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Cestuji, cestuješ, cestujeme
Člověk je tvor velmi neklidný a plný touhy po dobrodružství. Není spokojen s jedním místem. Neustále se pohybuje. Nejdříve mu stačily nohy. Pak
homo sapiens, starý lenoch, začal myslet. Přemýšlel, dumal, hlavu si lámal,
až vynalezl nový způsob cestování. Odnesl to kůň. Jak se nám životní tempo
zrychlovalo, vynalezl člověk kolo, auto, letadlo, nakonec i raketoplán. Vzdálenosti se zkrátily a zeměkoule se začala poznenáhlu zmenšovat, až se nám
z nekonečného světa smrskla na směšnou zeměkuličku.
Dobrodružná povaha je znát zejména u těch členů lidského rodu, kteří
cestují prostředky hromadné přepravy. Vlaky a autobusy. Ti, co cestují pravidelně, zejména do zaměstnání, si nezadají s objeviteli či jinými dobrodruhy,
kteří v dobách dávných podnikali odvážné výpravy, zejména do nitra Afriky,
či na Severní pól. Ani oni nevěděli, kdy se vrátí, nebo zda se vůbec vrátí.
Vezměte si takový vlak. Supí si to po kolejích a na hodiny se neohlíží.
Minutka sem, minutka tam, kdo by se rozčiloval. Ať si cestující užijí krajiny a malebných nádraží. České dráhy jsou podnikem přejícím a vědí, že
přílišný spěch škodí. I o prospěch a zdraví cestujících velmi dbají. V zimě
zásadně netopí, zejména na trati Moravské Bránice – Brno, aby cestující
náhodou neutrpěli tepelný šok a řádně se otužovali. Takto ušetřené peníze
poté investují do přehlídkových jízd. V luxusním pacifiku Oslavany - Ivančice rozhodně nedostatkem místa trpět nebudete. Častokrát budete jediný
cestující, opečovávaný s láskou celou vlakovou četou.
Autobusy jsou autobusy. Ale klobouk dolů pře integrovaným dopravním
systémem, dají se podle nich už občas řídit i hodinky (ne, že by vlaky na
čas nevyjížděly, ale svoje oblíbené zpoždění hravě doženou cestou). Avšak
rozdíl mezi velkoměstkým uživatelem IDS a námi venkovany, kteří přijíždí do velkoměsta za prací, pochopíte už v Brně na Mendelově náměstí.
Zatím co zhýčkaný velkoměšťák se může před nepohodou schovat pod
přístřešek, venkovan zvyklý žáru slunce a mrazivým vichrům ze svých polí
nemá žádnou ochranu (pravda, v Ivančicích, na rozdíl od Oslavan, jsme
již vytrénovaní). Když přijede autobus, otevře dveře, tak jeho řidič zavolá:
„Sardinky, že se vás sem nevleze dvacet !“ a cestující se začnou poslušně
cpát do autobusu, aby dokázali, že se do značky typu Karosa vleze skutečně
slušný počet osob. I na placení jízdného je vidět rozdíl mezi občany. Dělí se
na cestující a turisty. Zatím co obyčejný cestující vlastní měsíční jízdenku
a projde kolem řidiče, turista se obyčejně prezentuje bankovkou poměrně
vysoké ceny, aby dokázal, že na cestu má (spokojeně zaplatí zvlášť MHD
a autobus, ač by mu na obě stačila jedna jízdenka). Pak konečně může
za spokojených úsměvů sedících studentů a učňů (pracující zásadně stojí,
odpočinuli si v práci dost) cesta započít. Když si cestující připočtou autobusovou saunu v teplých měsících, pohmožděné nohy a úroveň hovorů,
které nechtě vyslechnou, není divu, že po příjezdu domů vděčně vydechnou
a jejich odpolední káva s trochou klidu je skutečně zasloužená.
Naše silnice jsou přetíženy nejen nákladní, ale i osobní dopravou. Při
úrovni té veřejné se není co divit. Na druhou stranu s nástupem integrovaného dopravního systému JmK se situace alespoň trochu vylepšila. Alespoň
co do počtu dopravních spojů (IDS stojí náš krajský úřad až 10 % celkových výdajů). Na vyšší úroveň cestování, byť platíme stále valorizovanější
ceny, si budeme muset asi počkat. Do kdy ? To zůstává sladkým tajemstvím
odkazovaného realisty do žánru sci-fi.
Petr Sláma

VÍTR „SVLÉKL TĚLOCVIČNU
Přívalové deště a ničivá bouře
postihla první srpnovou neděli
území celého regionu. Hasiči dostali desítky oznámení a několik
hodin bojovali s vyvrácenými
stromy, spadlými sloupy elektrického vedení i s poničenými
střechami. Na sílu větru jistě nezapomenou v Moravském Krumlově. Vichřice, která se prohnala
centrem města, „svlékla“ budovu
školní
tělocvičny
sousedící
s městským úřadem. Plechová

Kraji bude chybět miliarda
/Kraj/ Ministerstvo financí
upřesnilo údaje o propadu letošních daňových příjmů. Z prognózy vyplývá, že rozpočet Jihomoravského kraje počítající původně s příjmy ve výši 5,4 mld.
korun bude muset vyjít s částkou
o 900 milionů nižší. Jde o 17 procent plánovaných příjmů.
Situací se již zabývala Rada
JM kraje. „Je to vážné. My jsme
reagovali už v červnu, kdy jsme
rozpočet zredukovali o půl miliardy jako jedni z prvních. Jsem
rád, že jsme takovou redukci
udělali. Nyní budeme v úpravách
pokračovat, ale bude to méně bolestivé,“ řekl na tiskové konferenci hejtman kraje Michal Hašek.
Krajské radní nyní čeká práce
na škrtech v přidělených resortech. Rada se pak znovu sejde a
posoudí jednotlivé návrhy.
„Zrušil jsem dovolenou a příští
týden budu věnovat debatě s
radními i s šéfy odborů a členy
finančního výboru. Budeme chtít
zachovat poměrně komfortní
provoz příspěvkových organizací kraje – nemocnic, domovů
důchodců a škol, ale prostor pro

VÍCE

Palackého nám. 22,

Ivančice
tel.: 731 222 369

SPORTOVNÍ POTŘEBY
OBUV, ODĚVY
zn.: Nike, Adidas, Umbro,
Loap, Lonsdale, Puma, ...

střecha byla silou větru srolována
a roztržena na dvě půlky.
I když pád střechy v okolí naštěstí další větší škody nezpůsobil,
následky jsou fatální. Narušenou
krytinou a prohnilou dřevěnou
konstrukcí tekla voda proudem
také na palubovku tělocvičny.
Hodiny tělocviku budou muset
být několik měsíců uskutečněny
v náhradních prostorách, i když
se v tyto dny již intenzivně na
opravách střechy pracuje. /abé/

úspory nakonec musíme najít,“
řekl hejtman.
Podle něj kraj v žádném případě nepůjde do deficitu. Také na
příští rok budou radní připravovat
návrh vyrovnaného rozpočtu.
„Jednáme samozřejmě dále s Evropskou investiční bankou o úvěru na strategické investice, jehož
rámec, schválený zastupitelstvem, se pohybuje do dvou miliard korun,“ řekl hejtman.
Vrásky na čele už mají také
krumlovští radní. Ti mají na stole
investiční plány a projekty, které
jsou bez krajských peněz neuskutečnitelné. Jedním z nich je průtah
městem a rekonstrukce náměstí. I
když je termín oprav v nedohlednu, bude potřeba co nevidět řešit
havarijní stav komunikací. Povrch vozovky v centru města, který byl narušen pokládkou kanalizace, se rychle rozpadá a cestu
lemují dlažební kostky vytlačené
z měkkého podloží těžkými auty.
Stav dlážděného povrchu se začíná podobat tomu před opravami
s tím rozdílem, že teď jsou ještě
více nebezpečnější vystouplá
kanálová víka.
/abé/

foto: mape

Boží hora II – územní
souhlas nevydán
/Ivančice/ Pouze zaplevelené pole je v místě, kde by se měla začít
budovat nová zástavba v Ivančicích na ul. Oslavanské, nazvaná Boží
hora II. Kdy se začne s prvními výkopy je otázkou. Zastupitelstvo města Ivančic prozatím nedalo územní souhlas s umístěním stavby.
Na posledním veřejném zasedání ivančického zastupitelstva byl
projednáván územní souhlas s bytovou výstavbou Boží hora II. Investor této stavby, firma Jihomoravská akciová, na podporu své žádosti
o územní rozhodnutí uspořádala prezentaci, která v počítačové podobě
ukazovala budoucí podobu celé zástavby.
Již zde starosta města MUDr. Vojtěch Adam vznesl připomínky k celkové podobě zástavby. Projektant Ing. arch. Holý navrhl rovné střechy.
Naopak MUDr. Adam navrhoval střechy sedlové, aby „zapadaly“ do
stávající zástavby a respektovaly celkový ráz krajiny. Další problém
přednesl zastupitel Ing. Roman Sládek. Obával se, že celková kapacita
ivančického vodovodu již nebude stačit pro potřeby nové zástavby.
Vzhledem k těmto faktům se rozhodlo ivančické zastupitelstvo svoje
rozhodnutí odložit a uložilo investorovi, aby vytvořil novou prezentaci.
Zde by měly být přidány do počítačové prezentace sedlové střechy a
objekt nového marketu tak, aby mohli ivančičtí radní znovu posoudit
celou situaci a uvážlivě rozhodnout.
/Petr Sláma/
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Sedmikomorový profil
s trojsklem za cenu
pìtikomorového
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ke kopačkám nad 1.000 Kč
tričko Umbro v hodnotě 399 Kč
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Ředitel čínského energetického gigantu v Krumlově REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Moravský Krumlov/ Fotovoltaickou elektrárnu Na Lerchu
v Moravském Krumlově navštívila delegace energetiků v čele s
panem Liu, který je generálním
ředitelem elektrárenské společnosti Ningxia Electric Power
Group. Návštěvu doprovázel
docent Vladislav Poulek, držitel
patentu zde použité technologie.
Jak nám sdělil provozovatel
elektrárny pan Eduard Čech,
delegaci zajímala funkčnost
ojedinělého systému natáčecích
„sledovačů slunce“.
„Svým instalovaným výkonem

Reakce na článek: „Boj o čisté
Suchohrdly? Nekonečný příběh...

a použitou technologií má tato
elektrárna primát v rámci střední
Evropy. Obdobný systém je použit pouze u elektrárny ve Španělsku. Pana Liu zajímala především
účinnost použité technologie,
náklady a zkušenosti z provozu.
Vykázanými výsledky byl mile
překvapen. Vyjádřil svůj obdiv
nejenom mně, ale především systému docenta Poulka. Dle dalších
informací, které mám, se uvažuje
o výstavbě tohoto systému ve
střední Číně. Což bylo hlavním
důvodem jejich návštěvy“, uvedl
Eduard Čech.
/mape/

