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PODNIKATELSKÉ
úvěry do 5 mil. Kč
Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou

Brno, Česká 11, tel.: 532 193 153 
GSM: 608 945 185, 721 160 799
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VAŠE SPLNĚNÁ PŘÁNÍ...
Stavba - koupě - rekonstrukce domu, bytu.

S ničím nečekejte na jaro,
začněte s vyřizováním PRÁVĚ TEĎ !!!

Úrok 4,8% po celou dobu splácení.
100.000 Kč bez ručitele a zajištění.

Vaše šance je tady!

Tel.: 736 484 438, 736 485 009

Nezávislý regionální čtrnáctideník

/Ivančice/ „Protože ČEZ po-
třeboval z existenčních důvodů 
mezisklad vyhořelého paliva, 
tak sliboval finanční prostředky 
i další výhody obcím v dvaceti-
kilometrovém pásmu, a ty mezi-
sklad povolily. V prvních letech 
šlo do regionu 300 milionů. 
Vrcholoví představitelé ČEZ 
a EDU slibovali, že peníze 
poplynou každoročně a budou 
valorizovány o inflaci. Prostřed-
ky začali postupně klesat, podle 
ČEZ z objektivních důvodů. Od 
přelomu století to už je jen pár 
milionů,“ uvedl Ing. Bedřich Mo-
zor, jednatel Energoregionu 2020, 
na konferenci v úterý 8. února 
v Besedním domě v Ivančicích.

 Rada Energoregionu 2020 po-
zvala hosty z řad poslanců kraj-
ského zastupitelstva napříč celým 
politickým spektrem a starostů 
obcí v dvacetikilometrovém pás-
mu EDU. Na pořadu jednání bylo 
iniciovat a seznámit s požadavky
politickou scénu pro přijetí nove-
ly „atomového zákona“, ve které 
by bylo legislativně garantováno
vyvážené postavení obcí v dvaceti-
kilometrovém pásmu EDU a tři-
náctikilometrovém JETE. Poža-
davkem obcí je 20 haléřů za m²
garantovaných zákonem. V okolí 
EDU se to týká 140 obcí se 100 
tisíci obyvateli z okresů Znojmo, 
Brno - venkov a Třebíč.

Této konferenci předcházel se-
minář na půdě senátu, na kterém 

představitelé Energoregionu 2020 
rozdávali senátorům krabičky 
s jódovými tabletami a bezpeč-
nostní příručku pro obyvatele. 
Jednání v Ivančicích bylo pro 
mnohé důležité a podnětné. „Jsou 
to žebračenky od nadace Duhové 
energie, přitom ČEZ utrácí za 
nesmyslnou reklamu s přiblblou 
zásuvkou.“ I taková slova zazněla 
na jednání. Diskutující se ale jed-
noznačně shodli na tom, že lepší 
reklama a účelněji vynaložené 
prostředky by byly do infrastruk-

tury zainteresovaných obcí.
„Když to neškodí, tak proč 

jodid a příručku pro obyvatele, 
a co estetika?“ Zaznělo dále na 
jednání. „Přišel k nám zahraniční 
investor a když to viděl, řekl, že 
ve stínu věží stavět nebudou a už 
jsme ho neviděli,“ sdělil místosta-
rosta Ivančic Jaroslav Pospíchal.

„Negativní postoj ČEZu zná-
me. Přitom na jednání do Prahy 
nikdo nepřišel, protože si o tom 
asi myslí své. Důvody proč, nám
nejsou známy. Nedostavil se ani 
pozvaný náměstek ministra Pe-
cina ani ředitel SÚRAO Duda, 
kterému to bylo údajně nedopo-
ručeno. Dnes jsme je nezvali,“ 
uvedl Jaroslav Pospíchal.

Pro obce je ČEZ silný partner, 
ale na jejich sliby už nevěří. Proto 
musí být dotlačen ke kompenzaci 
ze zákona. Obyvatelé z této ob-
lasti jsou poznamenáni specific-
kým režimem kvůli bezpečnosti 
jaderného zařízení. Zpracovávají 
se havarijní plány, provádějí se 
havarijní cvičení, zkouší se siré-
ny. Lidé čelí hysterii proti jaderné 
energetice z rakouské strany
a žijí s pomyšlením teroristického

útoku na elektrárnu. Zřejmá je 
diskriminace v oblasti podnikání, 
turistického ruchu i cen nemovi-
tostí. Jak to dopadlo s ústními 
sliby všichni vědí, v roce 2002 
byl do regionu uvolněn 1 milion
a v minulém roce 5 milionů. 

