímacích řízeních 

na víceletá gymnázia nebo při 
přechodu do ZŠ Višňové, kam 
většina našich dětí odchází do 
šestého ročníku. Myslím si, že 
tento nesnadný cíl se daří úspěšně 
naplňovat.

Jak konkrétně? Co tedy pro 
rozvoj dětí ve výuce děláte?

Snažíme se zkvalitnit a zpestřit 
výuku prací s počítači a jinou 
technikou. Není výjimkou, když 
výuka probíhá mimo lavice, sna-
žíme se vytvářet pro děti různé 
pracovní koutky. Dvakrát do roka 
s dětmi pořádáme školní výlety, 
žáci se účastní výuky plavání. 
Také „noční spaní“ v budově ško-
ly je dětmi vždy vítáno. Také jsme 
se zapojili do výroby panenek pro 
organizaci UNICEF. Přidaly se 
k nám i jiné školy, například ZŠ 
Višňová a ZŠ Želetice. Navště-
vujeme divadelní představení 
v Moravském Krumlově, letos 
plánujeme i návštěvu divadla ve 
Znojmě. V odpoledních hodinách 
nabízíme pomoc dětem, které ne-
zvládají učivo třeba po dlouhodo-
bější nepřítomnosti ve škole.

Máte na škole nějaký vzdělá-
vací program, praktikujete nové 
vzdělávací metody? 

Stejně jako na jiných školách 
začala i u nás výuka podle Škol-
ního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. V současné 
době už podle tohoto programu 
pracují žáci 1. a 2. ročníku. 

A jaké mimoškolní aktivity pro 
děti organizujete? 

Naše škola nabízí dětem široké 
spektrum zájmové činnosti. Z 
celé řady zájmových útvarů mohu 
zmínit například kroužky malé 
kopané, keramiky, věnujeme se 
i ostatním sportovním aktivitám, 

nezapomínáme ani na vyžití dětí 
u počítačů a v neposlední řadě je 
pozornost věnována také jazykům. 
V letošním roce připravujeme pro 
děti nově kroužek  malých  zdra-
votníků a přírodovědců. Veškerá 
tahle činnost je organizována s 
pomocí DDM Miroslav. Tato spo-
lupráce probíhá už několik roků. 
V letošním školním roce máme 
v kroužcích zapsáno přibližně 150 
dětí. Radost máme hlavně z toho, 
že se do zájmové práce zapojují i 
děti, které už naši školu opustily, 
a také proto, že dokážeme nabíd-
nout vhodné využití volného času 
i dětem z okolních obcí. Nejvíc je 
však tato práce vidět na kroužku 
malé kopané. Naši fotbalisté 
velmi úspěšně reprezentují obec 
v okresních soutěžích. Velmi 
dobře  pracoval v loňském roce 
rovněž dramatický kroužek. Po-
hádka Kráska a růže, kterou děti 
v závěru školního roku sehrály 
pro  veřejnost i pro děti z okolních 
škol, měla velký úspěch. Pozitivní 
je, že do práce vedoucích zájmo-
vých útvarů úspěšně zapojujeme
i rodiče dětí. 

Jak konkrétně vidíte spoluprá-
ci  školy a rodičů?  

Spolupráce rodiny a školy je 
pro chod školy velmi důležitá. Do 
života školy se rodiče snažíme 
zapojovat. Nabízíme rodičům 
možnost podívat se v průběhu 
dopoledne na děti přímo ve vy-
učování, odpoledne potom mají 
možnost si o problémech svých 
dětí povykládat přímo s vyučují-
cím. Tuto možnost jim nabízíme 
pravidelně několikrát během 
školního roku. Pořádáme také 
společné odpolední vyučování 
rodičů a dětí, které se  setkává 

s dobrým ohlasem.  Rada školy 
pomůže při organizaci dětského 
sportovního dne, rodiče se aktiv-
ně zapojují do příprav maškarní-
ho karnevalu.

Spolupracujete i s jinými ško-
lami ve Vašem okolí? 

Nejvýraznější  spolupráce je 
bezesporu s DDM Miroslav. For-
mou metodických setkání spolu-
pracujeme rovněž se ZŠ Višňové 
a ZŠ Tavíkovice. 

Jak se u Vás ve škole žáci cítí, 
jsou spokojeni?

To není otázka na mě. Nejlépe 
by bylo, kdybyste se zeptal přímo 
dětí nebo naši školu navštívil
a udělal si vlastní obrázek.

Na co se můžeme těšit v ob-
lasti kultury a sportu? Zapojuje 
se škola do veřejného života? 
Na co nás pozvete? 

Mimo fotbalu a divadla 
připravujeme dvakrát do roka 
vystoupení pro veřejnost s kul-
turním programem. Zejména 
vystoupení v období Vánoc se 
setkává s velkým úspěchem. 
Společně s obcí nezapomínáme 
ani na naše seniory, kterým se 
také snažíme zpříjemnit vánoční 
čas kulturním vystoupením..

Zúčastňují se žáci soutěží? 
Ano, již jsem zmiňoval okresní 

soutěže v kopané, žáci mají mož-
nost účastnit se různých výtvar-
ných a  pěveckých soutěží. 

Co negativní jevy, máte s nimy 
problémy? 

Způsob práce na naší škole, ne-
ustálý kontakt dětí s dospělými a 
téměř rodinné prostředí  vylučují 
výskyt negativních jevů. Také 
funkce metodika školní prevence 
tuto oblast zkvalitňuje.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. Otta Rapfa, ředitele ZŠ v Trstěnicích 
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GE Money Bank
MORAVSKÝ KRUMLOV

nám. T.G.M. 41
tel.: 515 266 441-4

GE Money Bank
POHOŘELICE
Brněnská 120

tel.: 519 369 191

GE Money Bank
ZNOJMO

Velká Michálská 3
tel.: 515 200 471

Zájemce o bydlení
uspokojí v příštím roce

/Hostěradice/ Tristní situace s bydlením v Hostěradicích bude 
v příštím roce minulostí. Budou se tu totiž budovat nové bytové domy. 
„Naši obec si vybrala developerská fi rma jako vhodnou lokalitu pro 
výstavbu bytových domů. Budou se tu stavět osmibytové domy. Záměr 
investora je v první etapě vybudovat tři bytovky v blízkosti centra. 
Ceny bytů by se měly pohybovat od 750 tisíc až do milionu za byt, 
velikostně od 1+1 až po 3+1. Největší byt má výměru 80 m², takže jde 
o prostorné bydlení,“ vysvětlil starosta Hostěradic Marek Šeiner.

Jedná se o ucelenou bytovou zónu, kde budou parkoviště, garáže. 
Firma na své náklady vybuduje také dětské hřiště. V současné době 
obecní úřad v Hostěradicích eviduje poměrně velké množství zájem-
ců o bydlení. „Firma s žadateli vstoupila v jednání. Kdo ale ještě 
bude mít zájem, může se nahlásit na našem obecním úřadě,“ doplnil 
starosta. Výstavba by měla být zahájena ještě v tomto roce. Kolau-
dace je naplánována na podzim příštího roku, takže noví majitelé již 
budou moci strávit příští Vánoce v novém. „Já tuto iniciativu hod-
notím kladně. Nejen se tím obec rozvíjí, ale zároveň to řeší bytovou 
situaci, která u nás není nejlepší. Zatím na úřadě mámě 70 žádostí
o byt, což je hodně. Výstavbou může dojít k uspokojení těchto
zájemců,“ doplnil starosta Marek Šeiner.                                 /mask/

Vymění hodinový stroj
/Oslavany/ Ve věži kostela svatého Mikuláše v Oslavanech dosluhu-

je a z posledních sil funguje hodinový stroj. Již v minulosti se tehdejší 
MNV zavázalo, že dá tento hodinový stroj opravit, což se ale nesta-
lo. V průběhu let se na vyřčený slib zapomnělo. Vzhledem k tomu,
že v poslední době dochází k častým poruchám hodinového stroje, 
obrátila se na město oslavanská farnost, a požádala o fi nanční pomoc 
- dotaci na pořízení nového hodinového stroje. „Protože s tímto výda-
jem rozpočet nepočítal, hledala se požadovaná částka ve výši 100 tisíc 
korun jinde. Zastupitelé nakonec rozhodli o poskytnutí této částky. Do 
konce letošního roku by se měl ve věži kostela objevit nový moderní 
stroj, který bude řídit hodiny,“ uvedl starosta Vít Aldorf.           /jak

Zeď zabezpečí vozovku
/Moravský Krumlov/ Mnozí domácí i přespolní řidiči si nemohli 

nevšimnout částečné uzávěry jednoho jízdního pruhu u fabrického 
mostu v Moravském Krumlově ve směru na Rakšice. Důvodem rekon-
strukce je výstavba nové opěrné zdi tvořící břeh řeky Rokytné. Břeh 
byl podemletý a hrozilo jeho zřícení i s částí vozovky. V současné době 
jsou na opěrné zdi provedeny mikropiloty a armuje se základ nové zdi. 
Poté bude opravena i vozovka v úseku dlouhém 130 metrů. Dopravu
v těchto místech řídí semafor, v zimních měsících bude podle počasí
rekonstrukce možná přerušena. Celkové náklady na stavbu jsou 17 mi-
lionů korun. Opravy potrvají do konce června příštího roku.      /mask/
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY 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, v pátek do 18.00 hodin

IERACO - WECH a.s.

PRODEJ 

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ

Ohlédnutí za čtyřletou 
prací v krajském

zastupitelstvu
Přijetím kandidatury za člena krajského zastupitelstva jsem sou-

časně vzal na sebe závazek, že pokud mám v úmyslu vykonávat tuto 
práci dobře, musím důsledně zůstávat v kontaktu s občany, vědět co 
je zajímá, zaměřovat se na řešení jejich problémů a musím také znát 
potřeby měst a obcí Jihomoravského kraje. Nyní stojí občané opět před 
volbami a já si kladu otázku, jak oslovit voliče, aniž bych se snížil k ná-
tlakové volební kampani, a přesto dokázal čelit bombastické reklamě 
velkých stran, které zahlcují média i veřejný prostor. Kampani, v níž 
se často kryje skutečná odpovědnost kandidátů prospívat regionu dnes
i do budoucnosti s úmyslem obsadit jen lukrativní posty.

Jak si představuji budoucnost Jihomoravanů já? Jako období, v němž 
mohou lidé žít a pracovat pro blaho své i ostatních, v němž si všichni 
budou rovni před zákonem, kde nebude nikdo šikanován z politických 
postojů ani pro různé sociální zařazení, kde budou mít všichni vhodné 
pracovní možnosti a právo na odpočinek po vykonané práci, právo
na důstojné stáří. Jistotu, že se naše mládež může vzdělávat bez obav, 
zda na to rodiče budou mít prostředky, a péče o zdraví bude dostupná 
všem. Cesta k naplnění této vize není snadná a nejsem demagog, abych 
se tvářil, že to dokážu zařídit sám. Přál bych si a tím i všem občanům, 
aby zkušeně a fundovaně využili svého volebního práva a pečlivě
zvážili, kdo jejich představu o zkvalitňování života a spravedlivé
rozdělování národního důchodu míní naplnit. 

Práce v krajském zastupitelstvu se stává důležitým článkem výkonné
moci mezi vládou a místními samosprávami. A to jak v otázkách 
fi nančních, tak v rozhodování o praktických krocích. Kraje mají
zákonnou iniciativu a přes asociaci hejtmanů lze prosazovat a ovlivňo-
vat přípravu zákonných norem. V minulém funkčním období se těchto 
nástrojů využilo velice málo, protože navrhovaný zákon o krajských 
referendech byl z programu Poslanecké sněmovny Českého parlamentu
vládnoucí koalicí vyřazen.

Postavení Jihomoravského kraje je v současnosti složité, protože za-
stupitelstvo vede jediný hejtman v republice, který není členem ODS. 
Z toho plynou některé problémy při prosazování zájmů kraje proti 
vládní politice. Jako člen zastupitelstva pracuji v kontrolním výboru 
a jsem místopředsedou komise pro rozvoj venkova. Kandidoval jsem 
a opět kandiduji za KSČM. Ačkoliv stojí tato strana v opozici, snažil 
jsem se vždy aktivně, nekonfrontačním přístupem a vyjednáváním 
navrhovat a podporovat taková řešení problémů, která byla v zájmu 
občanů a regionu. Ne všechny dobré myšlenky se podařilo realizovat, 
neboť koalice prosazuje své zájmy a má výraznou převahu. Ze své po-
zice starosty města Miroslavi se snažím hájit zájmy obcí a z důkladné 
znalosti věci též region Znojemsko. Aktivně jsem se podílel na řešení 
problémů s fi nanční situací ve znojemské nemocnici. V oblasti dotač-
ní politiky jsem hájil obce Kuchařovice, Vémyslice, Podmolí, Šatov
a jiné. Také pro samotnou Miroslav se mi podařilo zajistit zafi nancová-
ní kabin pro fotbalisty, hřiště pro TJ Sokol Miroslav, dětské dopravní 
hřiště - dnes hojně navštěvované rodiči s dětmi, zajistit opravu portálu 
a dveří miroslavského zámku apod.

Jako aktivní člen krajského zastupitelstva jsem na pozvání europo-
slance Dr. Maštálky navštívil v březnu tohoto roku Brusel. Byl jsem 
účasten jednání EP, přijal jsem pozvání do Českého domu a využil 
jsem příležitosti prohlédnout si centrálu NATO. Dovolte mi, abych se 
jen velmi stručně s vámi na tomto místě podělil o drobnou zkušenost 
z této cesty. Když přijíždějí starostové ČR do Bruselu, těší se, že uvidí 
něco lepšího než doma. Ale po pár dnech s radostí zjistí, že Češi jsou 
v Evropě to lepší. Je to dobrá škola pro naše sebevědomí.

V květnu jsem byl rovněž vyslán jako člen politické delegace
Jihomoravského kraje do Ruska. Součástí výpravy byla úspěšná česká 
podnikatelská skupina dojednávající kontrakty na Urale a na Sibiři. 

Budu-li i v letošních volbách úspěšný, budu usilovat o to, abych co 
nejlépe zúročil získané zkušenosti z práce v krajském zastupitelstvu
i dlouholeté poznatky za své činnosti ve funkci starosty města. Dů-
kladně budu promýšlet postupy, které by mohly vést k prospěchu 
měst a obcí regionu a především jeho občanů. Dokážu nabídnout ruku
ke spolupráci každému, kdo chce usilovat o rozvoj kraje a zlepšovat 
kvalitu života jeho občanů.

Pokusme se při letošní volbě prokázat, zda se moc a zodpovědnost 
ještě vůbec získává ve volbách, anebo už jen mediální masáží a pomocí 
politických kejklů spojených s vydíráním, korupcí a klientelismem.

Ing. Augustin Forman

Policisté se poprali a pak po sobě i stříleli
/Moravský Krumlov, Koněšín/

Deset příslušníků městské a státní 
policie si sáhlo na dno svých sil 
a možností při náročném výcviku 
na radarce, jak mnozí přezdívají 
bývalou radarovou základnu ar-
mády ČR v Koněšíně.

V současnosti ji vlastní obec 
Koněšín a ta ji dlouhodobě pro-
najala panu Jiřímu Introvičovi, 
který zde zřídil outdoorové stře-
disko. „V minulosti jsem dělal 
instruktora speciální zásahové 
jednotky správy JMK Brno, kde 
jsem působil a řídil výcvik, a na 
to jsem navázal. Bývalou radaro-
vou základnu, kterou provozuje 
pan Introvič, jsme si vybrali jako 
výcvikové středisko na zdokona-
lení především zásahové činnosti 
strážníků. Domluvili jsme se také 
se zástupcem velitele Policie 
ČR v Moravském Krumlově na 
společném absolvování výcviku. 
Takže na základě taktického a 
metodického plánu jsme se spo-
lečně pustili do výcviku. Ten je 
postaven na celkovém stmelení 
kolektivu, každý jednotlivec si 
sáhne na dno svých sil při plnění 
úkolů jako práce ve výškách - sla-
ňování, či sebeobrana zaměřená 
na práci s teleskopickou tyčí, kte-
rou nosíme místo obušku. S tímto 
musíme umět pracovat, zkoušíme 
úderové techniky, chvaty a pou-
tání. Trénujeme taktiku zásahu 
v budově a volném prostoru, prá-
ce dvojice v hlídce, první pomoc 
při bodných a sečných zranění, 
popálení, epileptické a cukrov-
kářské záchvaty. Také nacvičuje-

me použití střelné zbraně formou 
peintbolu, kdy ve Stropešíně na 
střelnici vyzkoušíme modelové 
situace. Musíme vědět, co je to 
strach, a umět s ním zacházet, 
protože je to prvotní při skuteč-
ném zásahu a pacifi kaci pachatelů 
trestné činnosti a strážník na tuto 
situaci musí být připraven. Dou-
fám, že bude splněno očekávání,“ 
zhodnotil akci Ruda Fráňa, velitel 
MP Moravský Krumlov.