Už máte datovou schránku?
A víte, co je datová schránka? Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům
veřejné moci. Datovou schránku spravuje ministerstvo vnitra.
Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci.
Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování
v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se
vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické
podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání
k soudu), musíte označit vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze
s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat
s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou
osobou. Jakmile je do vaší datové schránky dodán nový dokument
(datová zpráva), dle vašeho nastavení se doručí na váš mobilní telefon
(za poplatek), popřípadě do vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.
Více informací naleznete na www.datoveschranky.info.
/abé/

Pomoc obětem násilí
Občanské sdružení Persefona se sídlem v Brně, které poskytuje
pomoc obětem domácího násilí a sexuálního zneužívání, rozšiřuje
své služby o terénního sociálního pracovníka.
Pracovník bude dojíždět do Ivančic každé předposlední pondělí v měsíci a bude poskytovat odborné sociální poradenství obětem
domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívaní a to ve Středisku volného času, Komenského náměstí 12 (bývalá KB - 1. patro)
v době od 14 do 18 hodin.
Po předchozí konzultaci je možné si domluvit i jiný termín:
na mobilní lince 737 834 345 nebo na pevné lince 545 245 996
v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor
pro Váš příběh. Více informací o našem sdružení najdete na
www.persefona.cz.
Nově vzniklá služba je financována Blokovým grantem pro NNO
z Finančních mechanismů EHP/Norsko

AKCE

PROBÍHAJÍCÍHO LÉTA
PŮJČKY

Kanalizace způsobila
lidem škody za miliony
/Moravský Krumlov/ Opakující se přívalové deště dokonale
prověřily funkčnost nedávno rekonstruované kanalizace.
Nejvíce postiženou lokalitou je
ulice Palackého, kde se spojují tři
kanalizační větve dešťové a splaškové kanalizace. Chybějící sběrač
těchto stok má za následek nejen
vodu v ulicích, ale především ve
sklepích a obytných prostorách
rodinných domů na této ulici.
Nespokojení občané bombardují radnici dotazy, kdy už
nebudou muset trnout při každém
větším dešti. Řešení chtěli slyšet
nejen od starosty Mokrého, ale na
pondělním zasedání zastupitelstva
také od radních a zastupitelů.
Příčin, proč jsou nyní s kana-

lizací problémy, bylo nalezeno
hned několik. Od chyb v projektu
a propočtu odváděného množství
vody, nedokončený sběrač vinou
nevyřešeného vztahu s vlastníky
pozemků, přes tvrzení, že stará
děravá kanalizace vodu propouštěla do podloží a ta nová je zkrátka „kvalitní“ a původní odvaděč
je zahlcen.
Zničený majetek již řeší pojišťovny. Ty ale stejně jako občané
budou hledat viníka těchto havárií. Zatím má „černého Petra“
krumlovská radnice. Ta se problémem kanalizace již intenzivně
zabývá a připravuje dokumentaci
a postupy pro její opravu. K rekonstrukci by mělo dojít ještě
letos na podzim.
/mape/

Ženu našli už mrtvou
/Moravský Krumlov/ Pátrání policistů, hasičů i vrtulníku
s termovizí po pohřešované ženě
skončilo tragicky.
Policie, která týden neúspěšně
pátrala po čtyřiačtyřicetileté ženě,
dnes akci ukončila s tím, že žena
byla nalezena nedaleko budovy
Výchovného ústavu v Moravském Krumlově bez známek života. Žena odešla minulé pondělí
ráno z místa svého pobytu - Azylového bydlení pro matky s dětmi
v tísni s tím, že jde na houby do
lesa. Ještě dopoledne hovořila se

synem. Od té doby se neozvala
a její mobil byl nedostupný.
Do pátrací akce, která se rozběhla na základě oznámení jejího
syna, se zapojily desítky policistů
a hasičů. Byl také povolán policejní vrtulník s termovizí, který
měl za úkol prohledat prostor
rozlehlých krumlovských lesů.
Policie, která byla v prvních
hodinách neúśpěšná, požádala o
pomoc při hledání také veřejnost
prostřednictvím výzvy v médiích.
Jak žena zemřela bude předmětem dalšího šetření.
/abé/

Vážená redakce, v Suchohrdlech u Miroslavi bydlím a hospodařím se svou
rodinou a dalšími deseti zaměstnanci na rodinném statku od roku 1992.
Dne 31.7.2009 jste v rubrice REAKCE-NÁZORY-POLEMIKY zvěřejnili
článek: „Boj o čisté Suchohrdly? Nekonečný příběh.. podepsaný Výborem Občanského sdružení pro Suchohrdly (OSPS). Tento článek obsahuje řadu nepravdivých a tendenčních sdělení. Napadá jednak mne za obnovení a provozování
živočišné výroby v bývalém areálu ZD Jiřice a dále pak starostku obce Ing.
Barboru Arndt za údajnou nečinnost při hájení zájmů obce v procesu schvalování přestavby areálu a dále v otázce řešení problematiky odkanalizování obce.
Mohu jednoznačně bod po bodu doložit nepravdivost řady tvrzení v článku uvedených, ale za důležitější a alarmující považuji zejména skutečnost, kdo článek
napsal a jakým způsobem se snaží manipulovat veřejné mínění.
Jsem členem Občanského sdružení pro Suchohrdly od jeho ustavujícího zasedání konaného dne 17.4.2006, kdy byla jako předseda sdružení zvolena Ing.
Barbora Arndt. V článku se však dozvídám, že „Sdružení uspořádalo schůzi, na
které se sešli členové, které situace znepokojovala. Zvolili jsme si nové představitele a pozměnili stanovy tak, aby sdružení mohlo fungovat“.
Na tuto schůzi jsem nebyl pozván stejně jako řada dalších členů Sdružení,
se kterými jsem hovořil. Pokud na programu této schůze byla volba „nových
představitelů“ a úprava stanov, mělo na ní být pozváno písemně všech 47 členů
s uvedením programu schůze. Nestalo se tak. Považuji tedy tento postup za
protiprávní a budu se zasazovat o to, aby byly dodrženy Stanovy sdružení pro
Suchohrdly, to jest čl. V odst. 1) o platnosti usnesení členské schůze a dále
právo člena dle čl. VI odst.4) účastnit se všech aktivit OSPS s právem volit
a být volen do výkonného výboru a revizní komise. Požádal jsem proto předsedu Sdružení pro Suchohrdly Ing. Barboru Arndt o svolání členské schůze OSPS
k projednání této situace.
Dále jsem se obrátil na příslušný odbor ministerstva vnitra ohledně registrace
nového výboru sdružení pro Suchohrdly a zjistil, že „novým předsedou“ dle
zaslaných podkladů ze schůze konané 21.5.2009 byl jmenován Ing. Jan Hladík
a jednatelem Ing. Jiří Bláha. Oba tito pánové již na jaře podali neoprávněné
stížnosti ve věci vydání stavebního povolení na výstavbu objektu odchovny
prasniček. Neoprávněně proto, neboť Ing. Jan Hladík v této věci vystupoval
jako místostarosta obce pověřený touto věcí, aniž by o tom zastupitelstvo
obce vědělo a k tomuto postupu jej delegovalo, a v případě Ing Bláhy proto,
že vystupoval jako jednatel Sdružení pro Suchohrdly, aniž by k tomu měl dle
stanov sdružení příslušné pověření. Krajský úřad - Odbor výstavby a plánování - přesto na stížnosti obou pánů písemně odpověděl. Ing. Bláhovi dopisem
ze dne 1.4.2009 a Ing. Hladíkovi Rozhodnutím o zamítnutí odvolání Ing.
Jana Hladíka proti rozhodnutí stavebního úřadu o vydání stavebního povolení
ze dne 26.5.2009 V obou těchto dokumentech krajský úřad podrobně rozebral
a doložil, že ve věci vydání stavebního povolení na výstavbu objektu odchovny
prasniček, ani v předchozím procesu schvalování rekonstrukce areálu živočišné
výroby a výstavby bioplynové stanice nedošlo k porušení zákona.
Přesto pravděpodobně tito pánové pod hlavičkou Výboru OSPS napsali
článek, který hrubým způsobem zkresluje skutečný stav věcí a tím nezasvěcené čtenáře uvádí v omyl. To jsem připraven na vyžádání redakce nebo autorů
článku jednoznačně doložit.
Stejně tak je zkreslujícím způsobem v článku prezentována problematika
řešení odkanalizování obce. Projekt využívající čerpání odpadních vod na ČOV
Miroslav, schválilo minulé zastupitelstvo a byl realizován v letech 2005-2007.
Přitom tento projekt řešil odkanalizování jen menší části obce. Jeho realizace
a následné provozování ukázalo na řadu chyb a problémů - to je ale na zodpovědnosti předchozího zastupitelstva. Nové zastupitelstvo a starostka obce Ing.
Barbora Arndt dnes nemá možnost tento projekt zrušit a musí pokračovat v jeho
provozování v souladu s dotačními podmínkami, které jsou spojeny s penězi na
realizaci získané s pomocí poslankyně Marty Bayerové. Jinak by obec musela
poskytnutou dotaci ve výši 10,9 mil Kč vrátit. Proto i koncepce odkanalizování
celé obce, kterou je třeba zpracovat a realizovat (platnost výjimky povolující
provozování současného systému kanalizace v obci skončí v roce 2012) musí
vycházet ze stávajícího stavu a s pomocí technických řešení co možná nejvíce
eliminovat současnou nepříznivou situaci, kdy jsou dešťové vody odváděny na
ČOV Miroslav. S tím samozřejmě souvisí i výše stočného, tedy zejména s provozními a nikoliv s investičními náklady, jak předjímají autoři článku. Domnívám se, že o skutečné výši stočného je v této fázi projektu předčasné hovořit, ale
předpokládám, že o této otázce zastupitelstvo odpovědně rozhodne.
Na závěr chci říci, že pokud někdo zastává názor, že živočišná výroba na venkov
nepatří a že podnikání v zemědělství obecně se musí přizpůsobit jeho představám
o životě na vesnici, má na to samozřejmě právo. Ale měl by své názory obhajovat
korektně a umět se za ně osobně postavit.
Ing. Karel Kuthan Csc., statkář

www.stavebninyhladikova.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel
Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

OSLAVANY

125.000 Kč již za 2.349 Kč
180.000 Kč za pouhých 3.583 Kč
Pro všechny ženy na MD a důchodce
pouze ve vašem kraji.
Úroky od 9,79%
Tel.: 721 606 487

VÝROBA NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

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

I VEDRO MŮŽE BÝT
KRÁSNÉ S DOMÁCÍM
VODOTRYSKEM ...

DŘEVO

PROGRAMÁTOR,
SEŘIZOVAČ
- OBSLUHA CNC/
SMĚNOVÝ VEDOUCÍ

www.fontany.net

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
pobočka Třebíč
Karlovo náměstí 43
tel.: 568 423 764
www.plastovaoknafinstral.cz

ZÁRUKA 10 LET !!!