„ČEZ akceptuje v Dukovanech 
pětikilometrový okruh, jako by 
se případné následky zastavily 
v tomto pásmu. Větší pásmo ne-
hodlá připustit. Havarijní plány
a jodid se ale rozdává v okruhu 
20 kilometrů.“ zazněli další argu-
menty od diskutujících.

EDU je na dnešní poměry 
postavená levně a levně vyrábí, 
je to zlaté vejce ČEZ. Pokud by 
kompenzace prošly zákonem 
mohly by obce více plánovat
a region by se dynamičtěji rozví-
jel. K příkladům nemusíme cho-
dit daleko, například Slovensko, 
ale i jiné evropské země. „Plá-
nujeme setkání s ředitelem EDU 
Jonem a hejtmanem JM kraje 
zhruba na únor. Bude se jednat 
především o grantové programy,“ 
sdělil k dalšímu plánovanému
setkání Ing. Bedřich Mozor.

/pokračování na straně 3/

Představitelé Energoregionu 2020 
tvrdí: vedení ČEZu neplní sliby ! 

Krumlov První pomoc 
dotovat nebude

/Moravský Krumlov/ Rada Jihomoravského kraje doporučila 
Zastupitelstvu JM kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kra-
je obcím s rozšířenou působností na zabezpečení Lékařské služby 
první pomoci v roce 2005 v celkové výši 22,7 milionu korun. Vzo-
rová smlouva o poskytnutí dotace obci s rozšířenou působností
na zabezpečení LSPP na rok 2005 stanoví minimální rozsah slu-
žeb. Přitom několik obcí s rozšířenou působností se může rozhod-
nout, že pro jejich občany bude LSPP zajištěno v jednom místě. 
Podle smlouvy bude minimální ordinační doba pro lékařskou 
službu první pomoci pro dospělé ve všední dny 6 hodin a ve dny 
pracovního klidu 12 hodin.

Starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach k nové-
mu vývoji uvedl: „V současné době probíhají jednání s lékaři
a nemocnicemi regionu o zajištění a poskytnutí LSPP v Morav-
ském Krumlově. Zatím není nic definitivně dořešeno. Navržené 
ordinační hodiny ve všedním dni 6 hodin, o víkendu 12 hodin je 
jen „doporučení“. Částka 471 tisíc na zbytek roku pro Krumlov 
nemusí být konečná, o definitivní částce rozhodne až zastupitel-
stvo kraje. Jisté je, že město již nebude ze svého rozpočtu dotovat 
provoz LSPP a to bude provozováno jen z dotačních prostředků 
JM kraje,“ upřesnil starosta. Předpokládané finanční prostředky 
vyčleněné z rozpočtu JMK na financování LSPP v roce 2005 
v období březen až prosinec je 16 milionů korun. Nerozdělená 
rezerva na základní protiepidemická opatření pro případ výskytu 
infekčních onemocnění je 787 tisíc korun.                          /mask/

Pijí závadnou vodu
/Medlice, Višňové/ V současné době je před dokončením inves-

tiční akce nového vodovodního výtlaku z obce Višňové do obce 
Medlice. Díky tomu budou moci občané v Medlicích bez obav 
pít nezávadnou, byť dražší vodu. Nový vodovod tak nahradí dnes 
nevyhovující vodu užitkovou. „Z ministerstva zemědělství jsme 
dostali 1,92 milionu, z toho obec v roce 2004 dala 600 tisíc a v le-
tošním roce dá dalších 680 tisíc do konce dubna, kdy bude stavba 
definitivně ukončena. Obec se tak na celkových nákladech podílí 
částkou 1,28 milionu,“ uvedl starosta Medlic František Macek. 
Koncem října 2004 byla poskytnuta dotace, proto se urychleně 
začalo ze stavbou. Jedním z důvodů bylo, že nastala doba vegetač-
ního klidu na polnostech. Dnes už je prakticky celá trasa potrubí 
v zemi. Čeká se jen na připojení. Potrubí je vedeno samospádem. 
Ovšem tlak v Medlicích by byl malý, proto bude ve vodojemu
na Chocholatém kopci instalováno výtlakové čerpadlo v hodnotě 
kolem 120 tisíc, které zajistí dostatečně velký tlak vody. „V naší 
obci se dělal vodovodní řad v roce 1993 a voda byla ze zeměděl-
ského družstva, ale jen užitková. Je to závadná voda, ale lidé ji 
používají, i když se jim to nelíbí. V současné době občané platí 
5 korun za kubík. Dodaná voda bude stát 12 korun za kubík
a po přičtení provozních nákladů minimálně 14 korun. Voda bude 
dražší, ale kvalitní a nezávadná. Budeme muset také vyměnit 
všechny vodoměry, zaměřit a zkolaudovat, což nás bude stát 
minimálně dalších 200 tisíc z obecní kasy,“ odůvodnil realizaci 
stavby František Macek. „Výstavba vodovodu z obce Višňové
do Medlic byla doporučena krajským úřadem. Propojí se tak 
vodojem na Chocholatém kopci potrubním přivaděčem přes pole 
do Medlic. Medlice mají vybudován vodovod po obci a nyní je 
bude napájet kvalitní voda z prameniště Rosaví. Naši sousedé
o tuto možnost požádali zastupitelstvo obce Višňové a to jim vyšlo 
vstříc,“ uvedl starosta Višňové Jan Daniel.                              /jak/