Program Outdoor activity je 

zaměřen na týmovou spolupráci. 
Aktivity probíhají ve volné 
přírodě pod vedením zkušených 
instruktorů. Během programu 
řeší pracovní tým formou 
netradičních postupů  různorodá 
zadání.  Při těchto aktivitách 
dochází ke stmelení týmu a 
mnohdy se zde formou her vyřeší 
spousta skrytých nahromaděných 
problémů z pracovního procesu. 
V programu je kladen důraz 
na pestrost, tak aby zde nebyli 

zvýhodněni pouze fyzicky zdatní 
jedinci. To ale neznamená, že 
tu trénují jen policisté. Jsou tu i 
dětské tábory.

„Oslovil nás velitel Městské 
policie MK, zda máme zájem 
o dvoudenní vzájemné cvičení 
v rámci dohody o spolupráci. 
Tuto šanci jsme přivítali. Policie 
ČR v Moravském Krumlově se 
letos prezentovala na četných 
dětských táborech, kdy byla 
přizvaná i městská policie, 
takže na oplátku nás pozvali na 
toto cvičení. Společně jsme se 
zúčastnili, jak již bylo řečeno, 
výcvikového plánu s jednotlivý-
mi příklady z praxe. Tyto mode-
lové situace jsou pro nás cenné, 
na těch se policista nejvíce učí. 
Myslím si, že policisté, kteří se 
výcviku zúčastnili, si upevnili 
zkušenosti, ale také jsme pro-
brali právní předpisy zákonů a 
vyhlášek. Tato užší spolupráce 
pomůže bezpečnosti v MK, 
protože přece jenom jsme dvě 
ozbrojené složky ve městě, takže 
se vzájemně doplňujeme. Ti ko-
legové, kteří se zúčastnili výcvi-
ku, jsou také členy policejního 
klubu Musado. Byl bych rád, 
kdybychom to mohli znovu zo-
pakovat příští rok s obměněnou 
sestavou, protože jde opravdu
o náročný a přínosný výcvik. Je 
zde vidět, jak policisté pracují 
v zátěžových situacích. V terénu 
je pozdě zjišťovat nedostatky,“ 
dodal Petr Knotek, zástupce veli-
tele obvodního oddělení Policie 
ČR Moravský Krumlov.   /mask/

foto: mask

165/70 R13
Barum Polaris 2 - 825 Kč
Firestone Winterhawk - 986 Kč

175/65 R14
Barum Polaris 2 - 1133 Kč
Firestone Winterhawk - 1136 Kč

195/65 R15
Kormoran Snowpro - 1099 Kč
Barum Polaris 2 - 1368 Kč
Firestone Winterhawk - 1399 Kč

ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH PNEU

Montáž pneu u nás zakoupených se slevou 50% Montáž již od 100 Kč/ks
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kandidátka do SENÁTU
ve volebním obvodu Znojmo

CHCI BÝT BLÍŽ
ZNOJEMSKU

Proč kandiduji do senátu?

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 17. a 18. října nás čeká 1. kolo voleb do Senátu ČR. Po del-

ším váhání a zvažování PRO a PROTI jsem se rozhodla, že nabídnutou 
kandidaturu přijmu. Protože jsem od roku 2002 poslankyní Parlamentu 
ČR, považuji za svou povinnost vysvětlit vám, proč chci - lidově řeče-
no - vyměnit poslaneckou sněmovnu za senát.

V žádném případě to není ze zištných či jakýchkoli podobných 
důvodů. Pokud v senátních volbách uspěji, můj poslanecký mandát 
automaticky zaniká - to je dánou Ústavou ČR.

Tak PROČ tedy?
Za těch šest let „poslancování“ si totiž čím dál víc uvědomuji akutní 

nedostatek času pro řešení regionálních problémů. Problémů, kterých 
navíc nebezpečně přibývá. Vždyť v současné době schází v rozpočtech 
jednotlivých měst a obcí okresu Znojmo více než jedna miliarda korun !!!
Na důležité investice, které nelze pokrýt jinak, než pomocí dotací. 

Pokud mi čtyři dny v týdnu zaberou jednání ve sněmovně, což je 
obvyklá praxe, zbývá mi pro region jeden pracovní den. A to je málo. 
Protože senát nezasedá tak často jako sněmovna, měla bych pro řešení 
vašich problémů více času.

Dále se jedná o mandát jako takový. Poslanec má za svůj volební 
obvod KRAJ, senátor pouze OKRES.

Od roku 2002, kdy jsme poprvé uspěla v parlamentních volbách, už 
přesně vím, jakým způsobem ten který problém řešit (netvrdím VY-
ŘEŠIT). Na koho se obrátit, kam zaslat příslušnou žádost, jak to bude 
dlouho trvat, jakou taktiku zvolit a podobně. 

Proto se má předvolební kampaň nenese v duchu velkolepých slibů
a plánů. Oněch šest let ve sněmovně mě naučilo střízlivému přístupu 
k řešení jednotlivých problémů.

Vždycky jsem se snažila pomoct každému, kdo se na mě obrátil, 
nikdy jsem nikoho neodmítla. Když už nic jiného, alespoň jsme to 
zkusili. Všechno je to hodně složité, někdy je výhodnější měsíc dva 
počkat, někdy se železo musí kout, dokud je žhavé. Myslím, že tohle 
už umím poměrně přesně odhadnout.

Vážení spoluobčané,
stavět vzdušné zámky ve své předvolební kampani nebudu. Pokud 

mi dáte svůj hlas, já vám nabízím nemalé zkušenosti z šestiletého
působení v Parlamentu ČR a maximální vstřícnost a zodpovědnost
při řešení problémů vašich a vaší obce.             Vaše Marta Bayerová

/Náměšť nad Oslavou/ Na 
vojenské letiště v Náměšti nad 
Oslavou se přestěhovalo čtyřia-
dvacet vrtulníků elitní tygří letky 
vrtulníků Mi-24 z Přerovské 
základny. V průběhu prázdnin 
byl přesun ukončen, a to včetně 
materiálového zabezpečení. 

Od září se na obloze našeho 

regionu kromě cvičných letů 
proudových stihačů objeví také 
bojové vrtulníky nacvičující tak-
tické situace.

„Poslední nefunkční stroj, kte-
rý byl přestěhován, bude sloužit 
jako výstavní exponát spolu s  
proudovými letouny základny, 
byl přepraven tahačem, po zemi 

2. září. Na vrtulník byla provede-
na tygří kamufl áž, jako stavovské 
označení letky, z důvodu jejího 
přijetí do „Nato Tiger Asociace“ 
(NTA). NTA je profesní klub, 
sdružující letecké jednotky, které 
mají ve svém znaku tygra nebo 
jinou velkou kočkovitou šelmu. 
Od roku 1994 se letka začala 
zúčastňovat prvních „tygřích“ se-
tkání a v roce 1997 byla přijata za 
čestného člena NTA. Po vstupu 
ČR do NATO má od roku 2001 
plné členství v asociaci. Nejpres-
tižnější ocenění „Silver Tiger“ 
získala letka na přelomu června 
a července 2002 v Portugalsku 
na cvičení Daring Eagle 2002,“ 
vysvětlila tisková mluvčí Armády 
ČR Ludmila Formánková.

Letka tygrů toto ocenění získala 
jako první vrtulníková jednotka,
a zejména jako první jednotka 
z bývalých států „východního 
bloku“. Na Mezinárodním le-
teckém dni CIAF 2008 v Brně 
ve dnech 6. - 7. září se vrtulníky 
zúčastní letové a statické ukázky. 

Společný letový provoz s proudo-
vými letouny L-39 Albatros bude 
zahájen dnem 1. října tohoto roku.

„Ještě nemáme velké zkušenos-
ti s provozem vrtulníků, které jsou 
mnohem pomalejší než stíhačky, 
jsou i jiné postupy při přistání. 
Tohle se postupně musíme naučit 
- organizovat a řídit z věže. Základ-
ním prvkem budou oddělené leto-
vé akce. To znamená, že jeden den 
budou ve vzduchu jen L-39 a dru-
hý den jen vrtulníky. A pak teprve 
zkusíme smíšený provoz, protože 
se do sebe míchají dva zcela odliš-
né systémy,“ uvedl Josef Pospíšil, 
zástupce velitele vojenské letecké 
základny v Náměšti nad Oslavou. 

Vrtulníková stání jsou již 
hotová. V současnosti na letišti 
pracuje pět set lidí, poté se jejich 
stav zdvojnásobí. Město Náměšť 
nad Oslavou připravuje pro nové 
obyvatele developerský projekt 
tří bytových domů v lokalitě Nad 
Příhořím. A k dispozici jsou i 
pozemky pro stavbu rodinných 
domků Pod Křišťálovem.      /jak/

Divocí tygři byli převezeni do Náměště 

/Brno/ Krajský úřad JM kraje 
vyhlásil dotační programy a pod-
mínky pro jejich využití. Příjem-
cem dotací může být pouze obec, 
občanská sdružení, která pracují 
s dětmi a mládeží, nebo církevní 
právnické osoby se sídlem na úze-
mí Jihomoravského kraje.

Jedním takovým programem 
jsou Dětská hřiště pro rok 2008. 
Dotaci lze použít nákup herních 
prvků, nebo jejich opravu, údržbu, 
či výměnu vadných součástech 
apod. Maximální výše dotace na 
jeden projekt je 200 tisíc korun. 
Projekt musí být realizován v ob-
dobí od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2009. 
Výzva k podání žádostí o poskyt-
nutí dotace z programu „Dětská 
hřiště“ pro rok 2008 je zveřejněna 
na webových stránkách Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje 
www.kr-jihomoravsky.cz.

Další dotační programy JMK 
jsou v oblasti mládeže a tělový-
chovy na rok 2009. Do 31. října 

2008 se přijímají žádosti v rámci 
tří dotačních programů Jihomo-
ravského kraje na rok 2009. Jde 
o dotační programy pro volný čas 
dětí a mládeže, pro oblast sportu, 
pro oblast prevence kriminality. 
Cílem programu Rozvoj materi-
álně technické základny mimo-
školních zájmových aktivit dětí 
a mládeže je zkvalitnění materi-
álních podmínek pro další rozvoj 
práce s dětmi a mládeží v Jihomo-
ravském kraji. Navrženou cílovou 
skupinou, ke které je směřována 
fi nanční podpora Jihomoravské-
ho kraje, jsou nestátní neziskové
organizace, které mají ve svých 
stanovách zakotvenu práci s dět-
mi a mládeží, prokazatelně s nimi 
celoročně pracují a mají sídlo 
nebo působí na území Jihomorav-
ského kraje. Předmětem dotace 
budou investiční i neinvestiční 
výdaje na technické zhodnoce-
ní, opravy a údržbu táborových 
základen a kluboven nebo nákup 

movitých věcí na vybavení tábo-
rových základen a kluboven. Výše 
podpory na projekt se bude pohy-
bovat od 20 do 200 tisíc korun.

Dalším programem je Zkva-
litnění sportovního prostředí 
v Jihomoravském kraji. Cílem 
je další zkvalitnění podmínek 
pro sport a tělovýchovu v Jiho-
moravském kraji. Žádat mohou 
právnické osoby přímo vykoná-
vající sportovní a tělovýchovnou 
činnost a obce, v jejichž majetku 
jsou účelová zařízení sloužící 
tělovýchově a sportu. Předmě-
tem podpory budou investiční i 
neinvestiční dotace na  technické 
zhodnocení, opravy a údržbu 
povrchů venkovních sportovišť, 
povrchů tělocvičen a sportovních 
hal, pořízení, opravu a údržbu 
strojů, přístrojů a strojních zaří-
zení sloužících k údržbě a úpravě 
sportovišť. Výše podpory na 
jeden projekt se bude pohybovat 
od 20 do 200 tisíc korun. 

Dotační program pro oblast 
prevence kriminality. Prioritami 
tohoto programu budou projek-
ty z oblasti situační prevence, 
jejichž cílem je omezování pří-
ležitosti páchání zejména majet-
kové trestné činnosti, zvyšování 
rizika dopadení pro pachatele, 
zvyšování pocitu bezpečí občanů 
a vytváření bezpečných zón v ex-
ponovaných lokalitách.

Úplné znění Výzev k podání 
žádostí o poskytnutí fi nanční 
podpory v těchto dotačních pro-
gramech, formuláře žádostí, vzo-
ry smluv apod. jsou zveřejněny
na internetových stránkách Jiho-
moravského kraje.                 /jak/ 

Jak získat fi nance z krajského rozpočtu?

foto: jak

PLETEME Z PEDIGU
úterý 30. září od 17.00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

pro začátečníky a mírně pokročilé
v Loděnicích, v budově

obecního úřadu – obsazeno

čtvrtek 2. října od 17.00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

pro začátečníky a mírně pokročilé
Moravský Krumlov

salonek hotelu Epopej
cena 300 Kč včetně materiálu

úterý 7. října od 17.00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

pro začátečníky a mírně pokročilé
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.

cena 300 Kč včetně materiálu

čtvrtek 6. listopadu - 9.30-11.30 hod.
PLETENÍ JEHELNÍČKŮ

Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 70 Kč + použitý materiál

sobota 15. listopadu - 9.00-18.00 hod.
CELODENNÍ KURZ PLETENÍ
Z PEDIGU I PRO POKROČILÉ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 550 Kč včetně materiálu

čtvrtek 20. listopadu - 9.30-11.30 hod.
PLETENÍ ZVONEČKŮ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 70 Kč + použitý materiál

středa 26. listopadu od 17.00 hod.  
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
pro začátečníky a mírně pokročilé 
Kulturní dům Dolní Kounice
cena 300 Kč včetně materiálu
info a přihlášky na: KIC  D. Kounice 
nebo na tel.: 546 420 005, pí. Rýdlová

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
na: alpedo@seznam.cz
nebo na tel.: 602 782 280

--------------------------------------------------------------------------------------
Občanské sdružení ALMA • 672 01  Dobelice 1

nákup a prodej materiálu a výrobků • kurzy • poradenství
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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

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, 1. patro • Moravský Krumlov
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. 

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

OV 2+1 Ivančice, ul. Okružní, 
cihlový, CP 50 m2, 2. patro/2, 
nová kuchyňská linka, koupelna 
po rekonstrukci, pěkný výhled, 
bezproblémové parkování. 
Cena: 1,55 mil. Kč 

OV 3+1 Ivančice, CP 76 m2, 3.p./4,
nová KL, koupelna po rekonstrukci, 
nové elektrické rozvody + stupačky, 
plovoucí podlahy, nová lodžie. 
Cena: 1,8 mil. Kč 

NABÍDNĚTE
k prodeji byt

nebo RD 1-3+1
určený

i k rekonstrukci
v lokalitě Ivančice 
a okolí, není však 

podmínkou.

HLEDÁME 
pro naše

evidované klienty 
byty v OV/DB
o velikostech

1-3+1 v Ivančicích 
a okolí.

splátka od 4.672 Kč/měs.

Výstavba 2 bytových domů se 74 bytovými jednotkami 
umístěných při severním okraji města Ivančic, 27 km od Brna.
Domy nejsou podsklepeny. Zahájení výstavby: I. Q. 2008. 
Plánované dokončení výstavby I. - II. Q. 2009. 

Velikosti a ceny bytů: 
1+kk CP od 28,73 m2 cena od 878.477 Kč 
1+1 CP od 41,05 m2 cena od 1.191.610 Kč 
2+kk CP od 46,95 m2 cena od 1.410.732 Kč 
2+1 CP od 60,94 m2 cena od 1.776.080 Kč 
3+kk CP od 65,77 m2 cena od 1.984.382 Kč 
včetně balkonu a parkovacího stání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ INFORMACE NA TEL.: 608 870 890

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ - IVANČICE
Výstavba 2 bytových domů se 74 bytovými jednotkami 
umístěných při severním okraji města Ivančic, 27 km od Brna.
Domy nejsou podsklepeny. Zahájení výstavby: I. Q. 2008. 
Plánované dokončení výstavby I. - II. Q. 2009. 

Velikosti a ceny bytů: 

NOVINKA

splátka od 5.581 Kč/měs.

EGYPT 
HURGHADA

14.10.-21.10.08
8 dní, odlet z Brna

Hotel: CHARM LIFE***+
all inclusive 15.332,- Kč/os.

Hotel: EL PALACIO****
all inclusive 16.832,- Kč/os.
Hotel: CARIBBEAN WORLD 

SOMA BAY*****
all inclusive: 16.832,- Kč/os. 

Ceny jsou konečné, včetně 
všech poplatků, kompletního 

pojištění a víza!!!

TUNISKO
DJERBA
14.10.-21.10.08

8 dní, odlet z Brna

Hotel: DJERBA PALACE**** 
polopenze 10.782,- Kč/os.

Hotel: MENINX****
all inclusive: 12.482,- Kč/os. 
Hotel: MIRAMAR DJERBA*** 

polopenze 9.982,- Kč/os.
PRIMA LIFE GARDEN PARK***

polopenze 10.082,- Kč/os.
Ceny jsou konečné, vč. všech 
poplatků, komplet. pojištění !!!