čerpadla do bazénů, jezírek
a okrasných instalací

Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

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

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Slevy na střešní krytiny:
BRAMAC • TONDACH
KM beta • ONDULINE
Výhodné ceny zdících materiálů:
broušené cihly HELUZ
porobetonové tvárnice YTONG, IFT

LETNÍ SLEVY

hnědého a černého uhlí, koksu,
briket a dřevěných briket
Nabízíme Vám službu:
- získání hypotečního úvěru
- jak dosáhnout na dotace Zelená úsporám
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Občanská bezpečnostní První výstava v Dobřínsku Dočkají se nových marketů?
/Ivančice/ Je notoricky známou skutečností, že Ivančice jsou v letkomise informuje
ních měsících nejen rekreační destinací, ale i městem, do kterého jezdí
Jak v předchozích létech, tak i v tomto roce provedla agentura STEM
ve dnech 29.6. až 10.7 2009 výzkum vztahu veřejnosti k jaderné
energetice ve 20-ti kilometrovém pásu kolem JE Dukovany. V přímém hovoru bylo osloveno 607 občanů. Jejich výběr byl určen kvótovým způsobem dle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti sídla. Výzkum
jsem obdržel hned po jeho dodání na elektrárnu a vzhledem ke značnému rozsahu si Vás dovolím seznámit pouze se shrnutím výsledků:
Ø Jednoznačná podpora toho, aby Česká republika byla do budoucna soběstačná ve výrobě elektrické energie, a výrazný akcent na
rozhodující roli jaderné energetiky v příštích desetiletích - to jsou dvě
hlavní sdělení od obyvatel okolí Dukovan. Vedle jaderné energetiky, na
které by chtělo v ČR do roku 2030 energetickou politiku stavět 60 %
respondentů, by se měly uplatňovat ve významné míře také obnovitelné zdroje. Nejsilnější hlas pro využívání jaderných paliv vyslovují lidé
z těsné blízkosti dukovanské elektrárny.
Ø Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v Česku sílí. V populaci dosáhla už 71 % a v okolí Dukovan je ještě o několik bodů vyšší
(76 %). Pro případnou výstavbu další, zcela nové jaderné elektrárny u
nás, je poněkud menší podíl občanů, v okolí Dukovan v současnosti 62
%. Tento rozdíl cca 15 - 20 procentních bodů se udržuje už řadu let.
Část lidí podporuje jadernou energetiku „omezeně“, dává zřejmě přednost modernizaci současných elektráren, nedomnívá se, že by Česká
republika musela zvyšovat celkově výrobu elektrické energie apod.
Ø Obava z devastace krajiny při těžbě uhlí, růst cen ropy na světových trzích i hrozba energetické závislosti jsou velmi silnými argumenty ve prospěch dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás. Trochu
slabším argumentem jsou v současnosti nepříznivé důsledky provozu
tepelných elektráren na klima ve světě. Tento argument spolu s ničením
krajiny v důsledku těžby klasických energetických surovin však uznávají poměrně ve velké míře i odpůrci jaderné energetiky, růst cen ropy
není pro ně zásadní - obracejí se k alternativním zdrojům energie.
Ø Téměř tři čtvrtiny obyvatel okolí elektrárny (72 %) hodnotí její
přítomnost v regionu pozitivně, přičemž lidé z bezprostředního okolí
EDU se v kladném hodnocení elektrárny shodují takřka jednotně.
Ø Předpokladem kladného hodnocení elektrárny je její bezpečnost.
Tři čtvrtiny lidí z regionu jsou přesvědčeny o bezpečnosti elektrárny
a necítí ohrožení, naopak jen 10 % má zároveň pocit ohrožení a v bezpečnost elektrárny Dukovany nevěří.
Ø Asi dvě třetiny obyvatel regionu (64 %) mají podle vlastního
vyjádření dostatek informací o dukovanské elektrárně a přibližně tři
čtvrtiny lidí z okolí Dukovan (72 %) považují chování představitelů
elektrárny za otevřené. Nespokojení jsou většinou lidé, kteří nepovažují elektrárnu za bezpečnou nebo se cítí jejím provozem ohroženi.
Rozsah tohoto periodika neumožňuje podrobnější informaci. Další
diskuze může pokračovat na internetových stránkách OBK.
10.8.2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

foto: APe

/Dobřínsko/ Všichni, kdo si
v sobotu 8. srpna našli cestu do
dobřínského kulturního domu,
byli zřejmě příjemně překvapeni.
Sál hýřící nádhernými barvami
květin ve společnosti orientálních
bonsají s českou příchutí byl vkusně dozdoben výrobky z masivního
voňavého dřeva
a pletených
košíků na vše možné i nemožné.
Návštěvníci měli možnost objednat si cibulky mečíků a přímo na
místě dokoupit třeba originální
nádobu či květník. Děvčátka (ale i
jeden chlapec) si vyzkoušeli práci
s poddajným pedigem.
Výstavní prostor se rozhodně

Dva certifikovaní
SÁDROKARTONÁŘI

zhotoví sádrokartonové
podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma. Praxe dva roky.
Možno zaslat fotografie našich prací.
Více na: misa.hruby@seznam.cz
nebo 732 949 100.

MEDLICE 20, 671 40 TAVÍKOVICE

tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil : 736 624 955
pracovní doba: po-pá 7.00-12.00 hod. a 12.30-15.30 hod.
e-mail:autopneuserviscerny@quick.cz, www.autopneuserviscerny.blog.cz

Jsme firma již s 16-letou historií , která Vás zve k návštěvě do nově zrekonstruovaného areálu auto-pneuservisu,
kde Vás rádi obsloužíme, poradíme a doporučíme co nejlepší řešení pro Vás a Vašeho „MILÁČKA“. Jsme
autorizovaný servis skupiny „AUTOPROFITEAM“ a „METEOR“. Veškeré opravy provádíme se zárukou,
uplatňujeme tzv. „BLOKOVOU VÝJIMKU“, tzn. že námi poskytované náhradní díly jsou rovnocenné originálním
náhradním dílům a můžete v našem servise provádět garanční prohlídky i s nově zakoupeným vozem, přičemž se
nevystavujete riziku ztráty GARANCE na Váš nový vůz u původního prodejce, včetně vozidel na leasing.
ZVLÁŠTNOSTI:
• vyzvednutí vozu „u domu“, přistavení vozu „k domu“ •
vystavení servisní knížky • možnost oprav na splátkový
prodej • řešení pojistných událostí • certifikát na odbornou
montáž tažných zařízeních • certifikát na odbornou montáž mech. zabezpečení vozidel • osvědčení - Spokojení
zákazníci. Věc, na které nám záleží • diagnostické zařízení
Atal a Launch • plnička klimatizací Climatic • počítačová
geometrie Beissebart • zapůjčení náhrad. vozu po dobu
opravy Vašeho vozu u nás
ODTAHOVÁ
SLUŽBA
•
ZAJIŠTĚNÍ
STK,
EMISE VČ. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD • PRODEJ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ • PRODEJ OJETÝCH VOZŮ
- na objednání dle Vašich požadavků

MECHANICKÉ OPRAVY:
• Kompletní servis všech značek vozů • Diagnostika
elektroniky motorů a ostatních elekt. systémů pomocí
počítače • Opravy elektroinstalace • Geometrie • Seřízení
světel regloskopem • Výměna čelních skel • Výměna olejů •
Montáže hands free sad, centrál. zamykání, autodoplňků atd.
• Montáž taž. zařízení HOOK, BOSAL - certifikace • Montáž
mech. zabezpečení vozidel proti krádeži - CONSTRUCT
- certifikace • Plnění a servis autoklimatizací
KAROSÁŘSKÉ OPRAVY:
• Opravy havarovaných karoserií • Kompletní karosářské
práce vč. pojistných událostí • Lakýrnické práce • Nástřiky
spodků a dutin vozidel
PNEUSERVIS:
• Prodej pneu • Pneuservis. práce - přezouvání, lepení, opravy

Pokud Vás naše nabídka zaujala, TĚŠÍ SE NA VÁS AUTOPROFITEAM ČERNÝ

IERACO - WECH a.s.

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

PRODEJ
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
KY
T
Á
L
P
S
S HYDRAULICKOU RUKOU
NA
NÍ
E
Provozovna Moravský Krumlov
Š
Ý
V
A
žel. stanice Rakšice,
BEZ N
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

nezaplnil „květomilci“ tak, jak by
si to pořadatelé přáli, ať již kvůli
krásnému počasí, které přímo
lákalo ke koupání nebo nutilo ke
sběru brambor. Určitou negativní
zásluhu na nízké návštěvnosti má
zřejmě i chyba v minulém čísle
Zrcadla, v upoutávce na výstavu
vypadlo místo konání - Dobřínsko, za což se redakce velice
omlouvá jak pořadatelům - Svazu
žen, tak veřejnosti.
Nicméně přes to všechno si tato
výstava našla své příznivce. Věřme, že se příští léto druhý ročník
této výstavy dočká větší návštěvnosti a uznání.
/APe/

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

lidé s širokého dalekého okolí za nákupem. Tomu odpovídá i situace
v ivančických obchodech, které jsou v těchto měsících přeplněné zákazníky. Ve městě je, kromě jiných obchodů, jediný market - Penny.
Situace v něm plně vypovídá o nedostatečné kapacitě provozoven.
Zejména obchodů s potravinami. Je zde neustále přeplněno, což klade
vysoké nároky jak na obsluhující personál, tak i na nervy zákazníků.
Dočkají se tedy občané Ivančic nových obchodů, kde by si mohli
v klidu a bez stresu nakoupit ?
Městské zastupitelstvo Ivančic tvrdí, že ano. První z nich, provozovna LIDLU, by se měla nacházet na ulici Krumlovské v bývalém
Retexu. Je zde ovšem problém se složitou dopravní situací, která by
nastala v souvislosti s příjezdem a výjezdem zákazníků z objektu. Celou věc v současné době řeší odborný architekt společně s dopravním
inženýrem. Výsledek by měl být znám v měsíci září 2009.
Druhý market by se měl nacházet na ulici Oslavanské, pod starým sídlištěm. Zájem o jeho výstavbu projevila společnost TESCO. Market bude
vybudován v druhé fázi výstavby projektu Boží hora II. Původně bylo
počítáno s výstavbou obchodu o zhruba velikosti Penny v blízkosti železnice. Po přehodnocení situace byl navržen větší objekt naproti knihovně.
Jak reálné jsou tyto předpoklady v době hospodářské krize, ukáže
čas. Nám, nespokojeným zákazníkům, nezbývá než čekat. /Petr Sláma/

§ Advokátní poradna
Dobrý den, mému synovi přišla na adresu jeho trvalého bydliště,
které má u mne, zásilka od nějaké společnosti, ve které mu píšou,
že má u nich dluh asi 11.000,- Kč a že nás v nejbližší době navštíví
a provedou kontrolu majetku a potom jeho exekuci, pokud nezaplatí.
Syn se však v místě bydliště nezdržuje. Mám tedy strach, aby mě nenavštívili a nevzali mi věci z domu. Už dříve jsem za syna platila jeden
jeho dluh a nyní již prostředky nemám. Děkuji za odpověď.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda-li jste dostala dopis od skutečného
soudního exekutora nebo pouze od nějaké společnosti, která se zabývá
vymáháním dluhů. Z popisu je spíše pravděpodobné, že jde o společnost zabývající se vymáháním dluhů, která se snaží tímto způsobem
vymoci dlužnou částku pro nějakého svého klienta nebo pohledávku
od věřitele koupila a nyní se jí snaží vymoci. Pokud jde tedy o tento
typ společnosti, na výzvu není třeba reagovat. Tyto společnosti se snaží
vyvolat dojem, že mohou provést exekuci Vašeho majetku, ale není to
pravda, exekuci může provádět pouze soud nebo soudní exekutor či
jeho zaměstnanec, který se Vám v případě návštěvy prokáže. Pokud
by Vás tedy někdo od této společnosti navštívil, vysvětlete mu situaci,
že jde o dluh Vašeho syna, který se doma nezdržuje, a tím by to mělo
být pro Vás vyřízeno. Pokud by tato společnost chtěla pokračovat ve
vymáhání dluhu, musela by se obrátit na soud a dluh soudně vymáhat.