foto: mask

foto: mask
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Jan Prustoměrský
Aplikace hydroizolačních

systémů FATRAFOL

izolace plochých střech a spodních staveb
izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodě

balkony, terasy, jezírka, bazény

Moravský   Krumlov          mobil:   605 153 504
Břízova 253                                 IČO: 723 72 443

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

Sportovní
obchod Msport

VÝPRODEJ LYŽÍ
A LYŽAŘSKÝCH POTŘEB

• velký výběr obuvi, oděvů a kopaček
zn. NIKE, DIADORA, ALPINE PRO, ADIDAS, KAPPA, LITEX,...

PRODEJ KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE
• zimní bundy

zn. ALPINE PRO, ADIDAS, KAPPA, REUSCH

na vybrané zboží SLEVY AŽ 60%

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,

DVEŘÍ,
NÁBYTKU

Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

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

Oslavany, Letkovská 11a,
tel.: 546 423 304, 602 551 800
OBILOVINY, KRMIVA, OSIVA,
SEMENA, HNOJIVA, POSTØIKY,

SADBOVÉ BRAMBORY,
ZAHRÁDKÁØSKÉ POTØEBY,
KVÌTINÁÈE, RAŠELINA,
MULÈOVACÍ KÚRA

objednávky na slepice - celoroènì

tel.: 546 423 304, 602 551 800
AVIA • LIAZ

ODVOZ ODPADU, DOVOZ PÍSKU
PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ 3-16 m ,

LIAZ + VLEK = 25 tun,
PRÁCE NAKLADAÈEM - UN 53
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AGRO-MARKET

AUTODOPRAVA

KREJČOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice

(naproti starého vchodu do nemocnice)

SLEVA 50% MM móda

Móda pro mladé
vel. 152 - 164

POHŘEBNÍ SLUŽBA MIKEŠ
Provede kompletní pohřební služby a rozloučení ve smutečních síních:

Hostěradice, Vémyslice, Ivančice, Brno a zároveň informuje
o nově otevřené kanceláři ve městě MIROSLAVI !!!

Kanceláře: náměstí Svobody 22 (nad poštou), MIROSLAV
Znojemská 239, MORAVSKÝ KRUMLOV

tel.: 515 323 511, mobil: 603 290 513, 737 370 115
Pracovní doba: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hodin. Nepřetržitá služba 24 hodin denně.

Na čističku chybí peníze
/Jiřice u Miroslavi/ Zdá se, že je v nedohlednu možnost čtyř obcí 

z východního cípu znojemského okresu na vyřešení situace s likvidací 
odpadních vod. Již několik let se nedaří najít schůdnou cestu k vybu-
dování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, na kterou by se mohly 
napojit domácnosti. Ty musí zatím vyvážet jímky.

„V roce 2001 započala jednání ohledně čističky odpadních vod. 
Zpracovalo se několik variant na odkanalizování obcí Troskotovice,
Damnice, Dolenice, Jiřice, Trnové Pole a Vlasatice. Jednou z uvažova-
ných variant bylo napojení všech těchto obcí na čistírnu odpadních
vod v Miroslavi. Další uvažovanou variantou byla čistírna pro každou
obec samostatně. Studie byla vypracována v roce 2002, čímž se za-
mítla varianta kanalizačního výtlaku do Miroslavi. Následně se začalo
uvažovat o čističce v obci Troskotovice a započaly přípravy se založe-
ním „Dobrovolného svazku obcí Zapálaví“.

Bezprostředně před podpisem smlouvy odstoupily Damnice, Dole-
nice, pokračovaly Jiřice u Miroslavi, a to na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva „nevstupovat do svazku“. Proto se Troskotovice a Vlasatice 
rozhodly otázku odpadních vod řešit samostatně,“ sdělila k situaci 
starostka Jiřic u Miroslavi Magda Hladíková. Ostatní obce tak zůstaly 
bez další možné varianty.