TURECKÁ
RIVIÉRA
4.10.-15.10.08

12 dní, odlet z Brna

Hotel: LA PHETOS*****
all inclusive 12.738,- Kč/os.
Hotel: PEGASOS CLUB****

all inclusive 14.438,- Kč/os.

Hotel: CEASARS SIDE**** 
ultra all incl. 15.438,-Kč/os.

Hotel: ALATIMYA VILLAGE****+
all inclusive 15.438,- Kč/os.
Ceny jsou konečné, vč. všech 
poplatků, komplet. pojištění !!!

SLOVENSKO
DUDINCE

LÁZEŇSKÝ POBYT
odjezd autobusem 

z Moravského Krumlova 
v termínech:

11.10. - 18.10., 06.12. - 13.12. 

Hotel: HVIEZDA**
plná penze od 6.990,-Kč/os. 

VČETNĚ 12 PROCEDUR
Pokoje: vybavené sprchou, 

WC, satelitní televizí, rádiem, 
telefonem a balkónem.

Snídaně - švédské stoly,
obědy a večeře - výběr z menu

NOVÉ 
KATALOGY 

ZIMA
2008/2009

EXOTIKA
LYŽOVÁNÍ
VÁNOCE

SILVESTR
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ŠIROKÝ VÝBĚR STOLŮ A ŽIDLÍ
AKČNÍ SESTAVY ZA SUPER CENYAKČNÍ SESTAVY ZA SUPER CENY

stůl
mini Forte
5.900,- Kč 

židle Tesi
1.860,- Kč židle Mega

1.200,- Kč 
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NAŠIM CÍLEM JE 
SLOUŽIT OBČANŮM 

 

S tímto mottem vstupují do krajských voleb, které se konají ve dnech 
17. a 18. října letošního roku, kandidáti do krajského zastupitelstva
za KSČM. V pořadí již třetí volby od obnovení krajských samospráv 
v roce 2000. Občany volení krajští zastupitelé budou po následující 
čtyři roky rozhodovat o řadě věcí, které se budou dotýkat bezpro-
středně každého z nás. 

 Nikoho nemůže nechat lhostejným podoba a fungování základní 
sítě veřejných zdravotních zařízení a zařízení sociální péče, řešení sítě 
a vybavenosti škol a školských zařízení na všech úrovních, ochrana
a obnova historických památek, oprava a údržba, ale i výstavba nových 
komunikací, zajištění dostatečné dopravní obslužnosti, zachování stá-
vajících železničních tratí, ale i další rozvoj stávající železniční sítě. 
S uvedeným pochopitelně souvisí i zajištění celkového hospodářského 
rozvoje kraje, jehož hlavním cílem musí být řešení problematiky za-
městnanosti. V podmínkách našeho kraje je, vedle aktivit směřujících 
k oživení ekonomiky v tradičních průmyslových odvětvích, důležitá 
podpora zemědělské výroby včetně vinařství, v návaznosti na zajištění 
kapacit zpracovatelského průmyslu v této oblasti. Mimo pozornost ne-
mohou ale zůstat i další cíle, které souvisejí se zachováním kvality vzdě-
lávání, podporou kulturních a sportovních aktivit na všech úrovních. 

 Zvolení zastupitelé budou rozhodovat ale i o celé škále dotací, 
především směrem k obcím. Bude se jednat především o rozvoj
veřejné infrastruktury, kam patří hlavně komunikace, kanalizační
a vodovodní sítě a čistírny odpadních vod. To je jen malý a neúpl-
ný výčet toho, co mají krajské samosprávy zabezpečovat, co svým
rozhodnutím budou ovlivňovat a rozhodovat tak o kvalitě života 
občanů v podmínkách našeho kraje. 

 Vedle uvedených skutečností 
dostávají nastávající volby do 
krajského zastupitelstva a v na-
šem případě i do senátu zajíma-
vý náboj. Jsou příležitostí k vy-
jádření názoru občanů k tomu, 
co se v současné době odehrává 
v naší zemi pod taktovkou koa-
liční vlády v čele s ODS. Vzpo-
meňme si, co strany zastoupené 
v koaliční vládě slibovaly a jaký 
je skutek! Jak rychle zapomněla 
ODS na tzv. Smlouvu s občany, 
propagovanou před posledními 
parlamentními volbami! Ni-
komu racionálně uvažujícímu 
nemůže být lhostejná výstavba 

radaru a s ním související vojenské základny USA na našem území, 
navyšování kontingentů i samotná účast našich vojáků v zahraničních 
misích, probíhající devastace systému zdravotnictví, školství, ale i 
korupční skandály a mafi ánské metody, které náš život zásluhou „neu-
mdlévající péče“ vlády koaličních stran provází. 

Nadcházející volby by neměly být o výši stranických kont a s tím 
souvisejících prostředků na volební kampaň a v mnohých případech 
zneužívání veřejných fi nancí na jednoúčelovou volební kampaň. 
Měly by být o konkrétních lidech, kteří jednotlivé programy repre-
zentují a rozhodování voličů by také mělo vycházet nejen z programů 
předkládaných k nastávajícím volbám, ale i z porovnání slibů jed-
notlivých stran a zastoupených kandidátů v předcházejících volbách
a jejich naplňování v průběhu příslušného volebního období. 

Program KSČM pro volby do krajského zastupitelstva lze stručně 
shrnout do následujících šesti bodů, které se týkají řešení hospo-
dářského rozvoje a zvýšení zaměstnanosti, kvalitní dopravy jako 
rozhodující podmínky rozvoje, podpory vzdělávání, kultury a sportu, 
dosažení dostupné zdravotní a sociální páče pro všechny, zajištění 
rozvoje kvality života na všech úrovních, se zaměřením na důsledné 
naplňování priorit „Programu rozvoje kraje.“ 

Realizace volebního programu KSČM připraveného pro volby
do krajských zastupitelstev spolu s těmi, kdo spolupracovat na rozvoji 
našeho kraje chtějí, přinese prospěch nám všem. Pro zvýšení účinnosti re-
gionální politiky i nadále prosazujeme poměrné zastoupení dle výsledků 
voleb ve všech volených orgánech kraje, budeme usilovat o rovnopráv-
nou komunikaci všech politických subjektů zvolených do zastupitelstva. 

 Petr Krátký, kandidát pro volby do krajského zastupitelstva

Práce starosty okresního města 
je zkušenost, která mě přesvědči-
la přijmout kandidaturu do Sená-
tu. Zjistil jsem, že existují hrani-
ce, kam už samospráva nemůže. 
Narážíme na limity nadiktované 
shora. Zákony, které městům
a obcím předepisuje parlament, 
často vůbec nevycházejí z našich 
potřeb. Časté osobní kontakty se 
starosty ostatních obcí regionu 
mi potvrdily, že narážíme na po-
dobné problémy. V parlamentu, 
ve vládě a na ministerstvech je 
hlas regionů bohužel slyšet velmi 
málo. Znojemsku chybí někdo, 
kdo by Praze řekl, co nás tady
na jihu Moravy tíží. 

Nacházíme se uprostřed před-
volební kampaně a od kandidátů 
se dozvídáme řadu prohlášení, 
v nichž poukazují na tu či onu 
oblast veřejného života, kte-
rou je nutné zlepšit. Jsem ale 
zklamán, že namísto návrhů 
konkrétních řešení, se mí kon-
kurenti omezují na obecné fráze
a nekonkrétní sliby. 

Za problém je považováno 
například zdravotnictví. Žádný 
z mých protikandidátů se ale 
zatím nedostal dál než ke kritice 
regulačních poplatků. Přitom 
všichni víme, že kvůli poplatkům 
u lékaře nebo za pobyt v nemoc-
nici ještě nikdo neumřel. Podle 

mých osobních zkušeností nás
na Znojemsku bota tlačí daleko 
víc někde úplně jinde. Problé-
mem je vůbec dostupnost základ-
ní zdravotnické péče v odlehlých 
částech okresu. Do takových 
Uherčic, Vratěnína i jinam dojíž-
dí praktický lékař jednou týdně 
na dvě hodiny. No to je ale sakra 
málo! Občan, který onemocní ve 
špatném termínu, má na vybranou 
- vyčkat třeba týden na příští ordi-
nační den, nebo se k lékaři složitě 
dopravit. A tady vidím skutečné 
riziko pro zdraví obyvatel. Příči-
nou je vyhláška, podle níž může 
být jedna ambulance zřízena na 
patnáct set obyvatel. Tohle jsou 
nuance, na které žádný ministr, 
ani úředník nemůže ze své kan-
celáře dohlédnout. Podle mého 
je právě povinností regionálních 
politiků v čele se senátorem, aby 
na podobné nedostatky dostateč-
ně hlasitě upozorňoval a inicioval 
jejich odstranění. 

 Dalším stále dokola omílaným 
tématem je dopravní infrastruktu-
ra, přičemž slyšíme vlastně jen o 
silnici Znojmo - Pohořelice. Ano, 
i já patřím k těm, kteří by si moc 
přáli, aby rekonstrukce této silni-
ce proběhla co nejdříve. Snažím 
se na zodpovědné instituce tlačit 
z pozice starosty a jsem přesvěd-
čen, že daleko větší páky bych 

mohl nasadit jako 
senátor. Nezapomí-
náme ale tak trochu 
na silnice druhých a 
třetích tříd? Znovu 
si vezmu na pomoc 
zmíněné Zajordání, 
ale podobné pří-
klady se najdou na 
Krumlovsku, na 
Hrušovansku i jinde. 
Stav komunikací je 
katastrofální. Prosa-
dit opravu těchto pro 
místní tak důležité 
dopravní spojnice 
se žádnému z našich 
volených zástupců 
nepovedlo. Při svých 
cestách po republice si kladu 
otázku, proč tomu tak je. Opravit 
méně významné silnice se podaři-
lo v jihočeském i v severočeském 
pohraničí a není žádný důvod, 
aby Znojemsko i nadále zůstávalo 
popelkou. Tady už nejde o legis-
lativu, ale o důsledné prosazování 
potřeb regionu na všech úrovních 
včetně té krajské, která má silnice 
nižších tříd v kompetenci. Nejen 
v Praze, ale i v Brně je potřeba na 
patřičných místech nahlas opako-
vat, co Znojemsko potřebuje. 

Práci senátora vnímám ve dvou 
rovinách. Ta první a ústavně nad-
řazená je kontrola zákonů při

jatých poslaneckou sněmovnou
- Senát je skutečně zejména onou 
pojistkou demokracie, jak nás 
o tom učili v občanské výcho-
vě. Zároveň ale hlas senátora 
může být efektivním nástrojem 
prosazování zájmů regionu. A 
proto mě mrzí, že dosavadní 
předvolební diskuze není dost 
konkrétní a věcná. Nečekejte ode 
mě obecné proklamace a prázdné 
sliby. Jsem zvyklý tvrdě pracovat 
ve prospěch těch, kteří mi dají 
důvěru. A neskromně si myslím, 
že za mě mluví práce.

Váš kandidát do Senátu
ing. Petr Nezveda

Dostane Krumlovsko konečně šanci?

Vážení občané.
volby do krajského zastupitelstva jsou příležitostí, jak může-

me vyjádřit svůj názor na to, co se v současné době v naší zemi 
děje. Každého z nás by mělo zajímat, jak žijeme a jaké máme 
perspektivy. Všechno, co se nás týká, je pro nás důležité.

Víme, co náš kraj potřebuje, co je nutno vybudovat, opravit 
a zařídit, kam směřovat hlavní investice. Chceme, aby kraj-
ské instituce také krajskými zůstaly a zabezpečovaly kvalitní
a dostupné služby pro nás všechny.

Hybnou silou vývoje je změna, která přinese nové pohledy
a přístupy k řešení závažných problémů ve prospěch všech lidí. 
Jako kandidát KSČM na hejtmana vás zvu k volbám a mám 
zájem o váš hlas. Je to hlas pro změnu.

Jihomoravský kraj je naším domovem. Udělejme všechno 
pro to, aby byl domovem šťastným, přátelským a pro všechny 
přijatelným.                                              MUDr. Vojtěch Adam

/Oslavany/ Opravy na hrobce 
rodu Scharff - Baumarten, která 
stojí na Oslavanském hřbitově, 
pokračují. Již v loňském roce 
proběhlo odvlhčení zdiva a letos 
díky získané dotace z krajského 
úřadu JMK a Ministerstva Kultury
ČR budou práce pokračovat.

Dojde k opravě a rekonstrukci 
vnějších omítek a kompletnímu 
provzdušnění vnitřních prostor 
odvzdušňovacími kanály. Bude 
obnovena dlažba a následně pro-
běhne oprava vnitřních omítek. 

Hrobka slouží jako smuteční 
kaple při pohřbech na hřbitově 
v Oslavanech. Bude tomu tak 
do doby, než se postaví nová 
smuteční síň, na jejiž výstavbu 
se formou veřejné sbírky skládají 
také oslavanští občané. Celkové 
náklady, které letošní opravy 
hrobky spolknou, se počítají v řá-
du 800 tisíc korun.

Ani po těchto zásazích nebude 
oprava hotova a příští rok se bude 
opětovně žádat o dotace na do-
končení rekonstrukce.           /jak/

Hrobka se dočká oprav

V podvečer 13.9. se do místní 
orlovny v Moravském Krumlově 
Rakšicích začali scházet zaměst-
nanci Vertexu. Slavilo se 55 let. 

Pozváni byli nejen součastní 
zaměstnanci, ale i zaměstnanci 
bývalí a široká veřejnost. Pozvání 
přijali i bývalí ředitelé Vertexu
p. Zedník a JUDr. Kejík a sou-
časný ředitel závodu Z3 v Ho-
donicích p. Švach. Během slav-
nostního zahájení ředitel závodu 
ing. Čagánek přivítal všechny 
příchozí, p. Nejedlý si připravil 
krátké shrnutí historie závodu a 
starosta Moravského Krumlova 
ing. Mokrý vystoupil s krátkým 
projevem. Moderátorem večera 

byl p. Ostrovský, který se svého 
úkolu zhostil na výbornou.  

Pro zaměstnance i jejich po-
zvané partnery a přátele bylo za-
jištěno bohaté občerstvení včetně 
kotlíkového masa, nápojů a  mí-
chaných alko i nealko koktejlů. 

K tanci hrála kapela Allegro 
a uvnitř sálu kapela He-band 
z Českých Budějovic. S krátkým 
programem vystoupily i mažo-
retky z Dolních Dubňan a Ivančic 
a se zábavnou vsuvkou skupina 
šermířů z Tišnova. O půlnoci 
byl program zpestřen barman-
skou show s ohnivými efekty. 
Oslavy se celkem zúčastnilo asi
220 lidí.             Petra Coufalová                              

Oslava 55 let Vertexu
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DOPIS ZASTUPITELŮM
Vážení členové zastupitelstva, obracím se na vás všechny, kteří jste 

v posledních komunálních volbách dostali důvěru občanů našeho města
ke správě věcí veřejných. Podívejte se pozorně na volební programy 
jednotlivých volebních stran a zamyslete se.

Šest let se zastupitelstvo snaží vypracovat a schválit územní plán, 
důležitý koncepční materiál, který má sloužit k rozvoji města. Probí-
hala nesčetná jednání, dlouhé diskuze a často i ostré výměny názorů. 
Stejně jako naši spoluobčané i my jsme pozorně sledovali proces 
tvorby územního plánu a připravovali se na stavbu nových domů, 
rozvoj podnikatelských aktivit a výstavbu  ostatních objektů, které 
podle schváleného návrhu a poté i konceptu územního plánu měly být 
realizovány. Přestože jsme si byli vědomi toho, že územní plán není 
dokonalý a má své chyby, čekali jsme na jeho dokončení.

Stalo se však něco nečekaného. Členové koaliční volební strany Nezá-
vislé Ivančice v závěru úmorné práce na územním plánu zcela nezodpo-
vědně otočili a začali územní plán bojkotovat. Jádrem problémů se uká-
zala plánovaná megalomanská výstavba v blízkosti Budkovic, která byla 
touto volební stranou silně podporována. Vše vyústilo ve známé rčení 
- když něco nemohu mít já, pak to nebude mít nikdo. Hned po schválení 
územního plánu na něj podala  žalobu osoba, která je v příbuzenském 
poměru s p. Vavrouškem, jedním z členů této „nezávislé“ volební strany. 
Nejvyšší správní soud žalobě za podivných okolností vyhověl.

Zrušením územního plánu se zkomplikoval rozvoj města minimálně 
na jeden rok, zřejmě však na mnohem delší dobu. Nelze pominout 
ani fakt, že pořízení tohoto dokumentu stálo pokladnu města více než 
dva miliony korun. Tyto nemalé fi nanční prostředky byly vynalože-
ny marně jenom proto, aby se otevřela cesta k revizi neschváleného
budkovického záměru.

Obstrukce v mezích zákona je jednou z legitimních možností opo-
zice k prosazování vlastního programu. Nemůže však být zneužívána
zástupcem koaliční strany k bezohlednému prosazování osobních
zájmů na úkor kvality života občanů našeho města.