JEĎTE KDYKOLIV !!!

SLOVENSKO
HOTEL SKALKA***
RAJECKÉ TEPLICE

4 dny s nástupem kdykoliv
do 30. 9. 2009
1.990,- Kč/osoba
• nově zrekonstruované zařízení v lázeňském parku
• obzvlášť vhodný pro lázeňské, relaxační a ozdravné
pobyty, ale i rodinnou dovolenou
• služby wellness centra a balneo služby
(solárium, masáže, fitness) na hotelu
• v blízkosti hotelu jsou termální lázně s vodním
a saunovým světem ale i termální koupaliště Laura
(cca 5 min. chůze)
• cena nezahrnuje místní poplatek 0,82 €/osoba/noc

Cena zahrnuje:
3x ubytování • 3x snídani • komplexní pojištění

TMK travel - cestovní agentura - Moravský Krumlov
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel.cz

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

14.08.2009

Kurzy pletení z pedigu
PODZIM 2009

info na www.alma.cz
izrc_loutky09b
13. srpna 2009 9:06:58

POUZE DVA STARTY - PRVNÍ LET JIŽ OBSAZEN !!!

(POSLEDNÍ MÍSTO JE PRO VÝHERCE SMS SOUTĚŽE, KTERÁ TRVÁ DO 1. ZÁŘÍ.)

V DRUHÉM MŮŽETE BÝT I VY! DLOUHO NEVÁHEJTE!
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Jsme profesionální autoservis, který nabízí svým zákazníkům
komplexní služby pro jejich automobily.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Příprava vozidel na STK, vč. provedení
Mechanické opravy
Pneuservis
Měření emisí (NM, BA, LPG)
Brusírna válců
Elektrik. práce a diagnostika motoru
Prodej autodílů na všechny značky
NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ

Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
cena od 699 Kč

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
•
•
•
•
•

M1
N1
L
O1
O2

- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

NOVÁ EXPOZICE
KUCHYNÍ
V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ
OTEVŘENA
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí Ivančicka
HRUBŠICE

V literatuře se obec připomíná již v roce 1225, ale není uvedeno,
odkud se tento údaj čerpal. Pak se prameny odmlčují až do roku 1350,
kdy Hrubšice patřily Hartungovi z Vajtmíle. V té době musela být
závislost na komendě německých rytířů v Hostěradicích, protože v r.
1359 hostěradický komtur Jan prodal v Hrubšicích dva lány Časovi a
Mikuláš opět z Hostěradic postupuje své manželce Anně dvůr v Hrubšicích a dva lány. Ta jako vdova prodává r. 1376 část vsi, své věno,
majiteli Moravského Krumlova Benešovi z Kravař. Dalších cca 150
roků se majitelé obce (nebo částí) mění. Až v roce 1550 se Hrubšice
- obec, tvrz a dvůr dostávají do majetku rodu pánů z Lipé a po dalších
tři sta let patří pod Moravský Krumlov.
Dominantou obce je renesanční jednoposchoďový zámek postavený Oldřichem z Lipé po roce 1560 na místě dřívější tvrze. Vytvořením komplexu moravskokrumlovského velkostatku však zámek ztratil
svou funkci a byl v 18. století neobydlen a postupně byl upraven na
byty hospodářského úřednictva. Do konce panství hraběte Kinského,
který v roce 1908 zdědil velkostatek, bydlel v zámku správce, který řídil panské dvory v okolních vesnicích. Po 1. sv. válce došlo k likvidaci
velkostatku. Část polí byla prodána a zbytek cca 36 ha byl prodán p.
Koudelkovi. Po jeho smrti v r. 1926 byl majitelem hrubšického statku
p. Francl, ředitel pivovaru v Litovli. Za jeho nepřítomnosti vedla statek jeho manželka, bývalá ruská šlechtična. Ta měla snahu uplatňovat
ruské zvyky a zacházení s lidmi i zde a vedení obce muselo její činnost
usměrnit na zdejší zvyklosti. V majetku p. Francla zůstal hrubšický
velkostatek až do zahájení kolektivizace v r. 1949.

Domy a kaple v Hrubšicích.

Foto: Morav. vlastivěda, Brno 1913

Druhou výraznou budovou je budova mlýnu. Současná budova je
z druhé třetiny 19. století. Historie mlýna je nejasná, snad byl postaven
v 16. století v době přestavby zámku a panské hospody. V ivančické
matrice je uvedeno i několik zápisů, které se týkají manželů Tomkových z hrubšického mlýna z období 1691 do 1710, kdy Jakub Tomek
zemřel. Informace z r. 1776 uvádí, že v obci je i panský mlýn, který
koupil Josef Fijjala. Kříž před mlýnem nechali postavit František Hledík - mlynář a jeho žena Alžběta v r. 1808. Další známý vlastník mlýna
byl Jarosch, od kterého koupil mlýn Benda a sňatkem v r. 1915 přešel
do vlastnictví Sobotků. V té době měl mlýn 5 vodních kol, ke kterým
byla voda přiváděna vantrokami. V r. 1919 byl tento pohon odstraněn
a nahrazen vodní turbínou, která umožnila také výrobu elektrického
proudu. V následujícím roce bylo v Hrubšicích zavedeno i veřejné
osvětlení. K další úpravě došlo v r. 1943, kdy byla instalována moderní
turbína z ČKD. Kolem r. 1950 bylo mletí zastaveno, mlýn byl „degradován“ pouze k výrobě šrotu pro JZD. V roce 1964/65 došlo k destrukci stavu a v následující zimě k jeho úplnému zničení.
Kaple zasvěcená Panně Marii byla postavena v r. 1822, zvonička
v r. 1832. V březnu 1929 byla obec připojena k síti oslavanské elektrárny.
V období mezi válkami došlo k pokusům zajistit zaměstnanost obyvatel Hrubšic. Ve stráních Nad řekami se začal těžit serpentin, který drtil
nebo zpracovával do kostek, lišt nebo ozdobných předmětů v brusírně,
známé jako Stará kolečkárna. Mimo to se zde vypaloval azbest. Výroba
zde skončila v r. 1930. O rok později bylo založeno družstvo Morušovka
s cílem pěstování bource morušového pro výrobu hedvábí. Od krumlovského velkostatku bylo zakoupeno přes 35 ha lesa, který byl z části
připravován k výsadbě moruší. Ani tento záměr nevyšel, ale na hranicích
hrubšického a jamolického katastru byl otevřen kamenolom k podobné
výrobě sortimentu jako ve Staré kolečkárně. Dodnes se zde těží a zpracovává asi 20 tun tmavého hadce, který se drtí na různé jemnosti. Výrobek
se používá do kameniny. Současný majitelem lomu je Kamena Brno.
Demolicí pastoušky a starých domů v blízkosti kaple po roce 1970
bylo vytvořeno úhledné prostranství s vyvýšeným trávníkem ohraničeným kamenným soklem. Hrubšice jsou výchozím bodem pro návštěvu
rekreačních zařízení podél řeky Jihlavy i zříceniny hradu Templštýn.
Dřívější samostatná politická obec byla k 1. červenci 1980 připojena k Ivančicím.
Jiří Široký, tel: 776 654 494

Budova mlýna v Hrubšicích - současný stav.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Pracovní tábor na dole Kukla v Oslavanech
Přes 65 let uplynulo od konce 2.
světové války. Nejmladší generace
si válku nepamatuje a informace o
válce berou dnes na vědomí pouze
ti, co se zajímají o historii. Neškodí
připomenout, že i v Oslavanech byl
za války pracovní tábor pro židovské obyvatele, kteří byli využíváni
pro práci na dole Kukla.
Prošlo jím postupně 314 Židů ze
střední a východní Evropy. Jejich
osudy byly neradostné a jen nejstarší havíři si mohou vzpomenout na
tuto dobu. Pracovali s nimi a snažili
se jim pomáhat a různými způsoby
jim ulehčit těžký život, ve kterém
byl každý den velkou nejistotou.
Přesto, že Židé byli vydáni na
milost a nemilost okupantům, nikdo tehdy netušil, že pracovní tábor
na Kukle je jen maličkou součástí
systematického plánu na vyhlazení
Židů a že jeho existence v Oslavanech je pouze dočasná, závisející
na tom, jak rychle bude postupovat
celkový likvidační proces.
Zřejmě první Židé, kteří na dole
Kukla pracovali, byli Židé z Ivančic
i z ivančického internačního tábora,
který byl zřízen v zadní budově
bývalé koželužny (dnes Ekotex).
Jedná se o první období od března
1939 do 1. dubna 1941, kdy byl oficiálně zřízen tábor na Kukle.
Z ivančických občanů v tomto
prvním období pracovali na Kukle
např. Karel Pretzner, který po zákazu vysokoškolského studia musel
odejít také z ivančické nemocnice.
Spolu s mladším bratrem Janem
pracoval na dole Kukla, nejprve
jako pomocný dělník při přípravě
dřeva a později jako běhač u horníka Františka Škody z Oslavan. Do
práce jezdil na motocyklu nebo vlakem. Když Židům motocykly vzali
a cestování vlakem zakázali, jezdil
na kole, a když mu vzali i kolo, chodil na Kuklu pěšky. Také další Židé
byli z Ivančic např. Arnošt Steiner
pracoval na dole už koncem léta
1939, později tam pracovali i jeho
synové Arnošt a Karel. Z ivančického internačního tábora chodili
židovští vězni denně v pochodovém
útvaru pod dohledem ivančických
SA-mannů Kegela a Bartela (oba se
do Ivančic přistěhovali).
Dne 1. dubna 1941 byl zřízen
pracovní tábor na dole Kukla. První
skupina vězňů přišla z ivančického
internačního tábora a postupně
přicházeli do pracovního tábora
další vězňové nejvíce v říjnu a listopadu 1941. Celkem přišlo v tomto
období 105 vězňů a většina z nich
tu pobyla krátce. Po několika měsících byli odváženi přes Terezín
do likvidačních táborů v Polsku.
Dne 1. dubna 1942 byl vypraven
transport posledních 59 vězňů a
tento transport souvisel s likvidací
ivančického internačního tábora,
která začala již 11. března 1942.
Za týden po odchodu ivančických
Židů přišlo 89 nových vězňů. Přijeli
z Terezína 7. dubna 1942. Tábor v té
době sestával ze dvou dřevěných
baráků bez elektrického proudu.
Jeden barák sloužil k ubytování, v
každé ze čtyř místností bylo zřízeno
asi třicet jednopatrových dřevěných
paland na spaní. V druhém baráku
byla kuchyně, jídelna, sklad, kancelář a ošetřovna. Do současné doby
se jeden z těchto baráků zachoval.
Tábor nebyl oplocen, vězňové sice
nesměli tábor opouštět, ale jednotlivci se bez potíží vytratili mimo
tábor a zajišťovali si drobné nákupy
a hlavně poštu.
Pracovní tábor na Kukle byl nyní
podřízen židovskému koncentračnímu táboru v Terezíně. Do tábora
byli zařazeni také židovští partneři
ze smíšených manželství a děti ze
smíšených manželství. Tyto osoby