V současné době vedení radnice v Jiřicích usiluje o vyřešení této 
situace. „Zastupitelstvo obce prozatím nerozhodlo o případném a mož-
ném řešení. Podle nám dostupných informací k možnosti získání dota-
ce na tuto pro nás důležitou investiční akci, je podmínkou spádovost 
nejméně 2000 obyvatel napojených na ČOV. V současné době není
v obcích Damnice, Dolenice, Jiřice a Trnové Pole na získání dotace 
dostatečný počet lidí. Tím pádem je možnost čerpat dotaci nulová
a na vyřešení likvidace odpadních vod nemáme dostatek vlastních
finančních prostředků.“ dodala starostka Magda Hladíková.       /mask/

Ivančickou nemocnici 
čeká ještě řada změn

/Ivančice/ Práce na rekonstrukci ivančické nemocnice se nezastavi-
ly ani v zimních měsících. Tato dlouhodobá a pro personál i pacienty 
náročná investiční akce úspěšně pokračuje a postupně jsou jednotlivé 
etapy dokončovány a předávány do užívání. Počátkem ledna 2005 byl 
zprovozněn rehabilitační bazén. V tomto týdnu byly zkolaudovány 
komunikace a parkoviště pro zaměstnance podél ulice Ostřihom. Nyní 
probíhají práce na rekonstrukci balenoprocedur v pavilonu L. Do 
konce března má být dokončena rekonstrukce bývalého chirurgického 
pavilonu a propojovacího krčku. Tento je dokončován za chirurgickým 
pavilonem, počítá se s otevřením parkoviště pro pacienty na ulici 
Široká. V dubnu proběhne stěhování chirurgických lůžek do 2. patra 
pavilonu C a interních lůžek do 1. patra pavilonu C. Dále bude násle-
dovat přemístění celé lůžkové kapacity LDN ze Zastávky do Ivančic
do 4. a 5. patra pavilonu L. Po tomto velkém stěhování bude následo-
vat stěhování některých privátních ambulancí, které jsou v prostorách 
nemocnice v pronájmu. Zprovozněním pavilonu F má nemocnice 
snahu vytvořit jediný vchod do celého komplexu a to právě ve vstu-
pu do tohoto pavilonu. Zde jsou umístěny základní orientační tabule
a veškeré směrování je prováděno z tohoto místa. Nemocnice plánuje 
omezení vstupu do jejích prostor pouze vchody z ulice Široká, ostatní 
budou uzavřeny. Nemocnice od poloviny ledna zavedla noční režim 
pro otevírání nemocničního komplexu a to od 21:00 do 5:00 hodin se 
vchod otevírá prostřednictvím vrátnice. Pro občany celé spádové ob-
lasti se po provedení těchto změn v tomto roce zkvalitní služby a péče 
v jednotlivých odděleních a pavilonech nemocnice.                   /mask/

AKCE
zhotovení kostýmu

950,- Kč

PO - PÁ  9.00 - 17.00 hodin
ST  14.00 - 17.00 hodin

tel.: 731 179 959

Vážení čtenáři a dopisovatelé
V poslední době jsme v naší redakční poště zaznamenali zvýšený počet anonymních 

příspěvků. V této souvislosti Vás chceme upozornit, že je rozhodně zveřejňovat 
nebudeme. Pokud se informace týkají závažných témat a je v našich silách jejich 
pravdivost ověřit, mohou být využity pro redakční autorské články.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete, aby Vaše jméno bylo uveřejněno
v novinách, Vám garantujeme, že Váš názor bude vytištěn pod značkou. Vaše jméno
a adresa zůstane čtenářům utajena. Vydání pod značkou Vás ale nezbavuje zodpovědnosti 
za případné mravní, či jiné újmy způsobené jiným osobám vytištěním článku. 
Děkujeme za pochopení.                                         Redakce čtrnáctideníku ZRCADLO

/Ivančice/ Místostarosty Ivan-
čic Jaroslava Pospíchala jsme se 
zeptali, jak radnice spolupracuje 
s osadními výbory a co dělá pro 
místní části. 