Všem nám je jasné, kdo za tím stojí, a vy to víte velice dobře také. 
Druhý místostarosta pan Dočkal, který je lídrem volební strany
Nezávislé Ivančice zcela evidentně zneužil svého postavení a pro svůj 
osobní prospěch a zájmy úzké skupiny soukromých osob obětoval
zájmy našeho města. Jeho odvolání z funkce místostarosty je jenom 
první krok, který by mělo zastupitelstvo okamžitě učinit. 

Pokud nebudete na tuto situaci nijak reagovat, dáváte tím všem
občanům města jasný signál, že vám takové jednání nevadí a že i vám 
je osud města a našich spoluobčanů lhostejný. V tom případě byste 
měli nejenom zvážit, zda se budete ucházet o jejich hlasy v příštích 
volbách, ale především se zamyslet nad tím, zda vůbec má smysl,
abyste i nadále vykonávali svůj mandát zastupitele.

Připomínám vám slib zastupitele, který jste všichni složili. Slib 
zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Přijměte zodpovědnost, kterou jste na sebe tímto slibem vzali.
Petr Husár, předseda ZO Strany zelených Ivančice,

V Ivančicích dne 10.9.2008
-----------------------------------------------------------------------------------

Tento dopis obdrželi zastupitelé města Ivančice písemně i elektro-
nickou poštou před veřejným zasedáním dne 15. září. Podle několika 
souhlasných reakcí se zdálo, že zastupitelé konečně po dlouhé době 
vezmou rozhodování o dalším vývoji města do vlastních rukou. Bohu-
žel ani tentokrát se tak nestalo.

Návrh na odvolání místostarosty Dočkala nepodal nikdo, i když před 
zastupistelstvem existovaly signály, že tomu tak bude. 

Teprve později jsme se dozvěděli, že těsně před jednáním zastupi-
telstva svolal starosta Adam pracovní poradu s některými zastupiteli,
po níž k tomuto náhlému obratu došlo. Nechuť pana starosty zabý-
vat se pochybením koaličního partnera chápu, někdo by mu mohl
na oplátku připomenout jeho podpis pod zjevně nevýhodnou smlouvou 
na pronájem areálu Knížecí les a chtít řešit škodu, která tím městu 
vznikla. Mlčení ostatních a zejména opozičních zastupitelů je však 
zarážející. Opravdu nikomu z nich nevadí, že se komplikuje život 
většině občanů města, že se úředníkům státní správy ztíží jejich práce 
a v neposlední řadě, že městu vznikla více než dvoumilionová škoda?
Vzhledem k odezvě, kterou náš dopis vyvolal, tomu nevěřím.

Ať už je za alibistickým postojem zastupitelů cokoli, budeme
po nich požadovat, aby nám své rozhodnutí náležitě vysvětlili.

Petr Husár, Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Oslavany/ Jubilejní desáté 
oslavanské historické slavnosti 
jsou pro letošek už minulostí. 

Ano, je to už 10 let, co pravidelně 
probíhá tato akce za bohaté účasti 
místních občanů, ale i zahranič-

ních návštěvníků. Je to dáno také 
tím, že součástí slavností je pří-
jezd parního vlaku z Brna, který 
přiváží stovky lidí.

Díky programu, který slavnosti 
nabízejí, se lidé do Oslavan rádi 
vracejí. Tradiční věcí je také ko-
nání ohňostroje. „Ten je některý-
mi oslavanskými občany kritizo-
ván, že jde o zbytečně vyhozené 
peníze, které by bylo lepší využít 
účelněji, a to například na opravy 
chodníků. Je nutné si uvědomit 
zásadní věc. Slavnosti jsou ná-
kladnou záležitostí, ale město se 
snaží o jedno, aby neplatilo slav-
nosti z rozpočtu. Oslovuje proto 
celou řadu sponzorů a fi rem, které 
jsou ochotny se v rámci slavností 
prezentovat a poskytnout městu 
dar. V letošním roce se podařilo 
získat na sponzorských darech 
formou poskytnutí reklamních 

ploch 80 tisíc korun. Část těchto 
peněz je po dohodě se sponzory 
použita právě na úhradu ohňo-
stroje. Peníze jsou účelově vázá-
ny,“ vysvětlil starosta Vít Aldorf.

Takže nejde o peníze z rozpoč-
tu města, ale sponzorů. Právě oh-
ňostroj určitě potěší každého. Jde 
o určitý kolorit. Za těmito akcemi 
přijíždí do Oslavan stále více 
turistů a díky zájmu se také rozví-
její aktivity místních podnikatelů.

Patří se poděkovat všem, kteří 
se na organizaci oslav podílejí. 
Jsou to například členové Vlas-
tivědného spolku Rosicka-Osla-
vanska, místní hasiči, členové 
Divadla na Mýtině a spousta dal-
ších, včetně sponzorů. „Věřím, 
že o ty příští jedenácté slavnosti 
bude ještě větší zájem a budou 
zase o něco kvalitnější,“ doplnil 
starosta Vít Aldorf.                /jak/

Pární vlak a ohňostroj přilákaly davy lidí

/Miroslav/ Radnice v Miro-
slavi v letošním roce uskutečnila 
několik projektů na záchranu 
historického a kulturního dědic-
tví. Šlo například o opravu dveří 
a pozdně gotického portálu a 
zajištění dekorativních maleb 
v záklencích okenních špalet na 
zámku. Poslední akcí je restauro-
vání kříže u katolického kostela.

„Kříž u katolického kostela je 
zapsanou památkou. Jde o dva-
krát odstupňovanou podnož, na 
níž stojí sokl kvádrového tvaru, 
tvořený profi lovanou patkou s ob-
loukem a dříkem zdobeným na 
bocích rytým obdélným rámem 
a vzadu označeným letopočtem 
1856. Vlastní kříž a na něm 
ukřižovaný Kristus je ve tvaru 
písmene Y. Hlavu má zvrácenou 
a ukloněnou k pravému rameni. 
Nohy má přibity dvěma hřeby. 
Bederní rouška je uprostřed svá-

zána na uzel. Nad hlavou s trno-
vou korunou je přibita nápisová 
páska INRI. Autor této památky
nám není znám. Nově opravený 
kříž byl znovu posvěcen a pře-
dán veřejnosti děkanem farnosti 
u kostela sv. Mikuláše P. Jindři-
chem Bartošem při tradičních 
krojovaných hodech v neděli 7. 
září. Památku opravil se svými 
spolupracovníky akademický so-
chař Petr Roztočil,“ uvedl Roman 
Volf, místostarosta Miroslavi.

Jak již bylo řečeno, opravou 
prošel i kamenný portál, kterým se 
vstupuje z nádvoří do pozdně go-
tického paláce na východní straně 
zámku vedle patrové věžice, do 
které ústil původní most tvrze. 
Drobnou věž postavil Markvart 
Valečský z Mírova, který započal 
pozdně gotické a raně renesanční 
přestavby. Fresky v záklencích 
okenních špalet ve 2. a 3. patře 

věže zámku prošly zajištěním. 
Trhliny ve zdivu, především u 
hranolové věže, jsou způsobeny 
tíhou poškozeného krovu. Proto-
že jsou úplně zničené pozednice 
nesoucí krokve, není tíha střechy 
patřičně roznesena a místně tla-
ky přetěžují nosnost záklenků 
oken. S těmito poruchami zdiva 
souvisí také poškozování omítek. 
Renesanční fresky jsou z těchto 

důvodů závažně poškozeny. Re-
staurátorské práce spočívaly v od-
stranění prachu, fi xaci a přelepu 
barevné vrstvy, umístění klínů a 
kotev. Vše provedl akademický 
malíř Jan Knor. Problematice 
miroslavského zámku bude také 
věnován jeden díl cyklu pořadu 
„Památky na prodej“, který vysílá 
v nedělní podvečer ČT. Pořadem 
provází Ondřej Havelka.   /mask/

Opravy památek si vyžadují statisíce

Cyklotrasa za 20 milionů
/Oslavany, Ivančice/ Nová cyklostezka má vyrůst v příštím roce

a bude spojovat Oslavany a Ivančice. Důvodem výstavby je především 
bezpečnost cyklistů a chodců, kteří dnes využívají frekventovanou 
spojovací silnici druhé třídy. „Proběhlo ústní jednání pro územní řízení 
a součastně vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a lesního 
pozemkového fondu. Vyřízení vynětí pozemků spolu s územním říze-
ním by mělo být ukončeno zhruba do měsíce. Následovat bude staveb-
ní povolení a žádost o dotace z Evropské unie a budou tvořit 90 procent 
celkových nákladů. O další dotaci budeme žádat je ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a ta by tvořila zbývajících deset procent, které 
schází. Stavět by se mohlo začít v létě 2009,“ vysvětlil Miloš Musil, 
místostarosta Oslavan. Cyklostezka by mohla být otevřena a to včet-
ně plánovaného mostu v září příštího roku. Půjde o tři metry širokou 
asfaltovou vozovku o nosnosti 25 tun, což není kvůli cyklistům, ale 
kvůli požadavku Povodí Moravy, aby mohlo v případě povodňových 
stavů do prostoru zajet s těžkou technikou. Z tohoto důvodu bude čtyři
kilometry dlouhá cyklotrasa stát 20 milionů.                                  /jak/

PODĚKOVÁNÍ
TJ Oslavany a T.S.Štěpánek tímto děkují sponzorům, kteří svými 
dary přispěli ke zdárnému a spokojenému průběhu letošního 
dětského tábora v Pozdatíně: 
TJ Oslavany, Metaldyne, město Oslavany, ZD jatka Pooslaví Nová 
Ves, izolační práce - p. Bucsuhazy Jan, Interdoor, restaurace 
pí Procházková P., pí Jelínková, Zbraslav U Brna, RK-mont, 
s.r.o., Minstrovi - levný textil, Večerka - p. Kalenda, autodoprava 
- p. Blažíček A., Tipsport - p. Škoda R., zámecká restaurace
- pí Sakánková P., ZŠ Oslavany, Besip , potraviny - pí Vyhnálková, 
sklenářství - p. Bureš, potraviny - pí Říhánková, papírnictví - pí 
Kalendová, tabák - pí Urbanová.           Martin Černý, Zdeněk Žalud

Vodník Čvachta si Vás dovoluje pozvat na

UKONČENÍ II. PLAVEBNÍ SEZÓNY
NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ

sobota 4. října - Autocamp Wilsonka, Hartvíkovice
Program: 15.00 - zahájení - promo team HIT RÁDIA VYSOČINA
s moderátorem Milanem Řezníčkem - soutěže pro děti i rodiče
o věcné ceny - trampolíny - skákací hrad • 16.00-18.00 - koncert 
skupiny KAMELOT • 18.00 - ještě pár soutěží HIT RÁDIA 

VYSOČINY, než se setmí a začne závěrečný OHŇOSTROJ.
Vstup ZDARMA, parkovné 20 Kč.

foto: jak

foto: mask
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Houby
Po deštivém a sychravém počasí posledních dnů začíná ta správná 

houbařská sezóna. Což o to, mně je v lese dobře, já si tykám i s ve-
verkami a liškami, které tu mají svoji skálu - liščí hrad. A tak přináším 
opojnou vůni lesa i k vám do vašich domovů. Třeba prostřednictvím 
houbových receptů. Houby si ale musíte nasbírat sami. A kde? Ta 
správná konkrétní místa nikdo neprozradí, a tak aspoň obecně - zkuste 
Jevišovicko nebo Oslavansko. Hodně štěstí a dobrou chuť.        /mask/

Hříbková polévka
Co budeme potřebovat: 300 g hříbků, 2 šalotky - jarní cibulky, 

1 stroužek česneku, 3 lžíce panenského olivového oleje, 0,5 I zele-
ninového vývaru, 3 lžíce bílého vína, 2 lžíce smetany, sůl, čerstvě 
mletý pepř, pažitku. Postup: Šalotku a hříbky nakrájíme na kostičky, 
orestujeme na olivovém oleji. Zalijeme vývarem, vínem a smetanou
a necháme zavařit. Poté rozmixujeme ponorným mixérem a dochutíme 
kořením. Nakrájenou pažitkou a kouskem hříbku ozdobíme hotovou 
polévku těsně před servírováním. 

Houbová omáčka podle tety Máni
Co budeme potřebovat: sádlo, cibulku, houby, vodu, ocet, bobkový

list, nové koření, sůl, zásmažku, šlehačku. Postup: Na troše sádla 
osmahneme do růžova cibulku, na ní nasypeme očištěné a na kostečky 
nakrájené houby, ihned zalijeme vodou, přidáme lžičku soli, polévkovou 
lžíci octa, 3 kuličky nového koření a 3 bobkové listy. Zalejeme šlehačkou 
a zasmažíme zásmažkou podle potřeby. Přivedeme k bodu varu a vypí-
náme,můžeme omáčku dochutit octem a solí, pokud se nám zdá málo
výrazné chuti. Příloha: houskový knedlík.   Recept Mirky Homolové z MK

Houby sterilované
Postup: do sklenice: 2 kuličky nového koření, 3 kuličky pepře, hoř-

čičné semínko, cibuli, křen, bobkový list. Já koření vařím v nálevu a do 
lahví je už nedávám, není to dobré !! Nálev: 1⁄4 l octu (přidej podle chuti), 
1⁄4 l vody, 1⁄2 lžičky soli, 3 kolečka sacharinu a sterilujeme. Já to vařím 
rychle podle oka a kyselejší. Do hotových můžete ocet vždy přidat. Hla-
vě se musí předem převařit ve slané vodě!    Recept Ludmily Sklenářové

Vepřové kotlety zapečené s houbami
Co budeme potřebovat: 4 vepřové kotlety, sůl, mletý černý pepř, 

hladkou mouku na obalení, 600 g čerstvých hub, olej na smažení, 
máslo na vymazání zapékací misky, 150 g rajčat, 4 plátky slaniny. A na 
omáčku 1 malou cibuli, 40 g másla, 40 g hladké mouky, lžičku mleté 
papriky, lžíci rajského protlaku, l bobkový list, 500 ml zeleninového 
vývaru, 3 kuličky jalovce, 3 kuličky celého pepře, 100 ml smetany.
Postup: Kotlety očistíme a rozklepeme. Osolíme je, opepříme a obalí-
me v hladké mouce. Houby očistíme a pokrájíme na kousky. Na pánvi 
rozehřejeme olej a kotlety na něm opečeme z obou stran dozlatova. 
Poté je přemístíme na talíř a ve výpeku osmahneme pokrájené hou-
by. Osolíme je a odstavíme ze sporáku. Cibuli oloupeme, pokrájíme 
nadrobno a orestujeme v kastrůlku na rozehřátém másle. Poprášíme 
ji moukou a připravíme světlou jíšku. Vmícháme papriku a rajský 
protlak. Vše zalijeme vývarem a přivedeme k varu. Do omáčky vlo-
žíme koření a 15 minut ji povaříme. Nakonec ji dle chuti dosolíme
a zjemníme smetanou. Zapékací misku vymažeme máslem a rozložíme 
do ní kotlety, houby a omytá rajčata. Vše zalijeme omáčkou, z níž jsme 
vybrali koření, a poklademe plátky slaniny. Misku vložíme do trouby 
vyhřáté na 180 °C a kotlety zapékáme asi 35 minut.

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.

Epopej slavila narozeniny
/Moravský Krumlov/ Už 45 let je Muchova Slovanská epopej

na zámku v Moravském Krumlově. K tomuto pro celý region význam-
nému jubileu uspořádalo vedení města malou oslavu. Oslava proběhla 
na zámku v Rytířském sále v neděli 14. září podvečer. „Pro nás je to 
velmi významné výročí, proto se domníváme, že by bylo vhodné toto 
výročí oslavit. Nejsme ale příznivci megalomanských oslav, proto jsme 
zvolili komornější způsob, aby se o události více přemýšlelo. Slovan-
ská epopej Alfonse Muchy k přemýšlení přímo vybízí, je to její člově-
čenství, hrdost a slovanství. Proto jsme uspořádali koncert Němečkova 
pěveckého sboru a vokálního souboru Gentlemen Singers. Tohoto 
koncertu se zúčastnilo více jak 200 lidí. K této příležitosti a v rámci 
Dnů evropského dědictví byla otevřena i Lichtenštejnská hrobka a farní 
kostel, kde se prováděl odborný výklad,“ informoval Tomáš Třetina, 
místostarosta Moravského Krumlova.

Na úvod slavnostního koncertu zazpíval Němečkův pěvecký sbor 
hymnu, následoval projev starosty města Jaroslava Mokrého. Oba pě-
vecké soubory předvedly profesionální výkon. „Co se týká technických 
záležitostí kolem Epopeje, opětovně jsme zažádali Galerii hlavního 
města Prahy o zapůjčení na další rok. Do konce výstavní sezony bu-
deme vědět, jak naše žádost dopadla a jak budeme fungovat další rok, 
abychom mohli zajistit technické vybavení, jako vstupenky a ostatní 
propagační materiály,“ doplnil Tomáš Třetina.