mohly dosud docházet každodenně
z Ivančic. Muži byli zařazeni na
práci na dole, ženy byly zaměstnány v kuchyni, prádelně a při pomocných pracích. Z Ivančic se jednalo o
5 mužů a 6 žen. Uvězněna byla také
manželka Mirka Elpla, báňského
inženýra a spisovatele.
O tom jaký byl vztah havířů k
vězněným Židům, vzpomínal před
více jak třiceti lety tehdejší revírník
na dole Kukla pan Alois Mlénský:
„Přidělili mi několik Židů do
mého revíru. Přikázal jsem je na
práci k těm horníkům, o něchž
jsem věděl, že budou mít pro jejich těžký úděl pochopení. Většina
českých zaměstnanců se jich ujala
skutečně přátelsky. Jednoho vězně
jsem přidělil mému příteli V. Skokanovi. Jmenoval se Josef Klein a
pocházel z Brna. Skokan mu téměř
denně nosil z domu nějaké jídlo.
Poněvadž tábor nebyl tak přísně
střežen, umožnil čas od času Kleinovi, když se setmělo, aby přišel na
chvíli ke Skokanům na návštěvu. S
mým vědomím prožil u nich Klein
se svým přítelem Eislerem i Štědrý
večer 1942.“
Snad zázrakem se zachovaly dva
dopisy Židů z Kroměříže a ti popisují poměry v dolech jinak: „Někteří
havíři jsou tak sprostí, jiní méně, ale
antisemiti, až na čestné výjimky jsou

Věž dolu Kukla. Vpravo štít a boční stěna židovského baráku.

skupina terezínských vězňů měla
být po půl roce opět vrácena do
Terezína, ale protože její členové
již byli zapracováni v různých profesích, byla na základě požadavků
německého vedení dolu ponechána
do konce války. Měli štěstí, že zůstali a přežili, jinak by skončili ve
vyhlazovacích táborech.
Na podzim roku 1944 byla na důl
Kukla nasazena větší skupina dělníků z brněnských závodů, které byly
po americkém náletu zničeny. Byli
rovněž ubytováni v táboře.
V druhé polovině dubna 1945
byla práce na šachtě z válečných
důvodů zastavena. Při náletech se
mohli vězňové ukrývat v krytu.
Po jednom náletu přišla do tábora

Barák židovského tábora III. - duben 2006.

všichni a nijak nás nešetří.“
V neděli 29. srpna 1943 odcházel
z Kukly smutný průvod. Dvaaosmdesát terezínských vězňů. kteří sem
před 16 měsíci přijeli, odjíždělo zpět
do Terezína. Podle informací Židovské náboženské obce v Brně byli
po roce, 19. října 1944 zařazeni do
transportu pod označením „Es“ do
vyhlazovacího tábora. Byl to jeden
z posledních transportů, který byl z
Terezína vypraven, protože v té době
se do oblastí vyhlazovacích táborů
blížila sovětská armáda. O žádném
z vězňů není zpráva, že by přežil.
Po odchodu vězňů koncem srpna
se změnil název tábora na „Tábor
pro muže ze smíšených manželství“. I nadále tam pracovaly také
ženy. Musela být splněna nařízení
okupantů ke znemožnění veškerého
styku židovských vězňů s ostatními
dělníky a jejich izolování. Tábor
byl obehnán oplocením z ostnatého
drátu, o půl roku později přibylo
další opatření - oddělení drátěným
plotem i na pracovištích.
Ve dnech 6. - 9. září 1943 přišlo
dalších 93 osob, osvobození se dočkalo 56. I v tomto období byly z
tábora odesílány osoby do Terezína.
Např. v lednu 1944 Růžena Brandlová, v dubnu Aranka Absatzová
a František Absatz, koncem léta
Emanuel Huss, v říjnu 1944 Helena
Wankatová a Anna Glöcknerová,
roz. Absatzová. Všichni jmenovaní
byli dříve občany Ivančic. V srpnu
1944 byla z tábora odvolána i Anna
Elplová, manželka spisovatele Mirka Elpla, a po několika výsleších
byla odvezena do Terezína. Celá

zpráva, že k táboru jedou nacisté.
Protože v té době již vězňové věděli
o Osvětimi, Majdanku a Treblince,
nečekali a rozutekli se po okolí.
Dělníci z Oslavanska je ukryli ve
svých domovech nebo v dole. V té
době měl tábor 59 mužů a 4 ženy,

v táboře zůstalo jen 8 vězňů.
Nejradostnější den pro vězně v
táboře byl 18. duben 1945. Téhož
dne byly osvobozeny Ivančice a
průzkumný oddíl sovětské armády
pronikl i do Oslavan. Velící důstojník byl upozorněn, že na Kukle je
židovský pracovní tábor. Ihned
odjel na Kuklu a vězně propustil.
Těsně před tím utekl i dozorce
Nowinski, fanatický nacista, který
způsobil velké potíže nejen vězňům
v táboře, ale i ostatním pracovníkům na šachtě.
Do Ivančic se spolu s kozáckou
hlídkou vrátili ivančičtí občané
Rudolf Huss, Ernst Sinaiberger,
Bedřich Weiss a s nimi také Renata
Absatzová a Getrude Worlová. Protože až do 28. dubna 1945 zůstaly
Oslavany zemí nikoho (sovětská
armáda se zastavila v Ivančicích),
bylo třeba zajistit důl před zatopením, případně zničením. Na vodní
věži byla zřízena pozorovatelská
služba, ve které se zúčastnil také
Otakar Singer, který býval na vojně
leteckým pozorovatelem a z donucení pracoval na Kukle jako jeden
z vězňů židovského pracovního
tábora. V této službě setrval až do
konečného osvobození Oslavan.
Po válce pracovali na dole Kukla
také němečtí zajatci a civilní Němci.
V únoru 1946 jich zde pracovalo 200.
Těžko lze dnes vystihnout, jaká
byla radost osvobozených vězňů
v dubnu 1945. Tento den svobody
byl také prvním dnem pozvolného
zapomínání na osudy oslavanských
vězňů. Aby tato skutečnost o existenci tábora úplně nezapadla, uvedli
jsme těchto několik informací.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Literatura: Karel Šoukal - Pracovní tábor na Kukle, OKNO č. 6/1998

Kdo to ví, ať odpoví

Prosíme pamětníky o identifikaci osob na dobové fotografii. Poznáváme krumlovského okresního hejtmana
Kuchyňku, městského tajemníka Vošteru, ředitele měšťanky Prokeše, krumlovského starostu Kašpárka a starostu Vedrovic Čeperu. Předpokládáme, že také ostatní
by mohli být starosty obcí v okolí Moravského Krumlova. Foceno pravděpodobně v první polovině třicátých
let. Fotografie je uložena v archivu obce Vedrovice.
Na upřesňující údaje se těšíme na adrese: Bronislav
a Eva Grunovi, Petrovice 46, 672 01, na e-mailu
b.gruna@seznam.cz nebo na telefonu 515 320 787.
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KULTURNÍ PROGRAMY
17. 08. - 30. 08. 2009
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 18.8. od 8.00 - 15.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY - nám. TGM, M. Krumlov
• 25.8. - 31.8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - III. ročník. Pohádky pro děti
od 3 do 10 let - účinkují loutková divadélka ze všech koutů naší země. Pořádá
mikroregion Moravskokrumlovsko. 25.8., 27.8. v 18.00 hod. - Galerie Knížecí
dům Moravský Krumlov, 30.8. v 18.00 hod. - Orlovna Rakšice M. Krumlov.
• 31.8. v 19.00 hod. - ZÁJEZD na představení „Chvíle pravdy“. Reduta Brno.
PŘIPRAVUJEME: • 4.9. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARGEMA - předkapela
STÍNY, areál Vrabčí hájek Moravský Krumlov. • DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ • 12.9. ve 10.00 hod. - PROHLÍDKA S VÝKLADEM - kostel sv.
Vavřince Rakšice - Moravský Krumlov. Slovem provází Mgr. Bronislav Gruna.
• 13.9. ve 14.00 hod. - PROHLÍDKA - kostel sv. Bartoloměje Moravský
Krumlov. • 17.9. v 19.00 hod. - KONCERT „Opera jak ji neznáme“ - Jakub
Pustina a jeho hosté. Muchova Slovanská epopej - zámek 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
• 22.8. - CELODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Flora Olomouc - letní etapa,
zámek Chropyně, vesnické muzeum Tršice. Odjezd v 7.30 hod. od Besedního
domu Ivančice. Doprava: 330 Kč / ososba.
• 27.8. v 17.00 hod., 30.8. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY,
nádvoří radnice Ivančice. Dvě pohádky pro děti a rodiče v rámci festivalu.
Výběr pohádek bude upřesněn. Za nepříznivého počasí bude program
v zasedací místnosti na nádvoří radnice. Vstupné: 30 Kč.
• 28.8. ve 20.00 hod. - OLDIES PARTY - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI nádvoří radnice Ivančice. Diskotéka DJ Lukáše s hity 60. - 90. let. Vstupné: 50 Kč.
Společ. oděv je vítán, ale není podmínkou. Za špat. počasí v mázhauzu radnice.
PŘIPRAVUJEME: • 10.9. - ZÁJEZD - Brno - Boby Centrum: LUCIE BÍLÁ
- PODZIM TOUR 09 - koncert s kapelou Petra Maláska. Lístky na stání, cena:
560 Kč (vstupenka a doprava).