„V našem městě máme tři osad-
ní výbory, v Budkovicích, Řezno-
vicích a nyní také v Hrubšicích. 
Budkovští i Řeznovští pracují 
na základě pravidelných jednání 
výborů, ze kterých se pořizuje zá-
pis,  tam uvedené  připomínky či 
náměty jsou projednávány v RM, 
potažmo s odborem technickým 
a  investičním. Jednou v roce se 
nám podaří uspořádat jednání 
přímo s občany. Byli bychom 
rádi, kdyby to bylo aspoň dvakrát 
do roka. Víme dobře, jaké jsou 
bolesti těchto místních částí. Na 
prvním místě bych jmenoval do-
pravní obslužnost. Radost nemá-
me například ze zrušení vlakové 
zastávky v Budkovicích, ale  sta-
tistické údaje o frekventovanosti 
užívání a nové požadavky na 
spojení, síťové grafy s návazností 
na další spoje nám nedovolily 
obhájení zachování této zastávky. 
Snažíme se o zajištění funkčnosti 
zastávky  alespoň o víkendu.“

Jedním z hlavních problémů, 
který radnici trápí, je nakládání
s odpady. „Někteří občané se pří-
liš neobtěžují s otázkou vpravdě 
nerudovskou. Boj s takovými po-
zůstatky z dob člověka z dilu-
viální společnosti, kdy se s pro-
minutím nažral a kosti vyhodil 
v okolí jeskyně, zdá se nekončí. 
Také pobíhání drůbeže je často 
jablkem sváru mezi spoluobčany. 
Vím, že dříve to na vsi bylo běž-
né a Vladimír Menšík to připo-
míná, že jeho základním pohy-
bem, ať se hnul kamkoli, bylo 
uklouznutí po slepičinci, ale dnes 
přece jenom máme jiné nároky na 

občanské soužití.
Příliš nám nedělá reklamu ani 

autobusová čekárna v místech
u křižovatky státní silnice
a místní komunikace vedoucí
do Budkovic. Je zde vystavena 
nejen oxidačním vlivům životní-
ho prostředí naší krásné planety, 
ale musí čelit přesilovce vandalů, 
individuím majícím moře po 
kolena po požití alkoholu a nebo 
pečovatelům o suroviny v na-
šich hutích. Věřím, že se podaří 
z nabízených materiálů vybrat 
takový, aby čekárna byla hodna 
toho jména. Také bych měl něco 
udělat s Wordovým  programem, 
který mi název  naší místní části 
tvrdošijně mění na léno velhar-
tického přítele Karla IV, co spolu 
nejeden lok vypili.

V investičním plánu máme 

letos opravu komunikace ke hřbi-
tovu v Budkovicích. Spoluprací 
s OV budeme řešit dětské hřiště 
(přísnější hygienické normy) a 
sběr železného šrotu (přísnější 
kritéria na člověka myslícího).

V Řeznovicích  je kamenem 
úrazu  bývalá samoobsluha. Jed-
náme se zástupci agentury Max 
a partner o možnosti vstoupit do 
dražby o tuto prodejnu, na kterou 
byla teprve koncem roku odblo-
kována jistina věcného břemene 
firmy Včela. V letošním roce byla 
provedena úprava potoka v této 
místní části, protože při každé 
větší bouři představoval zápla-
vové nebezpečí pro obyvatele 
přilehlých nemovitostí. Rovněž 
za spolupráce s OV Řeznovice 
byla odstraněna rampa sloužící 
dříve pro opravy vozidel, kde 

hrozil dalším používáním vznik 
ekologické havárie. Snažíme se 
nalézt cestu k vybudování dětské-
ho hřiště a přístavbu jídelny, obě 
akce se týkají místní ZŠ. Plánuje-
me ukázat pomocí informačních 
tabulí lépe cestu  k románské pa-
mátce z 12. století, na kterou jsme 
pyšní a s církví dořešit osvětlení 
kostela. Brzy se budou Řeznovští 
těšit z klidové zóny revitalizač-
ního zařízení na levém břehu 
řeky Jihlavy. Řeznovičtí spolu 
s futsalovým klubem Templář 
pořádají turnaj v malé kopané, 
který svým významem celore-
publikově oslovuje širokou obec 
fotbalových příznivců a dělá tak 
této naší místní části pěknou re-
klamu. Také zde velmi dobře pra-
cuje místní organizace svazu žen. 
Jejich akce, které jsou součástí 
lidových tradic, mají velmi dob-
rou úroveň. Je jen škoda, že kul-
turní aktivity nemohou být usku-
tečňovány i za špatného počasí.

Osadní výbor v Hrubšicích ješ-
tě voní novotou, čeká nás ovšem 
hodně práce, ale věřím, že v ta-
kovém složení v jakém je, brzy 
dosáhneme výsledků, které se 
v této místní části našeho města  
projeví. Velmi pozitivně musím 
hodnotit práci na úseku obnovy 
tradic, aktivitu zde projevily 
opět ženy, pánové.!? Hody byly 
velmi zdařilé a jistě si udrží svoje 
místo v kalendáři i pro příští léta. 
Zařazeno do rozpočtu  pro tento 
rok máme opravu komunikace od 
točny k družstvu a prodloužení 
plynovodu“.