Slovanskou epopej shlédlo v letošním roce 17647 návštěvníků, z nich 
52 procent tvoří děti, studenti a senioři, 32 procent dospělí a zbývajících 
10 procent jsou cizinci z celého světa. Kromě návštěvníků z Evropy 
to jsou také turisté z Argentiny, Austrálie, Japonska, Kanady, Koreje 
a Spojených států amerických. Pro všechy v Moravském Krumlově 
je důležité, aby sbírka pláten zůstala ve městě. Na příští turistickou 
sezonu chystá vedení města novou multimediální kampaň.          /mask/

Hotel EPOPEJ v Moravském Krumlově pro Vás připravil:

TÝDEN MAĎARSKÉ KUCHYNĚ
od 29. září do 3. října 2008.

Přijďte ochutnat, zveme všechny.
Těší se na Vás kolektiv hotelu Epopej.

pátek 3. října 2008 ve 20 hod. - sál sokolovny v Silůvkách
hraje pro Vás ve stylu country

skupina WORAZ za podpory

taneční skupiny A JETO
Jejich radostné tanečky Vás jistě zavedou „do kola“, když Vás 
navíc budou některý z tanců učit. Občerstvení je připraveno: bude 
gulášek, vínečko, kávička, pivečko, kofča, voda i vodka ... a hlavně 
písničky. Těšíme se na Vaši návštěvu ! Pozvěte prosím své známé, 

řekněte kolegům, kamarádům, přítelům a přítekyním.
Srdečně zve SOKOL SILŮVKY, skupiny A JETO a WORAZ

Byla 50. léta a těmto mým 
vzpomínkám se mladší asi usmějí,
ale moje generace zavzpomíná. 

Narodila jsem se na konci prv-
ní poloviny minulého století. 

Nejprve jsem chodila do mateř-
ské školky, bývala jenom dopoled-
ne, svačinu jsme si přinesli z do-
mova a na oběd jsme šli domů. 
Měla nás učitelka Doubková. Do 
1. třídy jsem se těšila. Ve škole 
nás přivítal pan řídící učitel Jan 
Schovanec. Byla to jednotřídka, 1. 
– 5. ročník. V našem ročníku nás 
bylo 5 dívek a 4 chlapci. Pan řídící 
nás dokázal učit, ostatní zaměstnat 
a naopak. Měli jsme z něj respekt, 
ale měli jsme ho rádi. Učilo se od 
pondělí do soboty, v sobotu býva-
ly jen tak 3 vyučovací hodiny.

Den ve škole začínal v 8.00 
hodin a trval do oběda. Na oběd 

jsme šli domů, mladší ročníky šly 
dříve. Odpolední vyučování bý-
valo 2 x týdně, v těchto hodinách 
byl tělocvik, zpěv (pan řídící hrál 

na housle), také jsme pracovali 
na školní zahradě, v zimě pak  
v dílně (opravy map, rámů obra-
zů, apod.). Tuto činnost dokonce 

přijel natočit československý 
rozhlas z Brna. To byla velká 
událost na tak malou vesnici se 
105 popisnými čísly. Chodili 
jsme také do lesa, např. pro hlínu 
na květiny, které jsme pěstovali 
ve třídě. Poznávat stromy a kvě-
tiny pro nás vesnické děti nebyl 
problém... 

Většina nás cvičila v Sokole. 
Před prázdninami bývalo veřejné 
vystoupení a také jsme nacvičo-
vali „SPARTAKIÁDU“. Dospělí 
cvičili až v Praze. V zimě s námi 
pan řídící nacvičoval divadelní 
představení. Děti hrály pohádku 
a dospělí činohru, např. Maryšu. 
Televize tehdy začínala vysílat 
a málokdo si ji mohl dovolit. 
Byla to léta tvrdá, ale bylo to 
naše dětství a mnohokrát si ráda
vzpomenu...                        /MR/

Vzpomínky na školní léta v lesonické škole

Městské kulturní středisko, Břízová 254, Moravský Krumlov
vyhlašuje výběrové řízení na  pracovní místo

Odborný muzejní pracovník
na Městském muzeu Moravský Krumlov

Předpoklady: • občan ČR, příp. cizí státní občan mající  
trvalý pobyt v ČR • způsobilost k právním úkonům • bez-
úhonnost • vysokoškolské vzdělání příslušného směru 
• organizační schopnosti • písemná představa dalšího 
fungování Městského muzea Moravský Krumlov
Charakteristika vykonávané práce: 
Správce depozitáře a kurátor sbírkových a mobiliárních 
fondů Muzea Moravský Krumlov včetně odborného 
zpracování sbírkových předmětů a prezentací sbírky
u veřejnosti se specifikací malého městského muzea.

Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce,
další požadavky na tuto funkci a informace k výběro-
vému řízení jsou uvedeny na webové stránce
www.mkrumlov.cz - volná pracovní místa. Uzávěrka 
přihlášek  je 17.10.2008
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: 
Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125,
672 11 M. Krumlov. Pod značkou na obálce „ Muzeum“.

foto: autor
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Jednoho večera se vracel z Hrotovic domů rou-
chovanský zeman. Všechny peníze prohrál v kar-
tách a měl strach, co tomu řekne jeho žena. V lese 
Borůvka uviděl sedět na zlatém kameni čerta. Ten 
vystrašenému muži řekl: „Když mi přineseš to, o 
čem doma nevíš, tak tento kámen dostaneš (1. díl 
tajenky).“ Zeman jel s veselou myslí domů. Když 
za ním přišla do stáje služka a řekla, že se mu 
narodil syn, zeman posmutněl. Zarmouceně svěřil 
své tajemství manželce. Ta nelenila a dala (2. díl 
tajenky). To sele se narodilo tu samou noc jako 
tvůj syn.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Vladimír Kulich z Třebíče.
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KULTURNÍ PROGRAMY   29. 09. - 12. 10. 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.
• 4.- 6.10. - 5. PODZIMNÍ ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA. VERNISÁŽ se 
koná 4. října v 9.00 hodin, Galerie Knížecí dům. Otevřeno: so - ne: 9.00 - 17.00, 
po: 9.00 - 14.00 hod. Vsttupné: 25/20/5 Kč
• 6.10. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA. S dílem malíře M. Alše 
seznámí  E. Kopčilová. Městská knihovna, nám. TGM 35, vstupné: 40 Kč.
• 7.10. - BESEDA SE SPISOVATELEM JIŘÍM KAHOUNEM A ILU-
STRÁTOREM JIŘÍM FIXLEM. Pro školy dopoledne, autogramiáda knihy 
„O mašinkách“. Galerie Knížecí dům.
• 8.10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ. Prominutí poplatků, 
soutěže pro děti a mládež. Městská knihovna MK.
• 8.10. v 19.00 hod. - KONCERT - NAŠE KAPELA Josefa Kristiána, sál 
MěKS, Břízová 254, vstupné dobrovolné.
• 9.10. v 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA  Karla WOLFA  - o Indii a Peru 
- dopoledne pro školy a PŘEDNÁŠKA „Ekvádor a Galapágy“ spojeno 
s promítáním - pro veřejnost. Galerie Knížecí dům, vstupné: 60 Kč.
• 3.-31.10. - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH nakladatelství Egmont s 20% 
slevou, městská knihovna.
• 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 5.10. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KRISTÝNA A VÍT CHVÁTALOVI. 
Chodba Památníku A. Muchy  Vstup zdarma
• 8.10. v 8.30 a 10.00 hod. - ČERVENÁ KARKULKA. Pohádka pro MŠ
a maminky s dětmi. Div. soubor HRUŠKA. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč
• 12.-31.10. - PŘÍRODA POD DROBNOHLEDEM. Výstava fotografií Maty-
áše Hoška a Pavla Marečka. Galerie Památníku A. Muchy   Vstupné: 10 Kč.
• 14.10. - 16.11.  - „VODA, ZEMĚ, VZDUCH“. Výstava obrazů - MILOŠ 
FAJKUS a keramiky - DARIA NAGYOVÁ. Vernisáž v pondělí 13. 10. v 17.00 
hodin. Chodba Památníku A. Muchy - vstup zdarma.
• 14.10. v 8.30 a 10.30 hod. - KOZLÍ MUŽ. Komedie dell´arte, představení
pro II. stupeň základních škol a střední školy. Účinkuje divadelní soubor 
STUDNA. Kino Réna Ivančice, vstupné: 50 Kč.
Připravujeme: • 18.10. v 19.00 hod. - DVA MUŽI V ŠACHU. Divadelní 
komedie Miroslava Horníčka. Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, 
Petra Hobzová, Kateřina Petrová, Otmar Brancuzský. Kino Réna Ivančice. 
Vstupné: 220 Kč • 30.10. v 19.00 hod. - „SETKÁNÍ SE ŠANSONEM“. Zpívá 
VERONIKA ŠOTOVÁ, klavírní doprovod Jakub Holáň, jako host vystoupí 
Martina Šrajtlová. Kino Réna Ivančice, vstupné: 80 Kč. PŘEDPRODEJ
OD 1. ŘÍJNA V KIC IVANČICE!
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

• 4.10. - OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS. Tradiční závody pro všechny 
věkové kategorie. Prezentace od 8,30 hod., start v 9,20 hod. na stadionu TJ. 
Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 4. 10. v 18.00 hod. - DRAŽBA  A  KÁCENÍ  MÁJE. Vydražení a kácení 
máje, diskotéka na venkovním parketu na Sokolovně v Padochově. Pořádá
TJ Sokol Padochov
• 11.10. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou DARKEN. 
V Dělnickém domě. Pořádá Pavel Vavřík.
• 11.10. v 15.00 hod. - DRAKIÁDA V PADOCHOVĚ. Soutěže o nej… draka. 
Pořádá TJ Sokol Padochov.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 4.10. od 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS, v KD.
• 9.10. v 18.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚL AKADEMICKÉHO 
SOCHAŘE ZDEŇKA MAIXNERA. V sále na radnici.
• 11.10. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
Připravujeme: • 23. 10. - v 18.30 hod. - OSLAVA 90. VÝROČÍ VZNIKU
I. REPUBLIKY, lampiónový průvod, ohňostroj + HALOWEEN výstava dýní 
v ZŠ. Začátek u Základní školy. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
•  4.10. - autobusový zájezd „PUTOVÁNÍ VYSOČINOU NA KONEC 
SVĚTA“ Chůze cca 16 km, jídlo s sebou. Vede J.Eibel.

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
• 1.10. v 17.00 hod. - VITRÁŽ TIFFANY. Šperky, obrázky. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Mládež 30,- Kč + materiál, dospělí 50,- Kč + materiál. 
Nutné se přihlásit předem do 29.9.
• 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/drak.
• 10.10. v 19.00 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Čeká na vás tajemná cesta plná 
úkolů,  na kterou si můžete posvítit lampiónem. Ivančice, náměstí Palackého 
před kostelem. Poplatek: 20 Kč/dítě. V19:10 hod. odpálení ohňostroje.
• 14.10. v 16.30 hod. - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ pro všechny, kdo chtějí 
aspoň na chvíli proměnit svůj obličej v mistrovské dílo. SVČ Komenského 
nám.7. Poplatek: 30 Kč/dítě

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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
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 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. 
• 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 1. do 7. října 2008. - TÝDEN SE ZVÍŘATY. Každý den je pro třídu při-
praveno promítání s tematikou přírody. Cena je symbolická 1 koruna. 
• od 8. do 10. října 2008, vždy 9 - 11 hodin. - PUTOVÁNÍ SE ZRZEČKOU.
Soutěžní odpoledne pro všechny malé děti, které chtějí vyhrát sladkou odmě-
nu. Pro děti je připraveno několik stanovišť s různými úkoly, za které obdrží 
Zrzeččin oříšek. 
PŘIPRAVUJEME: • od 24. do 25. října, od 18 hodin. - NOC NA DOMEČKU 
ASTERIXEM A OBELIXEM. Tentokrát na téma Olympiské hry. Cena: 50 Kč. 
V ceně je večeře, snídaně a pitný režim. S sebou si děti vezmou pohodlné oble-
čení, přezůvky a spacák. Přihlášky si vyzvedávejte v kanceláři DDM od 6. 10.
• 17. října 2008. - AMERICKÁ VITRÁŽ.  V keramické dílně na DDM. Oz-
dobte si okno hrou barevných sklíček, která rozzáří celý byt.Nenechte se zmást 
názvem, americká vitráž se vyrábí pouze z jednoho kusu skla, na kterém jsou 
vzory vytvářeny pomocí olověné pásky. Vzniklý motiv posléze domalujeme 
barvami na sklo. Nevyžaduje žádnou speciální zručnost a můžeme si díky ní vy-
zdobit a zútulnit Váš domov.  S sebou si přineste sklíčko, které chcete ozdobit. 
Více uvedeno na plakátech. Cena: 45 Kč

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 7.10. od 17.00 hod. (kurz bude trvat 3-4 hodiny) - KURZ PLETENÍ
Z PEDIGU PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ. Z kurzu si 
odnesete vlastnoručně upletený výrobek. S sebou si přineste starší ručník (pracuje
se s mokrým materiálem), nůžky nebo štípací kleště, popř. šídlo (není nutné, vše 
zapůjčíme). Kurz vede Alena Pečerová (akreditace MŠMT). Další informace
a přihlášky na tel.: 602 782 280 nebo na e.mailu: alpedo@seznam.cz. Poplatek: 
250 Kč členové, 300 Kč ostatní (veškerý materiál, lektorné, tištěné podklady).
• 8.10. od 16.00 do 17.45 - KRITICKÉ STAVY V DĚTSKÉM VĚKU. 
Chcete se naučit, jak pomoci svým dětem v případě popálení, požití čistících 
prostředků, febrilních křečí nebo poranění hlavy? Chcete si sami vyzkoušet, jak 
správně a účinně provádět dýchání z úst do úst a masáže srdce u miminek i u 
velkých školáků? Kdy volat záchrannou službu?  Přednášejí: zkušení záchranáři 
Záchranné služby Ivančice L. Halúzka a J. Pořízková. Hlídání dětí je v ceně a je 
zajištěno po celou dobu akce. Poplatek: 75 Kč / členové 65 Kč. 
• 11.10. v 15.00 hod. - SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK. Pojeďte s námi na výlet 
vláčkem na „Skřipák“, odtud pěšky podzimní přírodou kolem Sv. Jakuba do 
Ivančic. Děti čeká „stopovaná“ s pokladem, hry v přírodě a opékání špekáčků 
na ohni; naučí se znát pochodové značky, určit světové strany, rozeznat základní 
druhy stromů a keřů, rozdělat oheň a mnoho dalších užitečných dovedností. 
Součástí výletu bude i fotografování dětí v barevné podzimní přírodě. S sebou: 
špekáčky, zavírací nožík, fotoaparát. Pro menší děti, které cestu neujdou (cca 
5 km), doporučujeme vzít šátek, klokanku či krosničku. Sraz v 15.00 hodin na 
zastávce Ivančice- město (malé nádraží - vlak odjíždí v 15.06). Poplatek: 40 Kč 
/ členská rodina 35 Kč. V ceně není zahrnuto jízdné vlakem! Jízdenku budeme 
kupovat hromadně ve vlaku. Hlaste se předem a uveďte počet a věk dětí!
• Herna pro děti s rodiči: pondělí 9.00-12.00 a 14.00-17.00, (první pondělí 
v měsíci), úterý 14.00-17.00, středa 9.00-12.00, čtvrtek 9.00-12.00.
• Jóga: každé pondělí 17.30-18.30, 19.00-20.00 (obsazeno), každý čtvrtek 16.30-
17.30 (obsazeno). Poplatek: 45 Kč / členové 35 Kč. Vede: Ing. Lenka Duranová.
• Arménština: každé úterý 15.30-16.30. Poplatek: děti 300 Kč / členové 250 Kč
/pololetí, dospělí  600 Kč/ členové 500 Kč/pololetí. Vede: Tatevik Badoyan.
• Muzikohrátky: každou středu 16.30-17.00. Poplatek: 30 Kč rodič s dítětem / 
20 Kč  členský rodič s dítětem.
• Cesta Hlasu: každou středu 17.30-18.30. Poplatek: 35 Kč / členové 30 Kč.
• Oslava Ženy pro maminky s dětmi: každé úterý 10.00-11.30. Poplatek 50 
Kč / členové 40 Kč
• Kvítek: každou středu 15.00-16.00. Poplatek: 35 Kč/ členové 30 Kč.
• Oslava Ženy pro nastávající maminky: Zrušeno!
• Oslava Ženy: každý čtvrtek 18.00-20.00. Poplatek: 70 Kč/ členové 60 Kč
• Výtvarné hříčky pro děti od dvou let: každý čtvrtek 14.30-15.30. Poplatek: 
20 Kč/ členové 15 Kč + materiál. Vede Jana Aboulaiche, speciální pedagog. 
• Muzicírování na Jakubu: vždy druhý čtvrtek v měsíci 9.30-11.30. Sraz 
před hřbitovní bránou v 9.30 hodin. Dobrovolný příspěvek na chod Měsíční 
Houpačky: 20 Kč. Vede: Martina Turečková.
• Vycházka „Šaty bohyně Lady“: vždy poslední čtvrtek v měsíci 9.30-11.30. 
Sraz na vlakové zastávce Ivančice-Město v 16.00 hodin. Dobrovolný příspěvek 
na chod Měsíční Houpačky 10 Kč.
• Poradny: „Co se skrývá v našich dětech“ – vždy první pondělí v měsíci 
14.00-17.00 • „Homeopatie pro děti“  - změna!!! vždy třetí středu v měsíci 
9.00-12.00. Vede RNDr. Alena Bratková, tel. 777 332 239 • „Laktační“ 
-  pomoc při potížích s kojením. Vede vyškolená laktační poradkyně Lucie  
Třísková na tel. 737 461 761 (12.00-14.00) • „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.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st 1.10. v 18.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV
        a ve 20.00 Film USA, český dabing

ne 5.10. v 18.00 NEUVĚŘITELNÝ HULK 
        a ve 20.00 Akční film USA

st 8.10. ve 20.00 AKTA X: CHCI UVĚŘIT 
  Scifi USA

ne 12.10. ve 20.00 HANCOCK 
  Komedie USA, český dabing

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 4.10. v 18.00 KAUZA: CIA
  Thriller USA

ne 5.10. v 18.00 JAK UKRÁST NEVĚSTU
  Romantická komedie USA

so 11.10. v 18.00 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
  KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
  Dobrodružný film USA

ne 12.10. v 18.00 VALL - I 
  Animovaný rodinný film USA

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

Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Miroslav pořádá

13. ROČNÍK VEŘEJNÉ STŘELECKÉ 
SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR

v disciplínách: malorážka na 50 m / 60 ran, pistole na 50 m / 60 ran, 
mládež do 15 let 30 ran vleže. Začátek v 8.30 hod., dne 28. 09. 2008. 