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
• 22.8. - POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Javořické jeskyně, hrad Bouzov.
Přihlášky na tel.: 546 423 283. Pořádá KIS Oslavany.
• 29.8. - PIVNÍ SLAVNOSTI - tradiční slavnosti piva v oslavanském
zámku. Pořádá David Sakánek.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608,
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 15.8., 16.8., - HODY V KAŠENCI. V neděli 16.8. - slavnostní mše u kapličky.
Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 24.8. - 29.8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na chatě u koupaliště s tématikou
„Cesta kolem světa za 80 dní“. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav (každý den
od 8.30 hod. do 17.30 hod.)

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli - otevřen od 28.3. do 1.11.2009: PÁ, SO, NE, stát. svátky:
10.00 - 17.00 hod. Od 27.6. do 6.9.2009: ÚT - NE, 10.00 - 17.00 hod. Vstupné:
plné: 30 Kč, senioři: 20 Kč, děti, studenti: 15 Kč. Mimo otvírací dobu se vstupné
zvyšuje o 100%. Fotografování: 30 Kč, kamera: 50 Kč, fotografování svatby:
200 Kč, natáčení komerční: 5.000 Kč + 1.000 Kč za každou hodinu.
• Synagoga - otevřena od 27.6. do 13.9.2009 - sobota, neděle, státní svátky:
10.00 - 17.00 hod. Vstupné: plné: 15 Kč, děti, studenti, senioři: 10 Kč.
• Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otvírací dobu na KIC
kic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz.

Základní škola Dolní Dubňany

Dolní Dubňany 74, 671 73 Dolní Dubňany, tel.: 534 001 921,
www.zs-dolnidubnany.cz
• Vyhlašuje fotosoutěž: PRÁZDNINY 2009. • Uspořádá 11.9. a 12.9.2009
VÝLET RODIČŮ A DĚTÍ. • Zahájí školní rok 2009/2010 ZAHRADNÍ
SLAVNOSTÍ, která proběhne 1.9.2009 od 17.00 hod. u školy. • Zahajuje zápis
do zájmových kroužků pro školní rok 2009/2010. Další informace o všech
akcích: www.zs-dolnidubnany.cz, nebo Vám je podáme na tel.: 534 001 921.

Kulturní informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 21.8. ve 20.00 hod. - Slavnostní koncert symfonické hudby v klášteře Rosa
coeli. Antonín Dvořák: Svatební košile, kantáta op. 69. Hana Škarková /soprán/,
Richard Samek /tenor/, Martin štolba /bas/, Mátlův akademický sbor, Virtuosi
di Mikulov, Mladí brněnští symfonikové - diriguje Tomáš Krejčí. Vstupné 100
Kč, prodej vstupenek 1 hod. před koncertem. V případě nepříznivého počasí
se koncert uskuteční v Kulturním domě. Koncert se koná pod záštitou starosty
města Dolních Kounic Karla Zalaby. Partnery jsou: ZUŠ města Brna, Město
Dolní Kounice, Staturární město Brno, MČ Brno - Židenice.
• sobota 29.8. v 19.00 hod. - Recitál zhudebněných básní Josefa Kainara.
Lomnický sbor Disharmonických amatérů, klášter Rosa coeli.
• sobota 29.8. od 20.00 do 24.00 hod. - Noční prohlídka kláštera Rosa coeli
s programem. Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti , studenti 15 Kč.

Obec Dolní Dubňany Vás všechny srdečně zve na

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

v sobotu 22. srpna 2009
na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech.
Program: 9.00 - 12.00 hodin: JARMARK ŘEMESEL A MÍSTNÍCH
PRODUKTŮ, od 20.00 hodin: TANEČNÍ ZÁBAVA - hrají skupiny:
Patent a Barbar. Vstupné: 50 Kč, občerstvení zajištěno!
Vinařský spolek Olbramovice, o. s., pořádá

POSEZENÍ U CIMBÁLU
S BURČÁKEM

v sobotu 29. srpna 2009 v 15.00 hodin
Akce proběhne na farské zahradě (vedle kostela) a zahraje nám
k tomu cimbálová kapela SYLVÁN z brněnských Žabovřesk.
Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně zváni.
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PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

so
ne
so
ne
so
ne

15.8. ve
16.8. v
22.8 ve
23.8. v
29.8. ve
30.8. v

20.00
18.00
20.00
18.00
20.00
18.00

515 322 618

ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller USA
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Komedie USA
TERMINÁTOR SALVATION
Akční sci-fi film USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

st 19.8. v 18.00
ve 20.00
ne 23.8. v 17.00
ve 20.00
st 26.8. v 15.00
v 17.30
ve 20.30
ne 30.8. v 18.00
ve 20.30

546 451 469

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Komedie ČR / Itálie
NOC V MUZEU 2
Komedie USA
HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Rodinný film USA
JMÉNEM KRÁLE
Historický film ČR

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

ne 16.8. v 19.00 MONSTRA VERSUS
VETŘELCI
Animovaný sci-fi film USA
ne 23.8. v 19.00 TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH
Akční dobrodružný film USA
ne 30.8. v 19.00 PAŘBA VE VEGAS
Komedie USA

KINO PANORAMA DUKOVANY
(

568 865 038

JMÉNEM KRÁLE
Historický film USA
st 19.8. ve 20.00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Komedie ČR / Itálie
ne 23.8. ve 20.00 PŘEDČÍTAČ
Drama USA / Německo
st 26.8. v 17.00 MONSTRA
VERSUS VETŘELCI
Animovaný sci-fi film USA
ve 20.00 HANNAH MONTANA
Rodinná komedie USA
ne 16.8. ve 20.00

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

pá 14.8. ve 20.30 KRVAVÝ VALENTÝN
Horor USA
so 15.8. ve 20.30 STAR TREK
Sci-fi film USA / SRN
pá 21.8. ve 20.30 TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH
Akční dobrodružný film USA
so 22.8. ve 20.30 HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Rodinný film USA
pá 28.8. ve 20.30 JMÉNEM KRÁLE
Historický film USA

Oslavany - zámek

10. VÝROČÍ MUZEA HORNICTVÍ,
ENERGETIKY A HASIČSKÉ
TECHNIKY
Otevřeno po všechny víkendy a svátky
od 9.00 hodin do 17.00 hodin do 30. září 2009

TJ Sokol Padochov pořádá

ROZMARÝNOVÉ HODY

v sobotu 22. srpna 2009 v 17.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba VENKOVANKA.
Vstupné: 70 Kč, bohaté občerstvení. Všechny občany srdečně zvou
pořadatelé a 10 krojovaných párů stárků.

KONCERT JIŘÍHO ZONYGY
S ROCKOVOU ZÁBAVOU
v sobotu 29. srpna 2009 v 19.00 hodin
v Letním kině Miroslav. Občerstvení zajištěno.

Kaňka, o. s. - sdružení maminek pro děti pořádá akci

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

v sobotu 29. srpna 2009 od 14.00 hodin
Přehlídka policejních zásahů a techniky profesionálních hasičů.
Akce proběhne na fotbalovém hřišti Olbramovice, bude to takové
„rozloučení s prázdninami“. Všichni jste srdečně zváni.

Město Miroslav, MKIC Miroslav,
ŘK farní úřad a OS Marek pořádají

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
v sobotu 5. září a v neděli 6. září 2009
Všichni jste srdečně zváni.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

BUDE DRUHÁ ROZHLEDNA?