Místostarosta Pospíchal závě-
rem uvedl, že se radnici podařila 
zlepšit informovanost občanů 
zavedením místního rozhlasu a že
se jedná o co nejvýhodnějším při-
pojení na bezdrátový internet.

Na městské osady radnice nezapomíná

   ilustrační foto:                      Kaple Cyrila a Metoděje v Budkovicích
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CMYK

VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • PLASTOVÉ • Z POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
JEZÍRKA • DODÁVKY NA KLÍČ • SERVIS

SUPER ZIMNÍ CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

s.r.o. Ivančice

Zajištění kompletních služeb:
demontáž • montáž • zednické práce

     ZDARMA:     •  zaměření a poradenství na místě (i nezávazně)
       •  vypracování cenové nabídky
       •  mikroventilace oken (čtvrtá poloha kliky)
       •  odvoz starých oken        prodej i na splátky

Zajištění kompletních služeb:
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654, mobil: 608 263 284-6
www.ivaplast.cz, e-mail: info@ivaplast.cz, provozní doba: po-pá: 800-1630, so: 900-1100

PĚTIKOMOROVÉ PROFILY
ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

ZIMNÍ SLEVY AŽ 35%

Chystají konkrétní kroky
/Moravský Krumlov/ Na konci loňského roku se setkala iniciační 

skupina složená z aktivních lidí, kterým není lhostejný osud obce, ve 
které žijí, a jsou ochotni ve svém volném čase něco udělat i pro pro-
speritu celého regionu. Iniciátorem schůzky byla manažerka mikrore-
gionu Moravskokrumlovsko Ing. Jitka Schneiderová a Michal Pospíšil
ze Školy obnovy venkova o.p.s., který je pověřen zpracováním stra-
tegického dokumentu. „Jsou už zpracovány výsledky ze společného 
jednání, které proběhlo v Dolních Dubňanech. Pokračuje se ve zpra-
cování dokumentu Strategie mikroregionu, konkrétní akce a termíny 
jsou závislé na zpracovateli strategie Ing. Michalu Pospíšilovi. Já pra-
cuji na zpracování projektu fi nanční pomoci pro osvojování schopností
v rámci podopatření Rozvoj venkova typu Leader +,“ sdělila manažerka
mikroregionu Ing. Jitka Schneiderová.

Z výsledného dokumentu, který je velmi obsáhlý a konkrétní je patrné,
že občané jednak velmi dobře znají své okolí, jsou si vědomi svých 
kladů, dokáží určit negativa a v rámci svých sil je eliminovat. Zcela 
konkrétně je podle diskutujících negativním faktorem hned v několika 
hlediscích Jaderná Elektrárna Dukovany. Nedostatky jsou v turistice
a struktuře nabízených služeb. Také infrastukrura má co dohánět, stejně 
tak by se dalo pracovat na zlepšení životního prostředí. Na základě 
těchto výsledků se zpracovaly tabulky proveditelnosti na zlepšení
stávajícího stavu a byl určen další postup. Tím je dopracování demo-
grafi cké analýzy, doplnění informací od dalších důležitých subjektů, 
navrhne se strategie jednotlivých kroků, opatření, časový a fi nanční 
plán. Vytvářená strategie se tak vyznačuje uceleností a provázaností 
všech, kteří se na ní podílejí.                                                        /mask/

Představitelé Energoregionu 
2020 tvrdí: vedení ČEZu ...
/dokončení ze strany 1/
Místostarostovi Ivančic Jaroslavu Pospíchalovi jsme položili otázku:
Jak dopadla „revolta“ Energoregionu v senátu?

Zde si dovoluji Vás opravit, neb se nejednalo o revoltu nebo 
happening. Využili jsme semináře s názvem: „ Nakládání s radio-
aktivními odpady a veřejnost“, který byl určen zejména senátorům 
a poslancům Parlamentu ČR, zástupcům obecních i krajských sa-
mospráv, zástupcům MŽP ČR, členům Rady SURAO a nevládním 
organizacím z potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště. Na toto 
setkání jsme se pečlivě připravovali a do každé lavice jsme senáto-
rům dali již zmíněné tablety jodidu kalia (draselného), které každá 
rodina v pásmu havarijního plánování má doma, kalendáře EDU, 
příručku pro ochranu obyvatel při radiační havarii JEDu, lednové 
(2005) změny výpisu z vnějšího havarijního plánování JEDu, page-
ry, které starosty upozorňují na krizové situace.