Miroslav-Štěpánov, střelnice SSK. Srdečně zvou pořadatelé akce.
p. Bartoš, Milady Horákové 29, Miroslav.

ZO ČSCH Branišovice pořádá

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE

rozšířenou o klubovou expozici lenghortek. Uvítá Vás příjemné 
prostředí a bohaté doprovodné akce. 
Termín konání: 11.10. - 12.10. 2008

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st 01.10. v 18.00 VALL - I 
  Animovaný rodinný film USA

so 04.10. ve 20.00 KOPAČKY
  Romantická komedie USA

st 08.10. v 18.00 KUNG FU PANDA
  Animovaná komedie USA

so 11.10. ve 20.00 TEMNÝ RYTÍŘ
ne 12.10 v 18.00 Dobrodružný, akční film USA

SM DOMINO Branišovice pořádá

dne 17.10. 2008 v 19.00 hod. v sále KD
divadelní představení ochotnického spolku Stodola z Jiříkovic.

Uvidíte detektivní hru s názvem

MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU.
Vstupné 40 Kč.

dne 26. 10. 2008  od 16.30 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ IV.
+ soutěž o nejlépe vyzdobenou dýni. Občerstvení zajištěno. 

Podrobnější informace na plakátech nebo na čísle 607 547 304.

dne 8.11. 2008 od 15.00 hod.

PRVNÍ ROČNÍK DRAKIÁDY
Každý účastník, který přijde se svým drakem, dostane sladkou 

odměnu. V případě bezvětří se akce přeloží na jiný termín.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
zve na KOMEDII Joan Shirley

VRAŽDA SEXEM
pondělí 20. října 2008 v 19.00 hodin, kinosál MK
Divadlo PAVLA TRÁVNÍČKA a agentura MARCUS

hrají: Pavel Trávníček, Václav Mareš, Uršula Kluková, Hana Tunová, 
Kateřina Kornová, Monika Fialková, Petra Jindrová/Štěpánka Lisá.

Předprodej vstupenek v IC, Zámecká 2, Moravský krumlov,
tel.: 515 321 064, cenavstupenky : 270 Kč

ZO ČZS Moravský Krumlov, Květiny Dvořáková,
MěKS Moravský Krumlov a Město Moravský Krumlov

Vás srdečně zvou na

5. PODZIMNÍ
ZAHRADNICKOU VÝSTAVU

4.-6. října 2008 • Galerie Knížecí dům,
nám. TGM 40, Moravský Krumlov 

VERNISÁŽ se koná v sobotu 4. října 2008 v 9.00 hodin

Na výstavě budou ke zhlédnutí i k prodeji: aranžérské práce, řezané, 
hrnkové a pokojové květiny, kaktusy, chryzantémy, suchá vazba, 
keramika, léčivé kameny, solné svíčky, kresby, ovoce, zelenina, 
vinná réva, živé včelstvo, ochutnávka medů. Otevírací doba: sobota, 

neděle: 9.00 - 17.00 hodin, pondělí: 9.00 - 14.00 hodin.
Vstupné: dospělí 25 Kč, senioři 20 Kč, žáci a studenti 5 Kč

ZDENĚK MAIXNER - VÝSTAVA
čtvrtek 9. října v 18.00 hodin - jednací sál miroslavské radnice

Vernisáž výstavy akademického sochaře Zdeňka Maixnera, který je 
absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně a Akademie 
výtvarných umění v Praze. Od roku 1980 žije a pracuje ve Znojmě. 
Jeho díla již mohli shlédnout návštěvníci v Brně, Třebíči, Moravském 
Krumlově. Litoměřicích, Dačicích, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Břeclavi, 
Praze a Znojmě. Inspirací pro jeho díla jsou často ženy a víno.
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Mezi nejdůležitějšími středisky 
jižní Moravy Znojmem a Brnem 
existovaly od nepaměti dvě ces-
ty. Obě dvě se musely vyhnout 
Krumlovskému lesu. Starší cesta 
vedla po východní straně krum-
lovského lesa ve směru Miroslav 
- Pravlov. Pravlov byl důležitým 
místem, kde se již v roce 1073 
uvádí vybírání mostného u mostu 
přes řeku Jihlavu. Máme zde prv-
ní doklad o mostu.

Od 13. století nabyla významu 
cesta mezi Znojmem a Brnem po 
východní straně Krumlovského 
lesa. Bylo to proto, že na této tra-
se vzniklo královské město Ivan-
čice, poddanské město Moravský 
Krumlov a Hostěradice, kde byla 
již od 13. století komenda řádu 
německých rytířů.

Nás zajímá úsek Němčice 
- Ivančice, zvláště překročení 
řeky Jihlavy. Cesta k Němčicím 
sestupovala kolem bývalých 
Technických služeb na dolní okraj 
němčické návsi a uličkou k brodu, 
který býval asi 200 metrů od dneš-
ního mostu. Po překročení řeky 
pokračovala cesta po pravé straně 
ulice u ivančického nádraží.

Zatím mluvíme pouze o brodu. 
Je však nemyslitelné, že by zde 
nebyl most. Tak důležitá cesta 
nemohla být přerušena každou 
větší povodní, zvláště když uvá-
žíme, že u řek nebyla regulace
a někdy i několikrát do roka byla 
značná část plochy v blízkosti řek 
zatopena a tudíž neprůjezdná. Na 
mapě 1. vojenského mapování 
(1764-68) je v Němčicích zakres-
lena trasa přes náves, k mlýnu a 
mostu přes řeku Jihlavu v místě 
dnešního mostu. Mapa Stabilního 
katastru (1825) již uvádí dřevěný 
most. Význam cesty se zvýšil
po roce 1833, kdy byla vystavěna 
silnice Znojmo - Ivančice s vyús-
těním silnice na „císařskou“ silni-
ci u Rosic. V té době již musel být 
po celé trase zajištěn plynulý pro-
voz, takže přes vodní toky musely 
být udržované mosty.

Bohužel první písemná zmínka 
o mostu je až z roku 1850, kdy 
se vyhlásila soutěž na zřízení la-
mače ledu u němčického mostu. 
V období 1850 - 1860 jsou vždy 
po dvou až třech letech zápisy
o špatném stavu mostu a nutných 
opravách. Zřejmě se opravovalo 
jen provizorně, takže opravy 
dlouho nevydržely.

Protokol ze zasedání obecního 
zastupitelstva dne 2. února 1862 
uvádí stav mostu: „Taky se dále 
oznámilo, že jeden pilíř mostu u 
Němčic přes Jihlavku vedoucího, 
skrze tu povodeň strhnut byl, jed-
ná se tedy o to, aby se ten most 
hned spravil, aby obchod netrpěl. 
Bere se na vědomí a má se stran 
této věci hned vyšetřit, a ten most 
tak spravit, aby přes něj bez ne-
bezpečenství jezditi mohlo, poně-

vadž ty zhroucené zdi, na kterých 
most spočívá....“

Dopisem ze dne 15. srpna 
1885 píše městské radě v Ivan-
čicích František Kužela, okresní 
cestmistr. „Most přes Jihlavku 
vedoucí je nejen ve špatném sta-
vu, nýbrž i v povážlivém stavu.“ 
Ve stejný den si fi rma Skene
(v Alexovicích) stěžuje u okresního 
hejtmanství na špatný stav mostu 
přes Jihlavku a to obratem žádá 
městské zastupitelstvo v Ivančicích 
o opravu mostu. Oprava byla pro-
vedena a před pilířem blíže k Ivan-
čicích byl postaven nový ledolam 

 Po deseti letech se v „Protoko-
lech“ opět uvádí: „Jednání ohled-
ně nutné opravy velkého mostu
u Němčic. Jednohlasně usneseno 
opravu důkladně provésti, aby řadu 
dalších let nebyly opravy třeba. 
Trámy se mají zakoupit, dubové 
dřevo vzít z Rény. Opravu má stavi-
tel J. Kočí co nejrychleji provést“.

Dne 1. září 1912 se usnáší obecní 
zastupitelstvo „ihned provésti veli-
ce nutnou opravu mostu u Němčic 
k odvrácení možného neštěstí, pak 
se má důkladně opravit“.

 Až po vzniku republiky v roce 
1918 nastal obrat. Dne 17. břez-
na 1919 stanovil ing. Závodník 
výpočtem průtokové množství 
vody řeky Jihlavy na 300 m3/sec, 
a tento údaj označil jako stoletou 
vodu. Vycházel z údajů povodně
v roce 1900, kdy bylo zaznamenáno 
270 m3/sec. Podle výpočtu stoleté 
vody doporučil i profi l budoucího 
mostu na průtok 300m3/sec.

 Dne 22. dubna 1920 píše sta-
rosta Ivančic Okresní politické 
správě v Brně: „Most leží na 
dvou pobřežních zděných pilířích 
a dvou dřevěných kozách v rozpě-
tí 15,10 - 10.00 - 13.00 - 12,70 m. 
Oba pilíře jsou již chatrné, takže 
zdivo vypadává. Kozy drží je na 
několika pilotách, ostatní piloty 
jsou podehnilé, takže kozy stojí jen 
zatížením mostu, který dle uhnívá-
ní pilot též klesá. Trámy v horních 
odděleních jsou již prohnuty, 
vzpěry a podvlaky ve stavu velice 
špatném a nejen toho, ale i horní 
stavba mostu je již nejistá.“

 Zřejmě bylo rozhodnuto, že se 
vyhlásí veřejná soutěž pro posta-
vení nového moderního mostu, 
protože k 15. prosinci 1920 byla 
vybrána z devíti návrhů fi rma 
Moravská betonářská společnost 
Brno, která předložila nabídku 
na most se dvěmi pilíři (tři pole 
mostu), v hodnotě 607.030 Kč. 
Návrh mostu byl mírně upraven 
Zemským stavebním úřadem
a rozpočet byl zvýšen na částku 
697.923,14 Kč. 

 Bylo rozhodnuto, ale ještě 
zbývalo zajistit potřebné fi nance. 
Po jednání bylo přislíbeno uhra-
zení budoucích nákladů: obec 
Alexovice 100.000 Kč, město 
Ivančice 100.000 Kč, Moravský 
zemský výbor povoluje státní 
příspěvek 280.000 Kč (40 % ná-
kladů) a stanovuje podmínky tý-
kající se zaměstnanosti, odborné-
ho dozoru, zatěžkávací zkoušky, 
kolaudace apod. Silniční výbor 
ivančického okresu sděluje, že 
uhradí 220.000 Kč.

 Nenašli jsme doklad, kdy 
byla stavba mostu zahájena, ale 
dne 16. června 1922 se klub ko-
munistických zástupců v měst. 
zastupitelstvu dotazuje, kdy bude 
započato se stavbou mostu, v jaké 
míře se nachází zadání stavby
a požaduje zaměstnat nezaměst-
nané z Ivančic a Němčic. K 10. 
prosinci 1922 bylo již prostavěno 
286.272,84 Kč. Tuto hodnotu 
potvrzuje i Silniční výbor okresu 

ivančického. Práce pokračovaly
i v zimě a 19. března 1923 byl
na novém mostě zahájen provoz.

Most sloužil přes 85 let. Přežil 
válečné období, po 18. dubnu 
1945, kdy byl podminován, 
vydržel prudký rozvoj nákladní 
dopravy i značnou zátěž v srpnu 
1968, kdy Ivančicemi projížděly 
kolony sovětského vojska, včetně 
tanků, při „bratrské“ pomoci. 

Několik drobných oprav bylo 
provedeno, ale bylo zřejmé, že 
již neodpovídá požadavkům a 
bezpečnosti dnešní dopravy. Také 
chůze po chodníku byla pro chod-
ce riskantní. Musíme také připo-

menout, že most je v evakuační 
trase v případě havárie atomové 
elektrárny v Dukovanech.

Po předání mostu do Letkovic 
dne 17. října 2007 byl ve stejný 
den „poklepán“ základní kámen 
němčického mostu. 

Dne 12. 12. 2007 schválil výbor 
Regionální rady Jihovýchod dota-
ce EU z Regionálního operačního 
programu. Mimo jiné akce schválil 
také program „Zvýšení dopravní 
dostupnosti města Ivančice“. Pro-
jekt tohoto programu v hodnotě 
37 milionu Kč řešil kompletní pře-
stavby dvou mostů v Ivančicích, tj. 
Letkovického a Němčického.

V projektu bylo rozhodnuto, že 
bude postaven most odpovídající 
dnešním technickým požadav-
kům, přičemž bude ve velké míře 
využito zachovalých části starého 
mostu. Klobouk dolů před stavi-
teli starého mostu, protože i po 
85 letech jsou pilíře i mostovka 
v použitelném stavu, pouze opěry 
byly z části odstraněny. 

Přestavba začala 1. dubna 
2008. Ještě předtím byla, cca 12 
metrů od mostu, postavena provi-
zorní 47 metrů dlouhá lávka pro 
pěší. K její stavbě byly použity 
nosníky ze starého mostu v Let-
kovicích. K lávce byly upraveny 
i provizorní chodníky. Občanům 
tak bylo umožněno z blízka sle-
dovat postup stavby mostu.

Vlastní most je třípolový, 
monolitický betonový se spra-

ženou železobetonovou deskou. 
Silnice k mostu je dvouproudová 
asfaltová v šířce cca 7,5-7,8 m. 
Na starém mostě byla zúžena na 
šířku cca 5,15 m. Po rekonstrukci 
je komunikace na mostě v šířce 7 
metrů a s jednostranným chodní-
kem šířky 2 metrů. Celková šířka 
mostu je 10,14 m, délka téměř 52 
metrů. Zatížení nového mostu od-
povídá třídě A, tzn., že není nijak 
omezeno. Z tohoto hlediska je 
most nejúnosnější v širokém oko-
lí. Zatížení starého mostu bylo 
povolené značkou na 23 tun.

K otevření mostu došlo 21. 
září 2008 v 11 hodin za velkého 
zájmu obyvatel Ivančic a okolí. 
Zvláště občanům Oslavan umož-
ní zprovoznění mostu přikročit 
k rekonstrukci vozovek kolem 
bývalé elektrárny a od autobu-
sového nádraží ke škole, protože 
odpadla objížďka přes Oslavany.

Modernizací mostu se zvýší 
průjezdnost i bezpečnost provozu 
jak pro vozidla, tak i pro chodce. 
Starý most vydržel 85 let. Kolik 
generací vydrží most nový, si ne-
troufáme odhadnout.   Jiří Široký

Použité prameny: Pamětní 
kniha města Ivančice - SOkA Raj-
hrad C 36 - 197 • Protokoly obec. za-
stupitelstva - SOkA Rajhrad C 36-205 
• Vermouzek R.: Znojemská cesta, 
západní větev - Jižní Morava 1990

Nový most přes Jihlavu v Ivančicích 

Jedna z posledních fotografi í starého mostu před rekonstrukcí

HORNÍ DUBŇANY
Horní Dubňany patří k nejstarším osadám na Moravskokrumlovsku. 

Naši slovanští předkové se na úpatí Velkého kopce usadili již v době 
velkomoravské. Původní osada byla založena na jižním okraji dnešních 
Dubňan, v místech současných zemědělských objektů. Snad již tehdy byla 
nazývána Dubňany podle zdejších dubových lesů. Archeologické nálezy 
ukazují, že po pádu Velké Moravy osada žila dále až do přelomu 12. a 13. 
stol., kdy se vytvořilo nové centrum vesnice kolem dnešního kostela.