V příštím roce 27. dubna 2010 uplyne 100 let od slavnostního otevření rozhledny v obci Hlína. Stála v nejvýše položeném místě na severním okraji obce
po několik desítiletí a bylo z ní možné vidět i Alpy. Po jejím zániku tímto místem
vedla vozová cesta ke „zmole“, kam byl vyvážen obecní odpad.
Dlouho jsem uvažoval, jak u příležitosti tak významného výročí rozhlednu
připomenout a především nadšence, kteří se o její vznik zasloužili. Z dobových
dokladů připomínám starostu J. Vašulína, předsedu KČT F. Procházku, stavitele J.
Ryšavého a zednického mistra S.Kaplera. Napadlo mě, že asi nejlepší by bylo postavit na stejném místě repliku rozhledny. Pozemek, kde rozhledna stávala, jsem
před mnoha lety koupil. Zde též bydlím a na zahradě míním rozhlednu realizovat
na své náklady jako soukromou nekomerční rekreační stavbu.
Již v roce 2005 jsem oslovil projektanty, aby z údajů nalezených v kronice a
dle dobových fotografií vypracovali projekt repliky. Spodní část půdorysného rozměru 4,5x4,5m a výšky 3,25 m jakoby z kamenného zdiva a dále pak pokračuje
dřevěná konstrukce výšky po hřeben střechy 15,75 m se dvěma vyhlídkami.
Ukázalo se, že dřevěná konstrukce by nevyhověla požárním předpisům. Proto jsem
se rozhodl pro konstrukci ocelovou. Druhý návrh byl vypracován v roce 2007.
Stavební úřad Ivančice jsem požádal o vydání rozhodnutí o umístění stavby
v lednu 2007. Proběhla dvě místní šetření, vždy za účasti zastupitele obce a majitele sousední parcely, která je pravidelně zemědělsky obdělávána. Proti mému
záměru nikdo žádných námitek neměl, což mě nesmírně těšilo a dávalo mi naději,
že skutečně ke 100. výročí bude opět na původním místě rozhledna stát.
Ale jak už to bývá,problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Do řízení vstoupil MÚ Ivančice -Odbor životního prostředí (MÚI OŽP).
Problémem bylo, že parcela, na které má rozhledna stát, plní funkci lesa. Ale
pouze dle záznamu v katastru nemovitostí (KN). Parcela nikdy nebyla osázena
lesem, bývala vždy neplodnou půdou se způsobem vzdělávacím pastva, jak uvádí
pozemkové knihy. Jak asi došlo ke změně v dokladech se dá vysvětlit tak, že v době tvrdého socialismu se na soukromý majetek nehledělo a manipulovalo se s ním,
jak se zrovna hodilo. Pravděpodobně tehdejší majitel musel v roce 1964 parcelu
předat JZD s označením kultury pozemku jako les, neboť tak to pro JZD bylo
výhodné. Z půdy nebyly nutné žádné výnosy a nebyla nijak využitelná.
MÚI OŽP se opřel o zákonný podklad pro určení druhu pozemku a to je operát KN a na tom trval. Muselo proběhnout zpoplatněné řízení o vynětí pozemku
z funkce lesa. MÚI OŽP zjistil, že minimálně od roku 1973 do současnosti je
pozemek zařízen jako lesní pozemek lesní hospodářskou osnovou. Zařízení se
opakuje po deseti letech, tedy 1983, 1993, 2003 automaticky, aniž se kdokoliv
přesvědčil o skutečnosti. Vyhláškou 84/1996 Sb. je dáno, že zpracování osnov
zadává místně příslušný orgán státní správy lesů, který sídlí na místně příslušné
obci s rozšířenou působností, což v dané situaci je MÚI OŽP.
Štěstím je, že existuje zákon 289/95 Sb., který v §3 pamatuje na možné
nesrovnalosti, chyby z minulosti i současnosti a umožňuje vyslovit pochybnost.
Po odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje( KrÚJK) bylo rozhodnuto, že pozemek není určený k plnění funkce lesa. Než se tento problém vyřešil,
uběhl více než rok, stálo to mnoho úsilí, času a přineslo to s sebou i náklady
na poplatcích za vystavení různých dokladů.
I další problémy mají též původ v pochybení MÚI OŽP a je politováníhodné, že
vzniklou situaci jako omyl nevyhodnotil Stavební úřad a podlehlo mu i zastupitelstvo.
Přes Stavební úřad jsem byl vyzván MÚI OŽP k doložení různých stanovisek
orgánu státní správy lesů, zásahu do významného krajinného prvku a o souhlas k
činnostem, které by mohly snížit, nebo změnit krajinný ráz. Současně bylo opět
požadováno stanovisko zastupitelstva obce. Vždy jsem plnil všechny požadavky
úřadů a tak jsem znovu požádal i zastupitelstvo o již třetí vyjádření.Očekával jsem,
že i toto vyjádření bude souhlasné, neboť v časovém horizontu jednoho roku se
naprosto nic nezměnilo.Vydáno však bylo nesouhlasné stanovisko s vysvětlením, že
si nechalo vypracovat posudek od spoluautorky územního plánu obce paní Ing.arch.
J. Kaštánkové, a ta se vyjádřila, že rozhledna v místě záměru je nepřípustná.
Je věcí zastupitelstva, koho si vybralo za svého poradce a komu dalo svoji
důvěru. Paní Ing.arch. Kaštánková je osobou soukromou a jako taková může mít
jakýkoliv názor a komukoliv jej sdělit. Ztotožnil se s ním však i správní orgán
MÚIOŽP a vzal jej za základ svého stanoviska, které mělo rozhodující význam
pro rozhodnutí vydané Stavebním úřadem. V jejich závěrech spatřuji řadu pochybení např. ve výkladu územního plánu, v tom, že se podrobně neseznámila
s technickou dokumentací, že lokalitu označila za nacházející se v ochranném
pásmu božích muk, aniž si toto ověřila v Národním památkovém ústavu v Brně.
Vyjádřila obavu o narušení pohody optickými průhledy do klidových intimních
částí okolních domů. Při stavbě obecní rozhledny se však nikdo nikoho neptal, zda
mu bude vadit, že třeba nějaký návštěvník rozhledny nahlédne do zahrad, dvorků
nebo prostě kam dohlédnout lze. Žádná česká norma nepředepisuje, jak má být
stavba umístěna, aby z ní nebylo možné nahlédnout do stavby sousední.
Stavební úřad na základě nesouhlasného stanoviska MÚIOŽP zamítnul moji
žádost o umístění stavby. Podal jsem Odvolání na KrÚJK, kterému bylo vyhověno. Stanovisko MÚIOŽP bylo označeno jako nadbytečné nad rámec zákona a
jako nezákonné. Rozhodnutí KrÚJK je dokladem, který rázem obrátil názor všech
v řízení o umístění stavby zainteresovaných a změnil vše, co až do jeho vydání
bylo považováno za platné, a to jak odbory MÚI, tak zastupitelstvem obce Hlína.
Územní řízení tedy opět v prosinci 2008 mohlo pokračovat.
A tak 6. ledna 2009 Stavební úřad napsal dopis sám sobě (na podatelně jej
prezentoval 15.1.2009) . Po dvou letech jednání, které bylo několikráte přerušeno
řadou rozhodnutí a po následných odvoláních opět zahájeno se Stavební úřad odvolal na platný Územní plán obce Hlína z roku 1998, účinný od 25.7.2001. Bylo
konstatováno, že pozemek pod potenciální rozhlednou leží v obytné zóně, kde
výšková hladina je 1,5 nadzemního podlaží, což lze chápat tak, že nelze zde postavit například nájemní vícepatrový dům. Rozhledna ovšem takovou stavbou není,
je stavbou rekreační. Vzápětí 12.1.2009 i starosta obce sdělil Stavebnímu úřadu,
že vzhledem k platnému územnímu plánu nesouhlasí s výstavbou rozhledny.
Územní plán průběžně platný po celou dobu vedeného řízení se stal až v lednu 2009 jedinou překážkou, na jejímž základě bylo opět rozhodnutím ze dne
16.2.2009 vydání územního rozhodnutí zamítnuto.
Znovu jsem se odvolal na KrÚJK, který odvolání vyhověl a rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a vrátil k novému projednání, neboť dospěl k závěru, že umístění
rozhledny není z funkčního využití území v rozporu s funkcí bydlení a v důsledku
této skutečnosti ani s územním plánem, protože její provoz nenarušuje tuto hlavní
funkci. Potvrdil, že stavbu rozhledny lze zařadit mezi stavby pro rekreaci.
Po více jak dvou letech intenzivního jednání a nabývání zkušeností a to myslím, že všech zúčastněných, začíná se znova. Je jisté a velmi toho lituji, že nyní
i kdyby byla už cesta rozhledně otevřená (což zdaleka není), nelze stihnout její
výstavbu právě ke 100. výročí jejího otevření. Věřím, že mi bude umožněno napodobeninu rozhledny z roku 1910 postavit a bude ozdobou a zajímavostí obce
Hlína stejně, jako je již dnes rozhledna Menšíkova. Obec by tím získala ještě více
na zajímavosti, neboť je málo míst, kde blízko sebe by bylo možné spatřit dvě
stavby určené ke stejnému účelu, z nichž jedna by odpovídala vzniku na počátku
20.století (i když je pouhou napodobeninou) a druhá odpovídající vzniku na počátku 21.století (je originál). I když by byly od sebe vzdálené vzdušnou čarou
cca 120 m, možnost současného spatření by byla jen ze silnice z Prštic na Hlínu,
anebo v překrásném pohledu z dálky ze silnice z Mor. Krumlova do Ivančic, kde
nyní na horizontu lze spatřit obec Hlínu se stožárem integr. sděl. systému, vlevo
dominantní Menšíkovu rozhlednu a v budoucnu třeba mezi nimi by vykukovala
horní část napodobeniny staré rozhledny.
Byl bych rád a vděčen, kdyby tato moje snaha našla pochopení a podporu
obyvatel regionu Ivančicko – Moravskokrumlovsko, ale zejména obyvatel obce
Hlína.
Stanislav Řezáč junior, Hlína u Ivančic

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky
otištěny nebudou. ČÍSLO 16/09 - vyjde 28. srpna 2009, uzávěrka 25. srpna 2009. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně
160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS)
- TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru
a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS
Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu
technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem.
Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které
nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo
e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 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 uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
» AUTO - MOTO
prodám
•• Fiat Tipo 1,9 Td, výbava GT, r.v.
1992, najeto 187.000 km, STK do
10/2010, motor ok. Cena: 10.000 Kč.
Tel.: 737 131 480.
•• čtyřkolku pro dospělé, ATV 150,
nová. Tel.: 606 405 218.
•• moto Chunlan tiger 125, r. v. 2003,
licence Honda, dvojválec, čtyřtakt,
super zvuk, spotřeba 3 l na 100 km,
najeto 6.200 km, nová baterie. Cena:
30.000 Kč. Tel.: 732 320 807.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• levný byt, nebo nájemní za odstupné. Tel.: 739 678 192.
prodám
•• starší RD 3+1 v Oslavanech k
rekonstrukci. Voda, plyn, el. + etážové topení na TP. Předzahrádka a
dvorek. Možno pole mimo dům, není
podmínkou. Cena: 890.000 Kč. Tel.:
608 456 273.
•• byt 2+1 v OV, po rekonstrukci.
Cena: 1.300.000 Kč, Ivančice. Tel.:
774 403 862.
•• RK ACITY Vám nabízí: novostavbu RD 4+1+garáž Ivančice, pozemek 526 m2, cena: 3.979.000 Kč //
novostavbu RD 3+kk+garáž Ivančice, pozemek 550 m2, cena:
3.600.000 Kč // byt 2+1 v OV Ivančice, po rekonstrukci, cena: 1.290.000
Kč // vybavenou chatu 3+1 Pod Ketkovákem, cena: 699.000 Kč // pronájem bytů 2+kk a 3+1 Ivančice,
nájemné: 9.000 Kč/měs. včetně inkasa. Více info na tel.: 605 749 319.
nabízím pronájem
•• podnájem 1+1, 1+kk, přízemí,
1.patro, jinak s výtahem v Moravském Krumlově. Tel.: 721 761 942.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• stavební vrátek tovární výroby,
cena: 5.000 Kč, nebo výměna za větší
exotické papoušky (Alexandr čínský
apod.). Tel.: 603 773 485 Znojemsko.
•• hydroizolační fólie pro střešní
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm,
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč /
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• lamelové shrnovací dveře, šířka
80 cm, světlá barva. Cena: 500 Kč.
Možnost zaslání fota mailem. Tel.:
604 860 858.
•• dřevěné dveře prosklené (kouřové
sklo), levé, šířka 80 cm. Cena: 1.800
Kč. Možnost zaslání fota mailem.
Tel.: 604 860 858.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• barevný televizor zn. Inspiria,
úhlopříčka 55 cm, málo hraný +
televizní stolek na kolečkách, šířka:
80 cm. Tel.: 603 900 890.
•• televizor zn. Daewoo, černá barva,
úhlopříčka 14 cm. Cena: 500 Kč.
Možnost zaslání fota mailem. Tel.:
604 860 858.
•• televizor zn. Mascom se zabudovaným DVD přehrávačem, stříbrná
barva, úhlopříčka 14 cm. Foto možno
poslat mailem. Tel.: 724 687 954.
•• elektrický krb, též elektricky topí,
k tomu poličku. Cena dohodou. Tel.:
546 431 680, 773 239 919.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočárek, barva modro-šedá,
kombinovaný, polohovací rukojeť,
nafukovací kola, nákupní košík, dále
dětské autíčko Tatra. Tel.: 603 900 890.
•• dětský kočárek, trojkombinace, autíčko Tatra, dětské kolo od 3 let + větší kolo BMX 20. Tel.: 605 776 380.
•• dětský sportovní kočárek zn. Free
Line Explorer, po 1 dítěti, barva
červeno-černá, pláštěnka a nepoužitý
nánožník, v záruce. Cena: 1.500 Kč.
Tel.: 724 680 752.
•• dětský kočárek, trojkombinace,
barva šedo-žlutá + nosička do auta a
2 krabice oblečků na holčičku (0 - 12
měsíců), vše zachovalé. Cena: 2.000
Kč / za vše. Tel.: 724 805 430.
» ZVÍŘATA
prodám
•• křížená štěňata, fenky, ne do bytu.
Tel.: 606 405 218.
•• čínského chocholaté pejsky bez
PP, jeden je holý a tmavý typ, druhý
je chlupatý a bílý s černými fleky.
Odběr možný ihned. Cena: 5.000 Kč.
Tel.: 777 988 620.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
daruji
•• krásná koťátka, pouze do dobrých
rukou. Tel.: 604 961 583.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• urnový hrob i s náhrobkem na hřbitově v Oslavanech nebo v Ivančicích.
Prosím nabídněte. Tel.: 605 730 541.
prodám
•• svářecí soupravu (autogen - komplet), cena dohodou. Tel.: 723 747
646. Volat po 19.00 hod.
•• rezonátor, cena: 700 Kč, sportovní
filtr, cena: 300 Kč, reflexion 30 cm,
cena: 1.000 Kč. Tel.: 737 131 480.
•• dámské + dětské kolo, dále pak 2
ks obrazů od malíře Mrázka („Zátiší,
„Krajina“). Tel.: 603 900 890.
•• autodráhu „Hot racing“, 2 kamiony s návěsem, 2 ovladače + 1 náhradní, napájení bateriemi, možno připojit
trafo, svodidla, zábradlí, pilíře, díly
tři autodráh, délka 8 m, klopená zatáčka, cena: 700 Kč. Dále nové auto
na autodráhu Carrera Go „carforce“
svítící, cena: 300 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
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 Ivanka
na Znojemské ulici.
•• dámské kolo zn. Liberta, pračku
i ždímačku zn. Romo, koupelnové
skříňky s umyvadlem a rohovou vanu.
Tel.: 605 776 380.
•• televizní stolek v barvě alu, 3 poličky, otočná horní deska, vpředu skleněná dvojdvířka se zámkem, výška:
58 cm, šířka: 80 cm, hloubka: 52 cm,
koupený před 3 měsíci. PC: 3.300 Kč,
nyní: 1.800 Kč. Tel.: 603 343 048.
•• kachlová kamna bílé barvy s bíločernou ozdobou, velmi zachovalá,
plně funkční, dřevo i uhlí, plotna,
2 trouby, k rozebrání zájemcem. Cena
dohodou. Tel.: 721 621 743.