V první části semináře, kdy hovořili i zástupci ze Spolkové re-
publiky Německo se svými zkušenostmi, jsme vyslechli, že názory 
veřejnosti musí být nutností a axiomem pro rozhodování v těchto 
věcech. Postrádali jsme přítomnost pozvaného náměstka ministra p. 
Vojtěcha Peciny, jakož i ředitele SURAO, kterému byla účast přímo 
„řekněme“ nedoporučena. Po přestávce vystoupila předkladatelka 
nového Atomového zákona senátorka  RNDr. Seidlová s návrhem 
novely, kterou bezvýhradně podporujeme. V rozpravě za Energo-
region vystoupil starosta Náměště nad Oslavou pan Měrka a ná-
vštěvníkům vysvětlil oprávněnost našich požadavků a dlužno říci, 
že dosáhl jednoznačné podpory a uznalého potlesku. Bohužel pro 
nedostatek místa se o nich podrobněji nebudu vyjadřovat.

Litovali jsme, že bylo přítomno málo senátorů a poslanců Par-
lamentu ČR, ale bylo nám vysvětleno, že jsou přítomni jejich 
asistenti, a že seminář je vysílán na primárním okruhu do kanceláří 
senátorů a je z něj pořizován záznam, který bude použit. Tudíž, že 
počet přítomných je obvyklý k takto pořádaným seminářům.!?

Závěrem chci říci, že takhle blízko jsme schválení našeho opráv-
něného požadavku ještě nebyli a bude záležet na třech parlament-
ních čteních (tedy rozuměj, do jaké míry se vrátí s pozměňovacími 
připomínkami, jak se zhusta děje), senátu a podpisu prezidenta, 
aby navrhovaný zákon vešel v život a obce „ ve stínu věží“ dostaly 
kompenzaci, se kterou by naložily ku prospěchu svých obyvatel
a z hlediska reklamy by pro JEDu vykonaly více než poněkud méně 
vtipný v televizi poskakující pan Zásuvka, propagující monopolního
výrobce elektrické energie.                      /mask/

/Oslavany/ K zasypání těžní 
jámy bývalého důlního díla Kuk-
la v dnes již zrušeném dobývacím 
prostoru Zbýšov by mělo dojít 
v nejbližší době. Mělo by se tak 
stát na základě platné legislativy 
o zabezpečení těchto prostor.

Jáma Kukla je hluboká 899 
metrů, v úrovni ohlubně je za-
bezpečena betonovou zátkou 
v tloušťce čtyř metrů opatřenou 
kontrolním potrubím, kterým 
se zjišťuje výron důlních plynů. 
Dno jámy je do úrovně 45 metrů 
pod ohlubní zatopeno vodou. 
Povrchový areál jámy Kukla je 
v majetku fi rmy Strojírny Oslava-
ny. Jak již bylo řečeno, důl bude 
likvidován úplným zasypáním 
nezpevněným materiálem. V této 

době je už vyražena dopravní 
štola do jámového prostoru, jejíž 
část ražby byla prováděna trhací-
mi pracemi. Touto štolou bude do 
jámy dopravován zásypový mate-
riál z odvalu bývalé haldy.

Součástí likvidace bude také 
měření škodlivin systémem čidel 
ve štole. Důležité bylo hydrolo-
gické posouzení, protože jáma 
je z větší části zatopena vodou. 
Z posudků bylo konstatováno, že 
by zasypání nemělo mít negativní 
vliv na hydrologickou situaci 
v Oslavanech a okolí, protože už 
bylo dosaženo stabilizovaného 
stavu, což ovšem potvrdí až bu-
doucnost. Samotné práce proběh-
nou tak, že z haldy budou náklad-
ní automobily vozit naloženou 

hlušinu k dopravní štole, a odtud 
ji hrabový dopravník přepraví až 
do jámy. Denně by mělo do jámy 
padnout 480 kubíků materiálu

po dobu zhruba šedesáti dnů. Z toho
vyplývá, že celkový objem zásy-
pového materiálu by měl činit 
zhruba 28 tisíc m³ hlušiny.    /jak/

Je připravena pro zásyp

Soutěž „Zlatý erb“
bez účasti regionu

/Region/ Celkem 28 obcí a měst
se letos přihlásilo do jihomorav-
ského krajského kola celostátní 
soutěže o nejlepší internetovou
stránku a elektronické služby měst
a obcí Zlatý erb. Soutěží se ve 
třech kategoriích. Nejlepší webo-
vé stránky města, nejlepší webové
stránky obce a nejlepší elektro-
nická služba. Smyslem akce je 
přispět ke zkvalitnění informač-
ních služeb poskytovaných ve-
řejnou správou občanům. Krajská 
kola soutěže jsou letos vyhlášena 
podruhé, nově jsou formulována 
hodnotící kritéria, která jsou kon-
krétnější a kladou důraz na vyso-
kou míru objektivity posuzování. 