První dochovaná písemná zmínka o Horních Dubňanech je z roku 
1279, kdy byl patronát zdejšího farního kostela potvrzen templářům. 
Horní Dubňany byly centrem farnosti, kam patřily také okolní vesnice 
Dukovany a později zaniklé Bohuslavice. Po zrušení templářského řádu 
roku 1313 přešel patronát kostela na komendu johanitů na Starém Brně.

S prvními feudálními držiteli vesnice se v písemných pramenech se-
tkáváme až v polovině 14. stol., kdy byly Horní Dubňany součástí panství 
nedalekého hradu Rabštejna. Roku 1358 Pešek z Janovic postoupil rab-
štejnské zboží Vokovi z Holštejna a Drslavovi ze Šelenberka. Roku 1360 
drží statek bratři z Holštejna, ale již 1371 je markraběcím majetkem.

Na konci 14. století, v neklidné době mocenských sporů moravských 
markrabat získává Horní Dubňany jako součást rabštejnského zboží 
markrabě Prokop. Za věrné služby je záhy obdržel Prokopův straník a 
proslulý válečník Hynek Suchý Čert z Kunštátu, který se od roku 1402 
psal také po Rabštejně. 

Nedlouho po Hynkově smrti získal  Horní Dubňany Jan z Lomni-
ce, který je roku 1417 zapsal pánům ze Šternberka. V polovině 15. 
století kupují vesnici Pertold a Jindřich z Lipé na Krumlově. Součástí 
krumlovského panství byly Horní Dubňany až do roku 1596, kdy
je koupil Jindřich Březnický z Náchoda, aby je natrvalo připojil 
k panství tulešickému.

Farní kostel sv. Petra a Pavla je jedním z nejstarších chrámů na 
Krumlovsku. Má románské jádro a byl postaven zřejmě již ve 12. století.
Z románských prvků se dochoval mimo jiné kamenný vstupní portál 
z druhé poloviny 12. století. Nadpraží portálu zdobí na bocích reliéfy 
šelem. V našem regionu a v kontextu vesnického kostela je to památka 
neobvyklá. Upomíná na význam místa v období ranného středověku, ze 
kterého se nám bohužel nedochovaly písemné prameny. V souladu s cha-
rakterem stavby je i starobylé zasvěcení sv. Petru a Pavlu. Při vykopáv-
kách u kostela bylo objeveno také řadové pohřebiště z 11. až 12. století.

Náhrobky šlechticů patronů kostela. U zdi kostela jsou rozmís-
těny bohatě zdobené náhrobky. Náhrobek Jana Josefa Záblatského 
(majitel tulešického panství, zemřel 1785), s alegorickými sochami 
Víry a Spravedlnosti. Klasicistní náhrobek Josefa Františka Karla 
Canona de Ville (majitel Rešic, zemřel 1792), s fi gurami Statečnosti 
a Spravedlnosti. Neobvyklý je také litinový náhrobek členů rodiny 
Forgačů-Gymešů z roku 1841.

Kříž u kostela. U paty památkově chráněného kříže je sv. Máří Mag-
dalena a andílek nesoucí kartuš. Kříž pochází z roku 1777.

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí u kostela od poloviny 18. století.
Podrobné informace k dějinám obce najdete v publikaci Zdeňka 

Šípka „Stručné dějiny Horních Dubňan“ (JAS Hrotovice, 2000). Další 
informace k památkám obsahuje kniha Bohumila Samka „Umělecké 
památky Moravy a Slezska“, I. svazek,  Academia Praha 1994.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Dřevěný němčický most                                    z archivu Vl. Voborného

Kostel sv. Petra a Pavla

Náhrobek Jana Záblatského
s bohatou heraldickou výzdobou

Románský vstupní portál 
v kostele (foto z knihy Umělecké 
památky Moravy a Slezska)

Tabulka s uvedením fi rmy, která most v roce 1923 postavila
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Auto - moto
prodám
•• Daewoo Kalos, 1,4 i, r. v. 2004, naje-
to: 46.000 km, klimaizace, vše v el. př. 
i boční airbagy. První majitel, servis. 
knížka, garážováno, velmi dobrý stav. 
Cena: 145.000 Kč. Tel.: 602 950 128.
•• Citroen Xsara 1,4i, 55 kW, stříbrná 
metal, najeto 76.000 km, r. v. 2000, STK 
do 8/2010, servis. knížka, po servis. 
údržbě, výměna oleje, filtrů a svíček, 
centrál, lité disky, multifunkční volant, 
tónovaná skla, medvěd blok, závěs, 
rádio, otáčkoměr, pal. počítač, posil., 
Cena: 76.000 Kč. Tel.: 732 764 306.
•• Wolksvagen Transporter, r. v. 1992,
 5 míst k sezení. Cena: 60.000 Kč. 
Tel.: 774 805 873.
•• Mazda 323, 1,4, r. v. 1990. Cena: 
10.000 Kč. Tel.: 732 914 139.
•• Škoda Favorit, r. v. 1994, najeto 
102.000 km, bez koroze, litá kola. 
Cena: 15.000 Kč. Tel.: 604 124 568. 
•• Škoda Favorit, nová STK na 2 
roky. Tel.: 737 117 666.
•• Škoda Felicia, r. v. 1997, obsah 
1,3, červená, najeto 105.000 km, 
servisovaná, nové tažné zařízení, 
zahrádku i nová zimní kola. Cena: 
50.000 Kč, při rychlém jednání 
možná sleva. Tel.: 721 681 677.
•• Škoda Felicia, 1,3i, r. v. 1995, zelená 
barva, centrální zamykání, rádio, 
najeto 115.000 km, velmi dobrý stav. 
Cena: 30.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Ford Escort, 1,6 16 V, r. v. 1998, 
modrá metalíza, klimatizace, centrální 
zamykání. Cena: 40.000 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 603 581 155.
•• Ford Fiesta, 1,8 D, r. v. 1988, STK 
do 03. 03. 2010, na opravu nebo 
na ND, havarován na levý předek, 
narušená převodovka a plechy, 
pojízdný, bez koroze. Cena: 15.000 
Kč, možno sleva při rychlém jednání. 
Tel.: 739 301 503.
•• Toyota Corolla, 1,3, r.v. 1999, v 
perfektním stavu, elektrony, černá 
metalíza. Cena: 79.000 Kč. Tel.: 775 
056 052.
•• Fiat Tipo, 2,0, 16 V, černá barva, 
benzín, r. v. 1992, najeto 165.000 km, 
STK 04/09, dobrý stav, cena dohodou. 
Tel.: 721 747 883.
•• Mazda 121, r.v. 1993, STK do 05/
09, pojízdná. Cena: 15.000 Kč. Tel.: 
605210 412.
•• MZ 150, STK do 2010, velmi 
dobrý stav. Tel.: 604 862 850.
•• Babetu 210/100, po GO motoru a 
celkové údržbě. Zn.: Škaredá barva. 
Tel.: 776 626 586.
•• přívesný vozík, tovární výroby, na 
velkých kolech. Korba 110 x 200 cm. 
Cena: 6.000 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• 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.
•• hever pro nákladní auta, nosnost 3,5 t. 
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 728 913 646.
•• velký stahovák. Cena: 400 Kč. Tel.: 
728 913 646.
•• zimní pneumatiky Matador, 185/60 R 
14. 82 T vzorek 7 mm. Cena: 800 Kč/ks. 
Tel.: 728 249 395.
•• přední sklo na Škoda Favorit + těsnicí 
gumu. Cena: 1.500 Kč. Nové, nepouži-
té. Dále kompletní výfuk, týden použitý. 
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 733 504 240.
•• firma Proimpex, spol. s r. o. nabízí
k odkoupení vozy Renault Trafic, 
LDV Convoy a nákladní bržděný pří-
věs zn. Vario za nové nižší ceny. Více 
info na www.proimpex.cz, nebo na tel. 
č.: 515 300 214 nebo 602 419 101.

Byty - nemovitosti
koupím
•• garsonku nebo byt 1+1 v M. 
Krumlově. Tel.: 776 202 051.
•• garáž u Domu s pečovatelskou 
službou nebo na Kavalírce. Tel.: 515 
324 272, po 16:00 hod.
prodám
•• byt v obecní zástavbě, 3+kk 
v Tavíkovicích, garáž u domu, dohoda 
jistá, nový dům. Tel.: 723 166 130.
•• menší RD v M. Krumlově, 2+1, 
koupelna, WC, po rekonstrukci, ihned 
k bydlení. Tel.: 773 940 740.

•• RK ACITY Vám nabízí: Byt 3+1 
v OV Oslavany, přízemí, 69 m2, 
cena 1,350 mil. + provize // pěkný 
domek 3+1, pozemek 400 m2, vjezd, 
po rekonstrukci, blízko centra Ivan-
čic, cena 2,7 mil. k jednání // Penzion 
Ivančice, s vybavením, po rekon-
strukci, cena k jednání // Byt 1+1 v 
OV Ivančice, 2 NP, 40 m2, cena 870 
tis. + provize // chatka 1+1 se zahra-
dou 678 m2, Budkovice, cena 355 tis. 
// st. pozemek 430 m2, Ivančice-Let-
kovice, cena 650 tis. k jednání. Další 
informace na tel.: 605 749 319 nebo 
na www.acity.cz

•• byt 3+kk v OV v Oslavanech s 
možností parkování ve dvoře, byt je 
v dobrém stavu, cena dohodou. Tel.: 
724 415 774.
•• obchodní místnost, 6 x 5 m v 
Ivančicích - Němčicích, vhodnou 
také jako garáž s dílnou. Zavedena 
elektřina a plynové topení. Stavba je 
částečně podsklepena a má skladova-
cí půdní prostor. Cena: 175.000 Kč. 
Tel.: 736 145 850.
•• novostavbu RD 4+1 v Ivančicích, 
garáž pro 2 vozy, terasa, pozemek 
550 m2, podl.plocha 227 m2, cena
4 mil. Kč. Tel.: 605 749319
•• zahradu se zděnou chatou v M. 
Krumlově, el. proud, voda, větší po-
zemek. Tel.: 774 412 675.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 3+1 v M. Krumlově,  
6. patro + výtah, možné uvolnění 
v prosinci 08. Tel.: 737 327 835.
•• 1 - 2 lůžkový byt ve vilce, větší 
obec v okolí M. Krumlova, nejlépe 
starší manželé, možnost zahrady, 
dvůr, plyn. Tel.: 737 407 461.
•• prostor pro obchod nebo kancelář, 
v centru Ivančic. Prostor se nachází 
v přízemí, má výlohu a je tvořen 
2 místnostmi se soc. zařízením. 
Celková plocha je 32 m2 (22+8+2). 
Cena: 8.000 Kč/měsíc+inkaso. Tel.: 
724 978 682.
•• RD 2+1 v Oslavanech, nezařízený, 
pouze kuchyňská linka a sporák, 
topení plynový kotel a krbová kamna, 
volný ihned. Cena: 8.000 Kč + 
energie. Tel.: 720 685 879.
hledám pronájem
•• pronájem garáže v M. Krumlově, 
Sídliště. Tel.: 731 042 910.
Stavba - zahrada
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. 
•• 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.
•• menší nerezový drtič ovoce a lis 
na ovoce 20 l, levně, tovární výroby. 
Tel.: 546 413 543. Neslovice.
•• vrátek na stavbu. Tel.: 723 166 130.
•• 1 roli pozinkovaného pletiva, 20 m, 
výška 160 cm. Tel.: 515 337 030.
•• plát na cirkulárku, průměr 60 cm, 
vnitřní otvor 3 cm. Tel.: 515 337 030.

•• ocelové zinkové schodiště, rošt. 
nášlapy, na dvůr, nebo na stavbu. Tel.: 
721 761 942.
•• nopkovou fólii 60 m, (šířka: 1,5 m). 
PC: 82,50 Kč/m, nyní: 75 Kč/m. Nové, 
nerozbalené z role. Baleno po 20 m. 
Zbytek ze stavby. Tel.: 603 960 901.
•• lanový kovový naviják, nový, 
nepoužitý, tažná síla do 1.136 kg. 
Cena: 750 Kč. Tel.: 604 909 581.
•• lícované cihly červené barvy, 
127 ks, nové, nepoužité, rozměr: 
290x140 x65 cm. Cena: 2.000 Kč. 
Tel 604 909 581.
•• očištěné cihly z bouračky, cca 
1.000 kusů. Cena: 2,50 Kč/ks. Tel.: 
724 410 471.
•• krásné stříbrné smrčky, vhodné na 
zahradu, výška 50 - 160 cm. Tel.: 723 
826 003.
•• velmi výhodně asi 50 ks zánovních 
francouzských dvoufalcových tašek a 
křemenný písek ke spárování dlažby. 
Tel.: 515 324 272, po 16:00 hod.
•• 4 ks zdvojených oken s rámy, 
výška: 150 cm, šířka: 180 cm + 
vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, 
levně. Tel.: 728 913 646.
•• pletivo poplastované, výška: 2 m, 2 
x 25 m v rolích, nepoužité. Tel.: 725 
614 668.
•• křidlice dvoufalcové, starší, pevné 
a hřebenáče. Cena: 5 Kč/ks. Tel.: 607 
252 531.
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.
•• šatní skříň z dětského pokoje, 
šířka: 80 cm (90 cm), hloubka: 50 cm, 
výška: 180 cm, nebo podobnou. Levně 
nebo za odvoz. Tel.: 737 010 367.
•• sprchový kout, zachovalý, odvoz 
nemám. Tel.: 737 407 461.
prodám
•• kuchyňský oválný stůl. Cena: 200 
Kč. Tel.: 605 921 636.
•• televizní sklápěcí křeslo, žehlicí 
prkno, žehličku, „cafemašinu“ a bot-
ník. Tel.: 720 260 271.
•• televizní stolek, černá barva se 
skleněnými dvířky na kolečkách. 
Cena: 300 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dřevěné dveře, otevírání dovnitř, 
pravé, rozměr: 192 x 92 cm, vhodné 
na chalupu nebo i jako vchodové 
dveře v RD. Cena: 350 Kč. Tel.: 603 
367 503.
•• černou sedací soupravu 3+2 (imi-
tace kůže), Ivančice. Cena: 3.000 Kč. 
Tel.: 603 485 899.
•• ložnici z 50. let, velmi dobrý stav, 
cena dohodou. Tel.: 775 633 756.
Elektro a elektronika
koupím
•• ledničku na propanbutan, nad 50 l. 
Tel.: 606 813 814.
prodám
•• zcela nový vysavač, nerozbalený, 
snadno ovladatelný, velmi pěkný. 
PC: 10.000 Kč, nyní: 8.000 Kč. Tel.: 
724 411 484. 
•• radiomagnetofon s CD 
přehrávačem, velmi pěkný, jako 
nový, málo používaný. Cena: 500 Kč. 
Tel.: 608 456 273.
•• elektronický psací stroj Olivetti 
personal 510, používaný pouze 
krátce ke studiu, funkce mazání 
chyb. PC: 5.000 Kč, nyní: 1.500 Kč. 
Tel.: 775 120 782.
•• zachovalý barevný televizor, RFT, 
úhlopříčka 52 cm, dálkové ovládání. 
Cena: 700 Kč. Tel.: 607 252 531.
Vše pro děti
koupím
•• dětskou dřevěnou rozkládací 
židličku. Tel.: 602 302 072.
prodám
•• dřevěnou kolébku pro novorozen-
ce. Tel.: 515 336 601.
•• dětskou postýlku starší, mahagono-
vá barva, na kolečkách, bez matrace. 
Cena: 300 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dětský kočárek zn.: Kajtex, čtyř-
kombinace, barva oranžovo-béžová, 
málo používaný, cena dohodou. Tel.: 
720 108 804.