•• sbírku čistých známek s lepem
Československo včetně aršíku, kovové mince, papírové bankovky, různé
řády. Zn.: dohodou. Tel.: 603 343 048.
•• staré (asi 80 let) porcelán. sošky,
svaté, cena dohodou. Tel.: 603 343 048.
•• konferenční stůl, ořech, masiv,
horní deska kachle, pod ni polička,
seříznuté rohy. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
603 343 048.
•• pšenici. Cena: 350 Kč/q. Tel.: 606
892 047.
•• pšenici a ječmen. Cena: 300 Kč/q.
Tel.: 607 152 966.
daruji
•• za odvoz daruji opravený kamenný šroťák. Tel.: 723 747 646. Volat
po 19.00 hod.
» SEZNÁMENÍ
•• gay 29 let hledá kluka pro vážný
vztah, přátelství, nebo jen na pokec
u kávy. Najde se někdo takový? Nechci být sám...Tel.: 722 546 458.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• nabízím práci pro 3 - 5 lidí, časově
nezávislou, nadprůměrné výdělky.
Více informací na tel.: 774 767 776.
•• důchodkyně vypomůže s úklidem
domácnosti, 1 - 2 x týdně i celoročně,
také drobné zahradní práce. Tel.: 723
884 458.
•• učitelka MŠ s dlouholetou praxí,
hledá pracovní uplatnění např.: v soukromé MŠ, hlídání dětí v domácnosti
nebo jinou slušně placenou práci.
Ivančice a okolí. Tel.: 607 153 224.
» SLUŽBY
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• napeču drobné cukroví. Cena: 350
Kč / 1 kg. Tel.: 606 152 103.
•• Existuje v této republice firma,
která půjčuje bez poplatků lidem,
kteří mají záznam v registru? Pokud
ano a jste opravdu seriózní, ozvěte se
prosím na tel.: 721 522 005.
•• Je tady čas dovolených, potřebujete peníze? Dovezeme Vám je
okamžitě na ruku, až do domu. Bez
poplatků předem. Bližší info na tel.:
605 720 362.
•• hledám paní k dětem ve věku 7 a
8 let, hlídání ve večerních hodinách,
nejlépe paní v domácnosti, okolí MK,
vlastní auto podmínkou. Tel.: 607 615
931 od 15 hod.
•• Penzion a restaurace U Matesa
v Olbramovicích nabízí od pondělí
do pátku polední menu (polévka
+ výběr ze 2 jídel). Rozvoz po okolí
zajištěn. Cena jídla: 50 Kč / porce,
rozvoz + 5 Kč / porce. Od 1. července 2009 také obědy přímo v restauraci U Matesa. Více informací
na tel.: 606 115 954.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Za projevenou soustrast, slova
útěchy a květinové dary při úmrtí
a při posledním rozloučení naší drahé
maminky paní Ludmily Švédové
z Moravského Krumlova děkuje zarmoucená rodina.

REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozici

EXTERNÍ INZERTNÍ PORADCE
• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vlastní automobil
• uživatelská znalost Microsoft Office a internetu • vhodné jako přivýdělek
pro regionální obchodní cestující pracující na živnostenský list.

Pro více informací pište POUZE na e-mail:
noviny@zrcadlo.info

14.08.2009

Oslavanské cyklostezky v druhém pololetí
Po zdařilém květnovém Odemykání Templářské cyklostezky
a velmi úspěšné Oranžové jízdě,
jíž se kromě Josefa Zimovčáka
s vysokým kolem a reprezentanta
v cyklokrosu Radomíra Šimůnka, za asistence olympioničky
a reprezentantky ve sportovní
gymnastice Kristýny Pálešové
zúčastnilo 234 cyklistů, navazují
v srpnu a v září další tři akce.
V sobotu 29. srpna se uskuteční v rámci pivních slavností
vyjížďka z oslavanského zámku
po Pivovarské cyklostezce do

Dalešic. Prezentace je od devíti
hodin, start v 10.30 na nádvoří,
kde bude hrát country hudba.
V neděli 13. září se v rámci
turistického dne Oslavanských
historických slavností uskuteční
kromě pěšího pochodu na 10 km
vyjížďka po Hornické cyklostezce
na okruzích 25 a 50 km. Prezentace je opět na zámeckém nádvoří od
9 hodin. Start vyjížďky je v 10.30.
I zde bude kulturní program.
Sezónu uzavře v den státního
svátku 28. září Zamykání Templářské cyklostezky. Čtyřicetikilo-

metrová trasa má opět start a cíl
na nádvoří zámku. Prezentace v 9
a výjezd v 10.30. Bude připraveno občerstvení a opět country
hudba. Při každé akci budou otevřena obě zámecká muzea.

Budkovičtí zažili Mistrovství světa
V sobotu 1. srpna bylo na modelářském centru Czech heaven
(České nebe) v Ivančicích-Budkovicích slavnostně zahájeno 17.
mistrovství světa radiem řízených
větroňů kategorie F3B. Tato
kategorie je určena pro dálkově
řízené větroně, které jsou bez pomocného motoru. Do vzduchu se
dostávají pomocí elektrického navijáku. Jednalo se o celosvětovou
soutěž, která je vyhlašovaná vždy
po dvou letech a letos připadlo
její zajištění na Českou republiku.
Hlavním organizátorem této akce
byl RC - model klub Brno. Akce
byla dotována hlavně Mezinárodní organizací FAI, určitou částku
poskytl Svaz modelářů ČR.
Soutěžilo se v několika úkolech, každý soutěžící měl k dispozici 7 soutěžních letů, které byly
bodovány. Česká republika byla
zastoupena třemi soutěžícími,

o organizační záležitosti se staral
vedoucí, každý soutěžící může
mít až pět pomocníků, ale zpravidla měl pouze dva, takže tým
mívá kolem deseti lidí.
Letos již po třetí zvítězilo
družstvo Německa, druhé místo
obsadilo družstvo Švýcarska, třetí
bylo Rakousko. Soutěžící České
republiky byli na čtvrtém místě,
když se jim nepovedla poslední
soutěž. Také v jednotlivcích byli
na prvních dvou místech zástupci
Německa, další byli dva Švýcaři
a na 5. a 6. místě opět závodníci
Německa. Takové pořadí ukazuje předstih před ostatními státy.
Nejlepší z českých závodníků byl
Petr Fusek na 8. místě, další dva
obsadili 14. a 15. místo
Diváci byli sice vítáni, ale
průběh závodů byl pro ně nezajímavý a po krátké době odcházeli.
Proto nebyl pro „laiky“ zajištěn

komentář. Hlášení rozhlasem by
také rušilo průběh akce. Z tohoto důvodu nebyla v plánu ani
propagace a závodům přihlíželi
převážně modeláři.
Slavnostní závěr proběhl v sobotu 8. srpna ve 13 hodin. Po
vyhlášení vítězů, předání diplomů
a krásných pohárů byla v závěrečném hodnocení vysoce oceněna
organizace, průběh závodů, který
byl i díky počasí v časovém termínu dodržen (i přes větrnou bouři
v neděli 2. srpna). Poděkování patří všem, kteří se o hladký průběh
závodů postarali. Již v sobotu bylo
vidět velké balení a na závěr bylo
ještě připraveno večerní posezení
s cimbálovkou. Příští závody budou za dva roky v Číně.
Byly použity informace Josefa
Korčáka z leteckého modelářského klubu Falkon ve Výškově, kterému děkujeme.
Jiří Široký

Krumlov přišel o výhru v 90. minutě
Sokol Tasovice - FC Moravský
Krumlov 1:1 (0:1)
Branky: 90. Pavlíček,
20. Záviška, diváků: 420
Sestava MK: Bogner - Klodner, Zelníček, Hlučil, Horák,
Laml, Vybíral, Záviška, Vlašín,
Březina, Vošmera D. - Kabelka,
Anders, Žák, Vošmera M.
Šlágr 1. kola krajského přeboru přinesl výborný fotbal ve
skvělé kulise, kterou vytvořili
fanoušci obou mužstev. Úvodní
dvacetiminutovku, ve které měli

více ze hry fotbalisté Krumlova,
zakončil krásným gólem Záviška.
Jeho střela z 25 metrů skončila
v šibenici domácí branky. Poté
převzaly iniciativu Tasovice, ale
svoje příležitosti do poločasu
nezužitkovaly.
Ve druhé půli byli domácí blízko vyrovnání po střele do břevna.
Další šanci jim zlikvidoval velmi
dobře chytající Bogner. Krumlov
mohl skóre navýšit po brejcích
Anderse a Vlašína. Nepovedlo
se, a tak přišel trest v podobě

vyrovnávácí branky na začátku
nastavení. I tak je bod z Tasovic
velice cenný a výkon Krumlovských příslibem do dalších těžkých zápasů.
Trenér krumlovských fotbalistů
Bohumil Smrček nám po zápase
sdělil: „Jeli jsme do Tasovic s cílem neprohrát. I když mohl být víc
než jeden bod, jsem s výkonem a
přístupem hráčů spokojen. Děkujeme našim fanouškům, kteří nás
přijeli podpořit ve velkém počtu
a byli v hledišti hodně slyšet.“

Krajský přebor v kopané
neděle 16. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - Tatran Bohunice
mimořádně v sobotu !!!
29. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov - I. FC Kyjov
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel portálu www.zrcadlo.info