•• dětský kočár, barva zeleno-béžová, 
po 1 dítěti. Cena: 1.500 Kč. Tel.: 732 
843 330.
•• dětský kočár, golfové hole pro 
dvojčata. Cena: 2.000 Kč. Tel.: 737 
478 797.
•• dětský golfový polohovací kočárek 
s příslušenstvím. Tel.: 605 776 380.
•• velmi pěkné oblečení na holčičku, 
vel.: 58 - 98, soupravy, kombinézy, 
podzimní i zimní, mikiny, rifle, trička, 
body, svetříky, aj., levně. Tel.: 605 
108 554.
•• chlapecké oblečení, pěkné, vel.: 
140 - 164, pytel za 100 - 150 Kč dle 
výběru. Tel.: 608 456 273.
•• dětské kolo na bantanových kolech 
+ tříkolku. Tel.: 605 776 380.
Zvířata
prodám
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích 
s PP, barva tricolor, zvyklá venku, 3 
x očkovaná + odčervená, super cena. 
Tel.: 724 033 609.
•• štěňata zlatých retrívrů, bez 
PP, zvyklá venku, 3 x očkovaná + 
odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• fenku patterdale teriéra s PP, stáří 
5 měsíců, po lovecky vedených 
rodičích. Vhodná pro lov, jako ideální 
společník k dětem či pro sport-agility.
Velká fixace na člověka, pouze do 
dobrých rukou. Tel.: 515 333 925/ 
775 280 242.
•• štěňata 75 % bern. salašského 
psa, 25 % středoasijsští, krásní, velcí 
chlapáci, vhodní k dětem i na hlídání, 
očkovaní + odčervení, k odběru po 
05.10.08. Cena: 1.500 Kč/ks. Tel.: 
777 877 631.
•• německého ovčáka, psa, stáří 2 
roky, mírná povaha. Cena: 1.000 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• mainská mývalí, po rodičích s PP, 
volní 2 kluci v barvě červeno-stříbrný 
harlekýn, červený, tygrovaný. Odběr 
možný ihned, slušná cena, pouze do 
bytu. Tel.: 603 578 021.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
722 622 981. Volat po 19:00 hod.
•• prase/půlky. Cena: 45 Kč/kg. Tel.: 
737 778 268.
•• mladé samečky lamy krotké, 
nenáročná zvířata na vypásání, 
ochočené, k odběru v listopadu. Cena: 
8.000 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• kůzle/kozička, stáří 4 měsíce, 
hnědé barvy. Tel.: 724 913 908.
daruji
•• koťata rezavá, tmavá se zrzavým 
melírem. Tel.: 723 464 040. 
Různé
koupím
•• kvalitní burčák, menší množ. cca 6 
l, prosím nabídněte. Tel.: 731 042 910.
•• staré obrazy, hodiny, porcelán, náby-
tek, i celou pozůstalost. Platím hotově. 
Tel.: 606 294 846, nebo 541 212 148.
•• krmnou řepu. Tel.: 606 575 472.
•• moravské vltavíny od 5 g, zaplatím 
od 50 Kč/g, podle váhy a vzhledu 
ihned. Tel.: 732 314 772.
•• knížku, návod na obsluhu a údržbu 
malotraktoru TZ 4 k 10 - 12, dodáva-
nou Agrostroj Prostějov k malotrakto-
rům, může být i v horším stavu. Tel.: 
603 352 772.
•• dřevo na topení. Tel.: 77 070 749.
•• starou pušku, pistoli, helmu, bo-
dák, vzduchovku, vojenské oblečení 
po něm. armádě, prosím nabídnete. 
Tel.: 724 468 171.
prodám
•• žitnou 52 %. Cena: 1 litr/175 Kč. 
Tel.: 723 720 415.
•• slivovici - čistá meruňka 53 %, 
celkem 6 l. Cena: 250 Kč/1litr. Tel.: 
605 300 866.
•• profi hrnčířský kruh, příkon 380 W. 
Cena: 6.000 Kč. Tel.: 608 256 900.
•• nažehlovací lis na trička, deska 
30 x 45 cm. Cena: 4.000 Kč. Tel.: 
608 256 900.
•• keramický hrnec „zelňák“ 30 l, 
okenní křídla 12 ks, el. olejový radi-
átor, kovovou skládací postel, kance-
lářské křeslo, telefonní aparáty - 2 ks. 
Tel.: 721 111 758.

•• husitské zbraně, replika, dřevěný 
trakař vhodný na výzdobu, replika 
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní 
kovové brány. Tel.: 515 336 601.
•• 2 sim karty Eurotel, podobná čís-
la, tarif txt. Cena: 100 Kč/ks. Tel.: 
723 724 760.
•• zavařovací sklenice malé, velké 
i kečupové, omnia i šroub. Cena: 1 
Kč/malé, 2 Kč/velké, 4 l/3 Kč. Tel.: 
737 407 461.

•• 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.

•• dámské kolo, zn.: Super de Luxe, 
modrá metalíza, málo používané, 
jako nové. Cena: 1.100 Kč. Tel.: 603 
367 503. 
•• dámské kolo, velké dřevěné sáňky. 
Tel.: 605 776 380.
•• sportovní jízdní pánské pologalus-
kové kolo, zn.: Favorit, zelená metalí-
za, vepředu dvojtalíř, vzadu pětikolo. 
Cena: 1.300 Kč. Tel.: 604 909 581.
•• profi stahovačku kůži, nikdy ne-
použitá, úplně nová, vhodná na jatka 
nebo pro řezníka. PC: 100.000 Kč, 
nyní: 80.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• nový pánský oblek tmavé barvy, 
vel.: 58, obvod pasu 116 cm, na vyšší 
postavu. Tel.: 606 401 755.
•• přilbu na kolo 2 ks, nastavitelná 
pro dospělé i pro větší děti, v dobrém 
stavu, pěkné, málo používané. Cena: 
150 Kč/ks, dále cvičky a kopačky, 
vel.: 37 - 40, po 20 - 30 Kč. Tel.: 608 
456 273.
•• obilí, pšenici i ječmen. Cena: 350 
Kč/q, Miroslav. Tel.: 602 119 346.
•• konzumní a krmné brambory. Tel.: 
737 117 666.
•• krmné obilí. Tel.: 737 117 666.
•• nový kulečník, koule, 2 tága, držák 
na tága, kompletní osvětlení, vše 
nové, nevyužité. Cena: 15.000 Kč. 
Tel.: 606 885 970.
•• plynový kotel, kapacita 18, zacho-
valý a funkční. Tel.: 605 776 380.
•• krásnou štrasovou svatební sou-
pravu: náhrdelník, náušnice, náramek. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 723 724 760.
•• šatičky na družičku, pouze jednou 
nošené, krásné, bílá barva, krajkova-
né, jako nové, vel.:  8 - 12 měsíců. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 723 724 760.
•• posil. lavici + závaží. Tel.: 604 303 267.
•• anatomický polštář, který se použí-
vá pro miminko a maminku při koje-
ní. Cena: 100 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• madlo zelené barvy k rohové vaně 
Rosa - 1, nové, nepoužité. PC 990 Kč, 
nyní: 500 Kč. Nestihli jsme ho namon-
tovat, Ivančice. Tel.: 723 332 973.
daruji
•• plnou krabici starodávných knof-
líků, celé sady. Je na nich značka 
Vídeň, Rakousko, různé sady - mo-
týlci, květinky a jiné. Ivančice. Tel.: 
605 300 866.
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
•• Peníze na ruku, vyplacení exe-
kuce, zástavy a veškeré dluhy, nad 
50.000 Kč neřešíme registry, bez 
prokazování příjmů, bez poplatku 
předem. Tel.: 605 720 362.
•• drobné opravy a práce všeho 
druhu. Tel.: 733 372 904.
Seznámení
•• pohodovou ženu, rozved. nebo 
vdovu s již odrostlými dětmi, od 40 let, 
nejlépe z vesnice. Jsem nekuřák, zatím 
nezadaný, 50 let, 180 cm vysoký, snad 
Tě najdu... Tel.: 721 370 223.

•• 2 sympatičtí muži 20 a 33 let, 
hledají ženy od 20 do 35 let k 
seznámení. Tel.: 728 970 840.
•• muž 45/175/84 z vesnice, nekuřák, 
by se velmi rád seznámil s ženou 
do 45 let, která by se časem mohla 
přistěhovat do RD v Petrovicích, 
děti vítány, samota tíží...Tel.: 
515 320 539, volat po 15:00 hod. Zn.: 
Trvalý vztah!
•• rozvedená, ne vlastní vinou, 
se ráda seznámí s mužem 56 let, 
upřímným, slušným, auto vítáno. Tel.: 
721 173 781.
•• pohodový nekuřák bez závazků, 
hledá obyčejnou ženu do 34 let. Tel.: 
607 850 772.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• KÚ pro JMK přijme právníka 
pro pracoviště v M. Krumlově. Poža-
dujeme: VŠ vzdělání práv. zaměření, 
znalost práce na PC (Word, Excel..), 
vysoké prac. nasazení, spolehlivost, 
samostatnost a odpovědnost, velmi
dobré kom. schopnosti, obč. bezúhon-
nost (výpis z ev. Rejstříku trestů), 
zájem učit se a vzdělávat, znalost AJ/
NJ výhodou. Náplň práce: posuzování 
a osvědčování tech., právní a správní 
způsobilosti rozhodnutí a jiných 
listin pro vyznačení do katastru 
nemovitostí. Požadované dokumenty: 
strukturovaný prof. životopis s popi-
sem dosavadní odborné praxe, ově-
řenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, případně i kopie 
dalších dokladů (doklad o jaz. znal. 
apod.). Předpokládaný termín nástupu: 
01.01.2009 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky vč. požadovaných dokumentů 
zašlete do 30.10.2008 v el. podobě na 
adresu: alexander.dufek@cuzk.cz, 
nebo v listinné podobě na Katastrální 
pracoviště M. Krumlov, T.G.Masaryka 
35, 672 01, řediteli katastrálního úřadu 
- p. Bc. Alexandru Dufkovi.
•• paní na výpomoc do cukrářské vý-
roby na VPP.  Tel.: 515 323 279.
•• ženy na třídění pet lahví, fólií a 
papíru, spolehlivé muže - závozníky 
a dělníky do areálu Brno-Modřice. 
Výplata každý pátek, 55 Kč/hod., 
doprava zajištěna, pracovní doba od 
6:00 do 16:00 hod., práce na VPP, jen 
dlouhodobě. Tel.: 739 446 736.
•• firma Vetko, s. r. o., přijme do 
nově otevřené prodejny jezdeckých 
potřeb prodavače/ku, v M. Krumlově. 
Informace + životopisy zasílejte na:  
vetko@vetko.cz. Tel.: 605 524 805.

•• Zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• servírku/číšníka pro hotel Vinum 
Coeli - vinařské nebe v Dolních 
Kounicích, dále osobu, která pracuje v 
oblasti gastronomie a ráda by doplnila 
náš kuchařský tým. Staňte se součástí 
ojedinělého projektu v JMK. Pro 
slušné a pracovité zájemce s ochotou 
se vzdělávat, nabízíme mimo stabilního 
platu obratové bonusy, zdarma nápoje 
a stravu, individuální přístup, možnost 
ubytování hot. typu. Těšíme se na 
Vás. Kontakt: Manager hotelu: p. 
Jan Janda. Tel.: 604 439 695. Více 
informací: www.vinumcoeli.cz, e-mail: 
info@vinumcoeli.cz
•• trenéra/trenérku hotelového fitness 
centra, možno i brigádně. V případě 
zájmu Vás rádi zaškolíme. Možnost 
hodnocení v závislosti na obratu. Tel.: 
604 439 695.
hledám
•• vyučená cukrářka hledá jakou-
koliv víkendovou (so+ne) brigádu
v okolí Oslavan či Ivančic. Tel.: 736 
453 963.
•• brigádníky na izolační práce. Tel.: 
603 822 930.
•• místo hospodyně, úklid, nákup, apod. 
Vše na domluvě. Tel.: 721 408 388.
Výzva
•• Dne 29. srpna byl zcizen batoh 
z autobusové zastávky Němčice. 
Nálezce nových dioptrických brýlí
z tohoto zavazadla bude odměněn. 
Tel.: 732 131 614.

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
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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.

PODZIMNÍ SLEVYAŽ 40%

Krajský přebor v kopané - 10. kolo

NEDĚLE 5. ŘÍJNA V 15.30 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV

- FC SLOVAN ROSICE
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

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

Jednou z žavých kandidátek 
na titul Sportovce roku 2008, 
který vyhlašuje Město Moravský 
Krumlov, je běžkyně Kateřina 
Doubková.

Mezi její nejvýznamnější úspě-
chy v letošním roce patří zisk 
stříbrné medaile na Mistrovství 
Evropy veteránů ve slovinské 
Ljubljaně v běhu na dva kilome-
try překážek v kategorii od 35 do 
40 let. „Byl to můj druhý závod 
na téhle náročné trati, ještě před 
mistrovstvím jsem si vyzkoušela 
tři kilometry překážek na I. lize
v Opavě, kde jsem mezi speci-
alistkama získala páté místo,“ 
uvedla Katka Doubková.

Výčet letošních úspěchů je roz-
hodně bohatý. Po prvním místě 
na Mistrovství Moravy a Slezska 
ve krosu letos na jaře si pro zlato 

doběhla také v Černovicích u 
Táboř, kde za sebou nechala 
všechny soupeřky při Mistrovství 
republiky v krosu veteránů. 

Významným úspěchem pro 
Katku bylo deváté místo na Mi-
strovství světa do vrchu veteránů 
v kategorii 35-40 let, které se 
uskutečnilo 6. září v Jeseníkách. 
„Trať měla 11,3 kilometrů, pře-
výšení 650 metrů. Běželo se na 
horu Slamník. A byl to opravdu 
extrémně těžký závod. Akce byla 
perfektně zorganizovaná, účast-
nilo skoro 700 běžců z celého 
světa,“ dodala Kateřina.

Dalším podnikem, který by měl 
potvrdit její průběžné prvenství
v dané kategorii, je závod O pohár 
hejtmana Jihomoravského kraje, 
který se poběží v neděli 28. září 
v Blažovicích u Brna.           /abé/

Horký adept na Sportovce roku
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Závody vozů seriálu FIA Grand 
Tourismo po roce opět zavítaly
na Masarykův okruh v Brně. 

Kategorie vozů GT3 měla 
během víkendu na pořadu dva 
závody. V sobotním závodě  GT3 
zvítězila posádka Alessi /Zanni 
s vozem Aston Martin. Dvojice 
domácích mladíků Martin Matz-

ke a Jiří Skula  obsadili  se svým 
vozem Corvette  třetí místo, když 
startovali až z dvacátého místa. 
Druhá posádka týmu MM-Racing 
ve složení Adam Lacko a Štěpán 
Vojtěch získala po startu z dva-
cáté třetí pozice po bojovném 
výkonu páté místo v cíli.

V nedělním klání si vítězství 

vybojovali Mutsch/Khan s vozem 
Ford GT. Štěstí opustilo posádku 
Skula/Matzke. V tomto závodě si 
opět vedli na výbornou, několik 
okruhů se jejich vůz pohyboval 
na vedoucí pozici. Těsně před 
koncem hodinového závodu mu-
seli odstoupit z druhé pozice pro 
přehřátí motoru. Lacko s Vojtě-
chem  dojeli na šestém místě. 

Ve třídě GT1 si v nedělním 
dvouhodinovém závodě zajistil 
vítězství bývalý pilot F1 Karl Wen-
dlinger, se kterým se za volantem 
Aston Martin střídal Ryan Sharp. 
Na druhém místě dojeli Hezemans/
Gollin. O pouhé čtyři desetiny se-
kundy zpět  projeli cílem jako třetí 
Maassen s Bouchutem.

O největší senzaci se ovšem 
v Brně postaral domácí jezdec 
Jiří Janák. Při své premiéře v se-
riálu GT vozů skončil ve slabší 
třídě GT2 na druhém místě a 
v absolutní klasifi kaci dojel jako 
desátý. Za volantem Porsche 
911 týmu K plus K Motosport se 
s nim střídal německý jezdec Tim 
Bergmeister.          /Ctibor Adam/

Domácí Jiří Janák na stupních

foto: Květoslav Adam                                              Spokojený Jiří Janák

Stříbrná Katka Doubková na ME 
veteránů v Ljubljaně

SK Olympia Ráječko
-FC Moravský Krumlov 3:1
(2:0), Branka MK: Záviška
Do 25. minuty bylo utkání 

vyrovnané a bez šancí. Pak však 
domácí proměnili trestný kop 
a hosté spadli do útlumu. Na 
obranu Ráječka nedokázali nic 
vymyslet a do poločasu ještě jed-
nou inkasovali.

V 52. minutě už to bylo o tři 
branky po hlavičce téměř z vel-
kého vápna. Snížení přišlo čtvrt 
hodiny před koncem. Záviška pro-
měnil pokutový kop, ale pět minut 
nato byl vyloučen. Krumlov podal 
nevýrazný výkon a v tomto zápase 
si bodovat rozhodně nezasloužil.

FC Moravský Krumlov
-FC Kuřim 3:2 (2:0) Branky MK:

 Procházka, Vybíral, Doubek
Krumlov se musel z důvodu 

zranění či trestu obejít bez Horá-
ka, Vlašína, Závišky a Vošmery. 

I tak ale 62 minut bez problémů 
kontroloval vývoj velmi důležité-
ho zápasu. Vypracoval si tříbran-
kový náskok a několik příležitostí 
ještě zahodil. Pak však hosté 
snížili na 3:1 a bylo jich najednou 
plné hřiště. Když deset minut 
před koncem dali kontaktní gól, 
bylo zaděláno na drama. Víc už 
však nestihli a tak si Krumlovští 
připsali cenné tři body. 

V dalším domácím zápase 
krajského přeboru fotbalisté 
Krumlova přivítají v zajímavém 
derby druhý celek tabulky Ro-
sice. Ještě před tím se však již 
tuto sobotu dopoledne představí
na hřišti ČAFC Židenice.

Krumlovští zbytečně zdramatizovali zápas