 Novinkou je, že občané mohou 
posílat své hlasy pro Cenu veřej-
nosti krajského kola do 23. února, 

podrobnosti i další informace jsou 
zveřejněny na webové stránce 
www.zlatyerb.obce.cz. Vítězové 
krajského kola postupují do kola 
celostátního, které začíná 4. břez-
na. Vyhlášení výsledků se usku-
teční v Hradci Králové 4. dubna 
2005. Soutěž Zlatý erb vyhlašuje 
Sdružení Zlatý erb pod záštitou 
Ministerstva informatiky ČR, 
Ministerstva vnitra ČR a Asociace 
krajů ČR. Soutěž je pořádána ve 
spolupráci s portálem Města a 
obce online a konferencí Internet 
ve státní správě a samosprávě. 
Soutěž je také součástí iniciativ 
v rámci kampaně Březen - měsíc 
internetu. Velkou škodou je, 
že žádné město ani obec právě 
z našeho regionu se do soutěže 
nepřihlásilo.                       /mask/

STOLAŘSTVÍ
VÝROBA EUROOKEN A DVEŘÍ,
KUCHYŇSKÝCH LINEK A NÁBYTKU

OSP, spol. s r.o., Okružní 394
672 01  Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 341, mobil: 737 285 087

POZOR ZIMNÍ AKCE !!!
PŘI ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE

DO KONCE BŘEZNA

20% SLEVA
NA EUROOKNA A DVEŘE

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39
tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

AKČNÍ KOLEKCE - ÚNOR 2005AKČNÍ KOLEKCE - ÚNOR 2005

noční stolek
ROBERT

dvojlůžko JANA
s úložným prostorem

5.450,- Kč

4.330,-

560,- Kč

410,- 
sestava AUGUST
rozkládací jídelní stůl
židle čalouněné
v imitaci kůže 5.510,- Kč

4.390,-

TRADIČNÍ ČESKÁ KVALITA
CENY PŘÍMO OD VÝROBCE
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4 komorového.
A NAVÍC ZIMNÍ SLEVY !

Jimomoravský kraj investuje do reklamy v zahraničí
/Region/ Radní Jihomoravské-

ho kraje schválili prezentování 
kraje na veletrhu cestovního ru-
chu v Sankt Petěrburku a účast
na veletrhu WTM Londýn. Dále 
rozhodli o prezentaci JMK v Lon-
dýně a v britském tisku pro letoš-
ní rok. Cílem je ukázat turistický 
potenciál kraje a možnost jeho 
využití pro návštěvu domácích
i zahraničních turistů.

Účast Jihomoravského kraje na 
veletrhu ČR v Sankt Petěrburku 
ve dnech 1. a 2. dubna vychází 
z rostoucího významu ruského 
trhu i z podepsané smlouvy o me-

zinárodní spolupráci mezi Le-
ningradskou oblastí a Jihomorav-
ským krajem. Leningradská oblast 
poskytuje Jihomoravskému kraji 
zdarma prostor k prezentaci 6 m2

na veletrhu cestovního ruchu, 
stejně jako Jihomoravský kraj po-
skytuje plochu pro svého partnera 
na veletrhu Regiountour.

Návrh prezentace Jihomo-
ravského kraje na britském trhu 
souvisí zejména se zřízením pří-
mé letecké linky Brno – Londýn. 
Toto spojení bude provozováno 
společností Ryanair, která je nej-
větší nízkotarifní leteckou společ-

ností v Evropě. Ryanair oznámila 
zahájení denního spojení Brna 
s Londýnem od 24. března, le-
tounem nové generace Boeing 
B-737-800. Tato skutečnost by 
mohla ovlivnit růst počtu turistů 
do našeho kraje. Je však nutné 
představit Britům Jihomoravský 
kraj jako zajímavou turistickou 
destinaci se stejně dobrými 
možnostmi využití volného času. 
Proto je připraveno seznámení 
Britů s Jihomoravským krajem 
v místním tisku. Ve vybraných 
britských médiích budou inze-
rovány články o Jihomoravském 

kraji formou placené inzerce.
K účasti na veletrhu WTM 

Londýn se dá doplnit, že se jedná 
o jeden z nejprestižnějších vele-
trhů cestovního ruchu v Evropě, 
který je určen výhradně odborné 
veřejnosti. Odborní návštěvníci 
veletrhu z celého světa žádají
konkrétní informace o turistické
nabídce regionu, o městské turis-
tice, hradech, zámcích a lázeň-
ských pobytech. Veletrh je organi-
zován agenturou CzechTourism, 
která hradí náklady na zázemí 
společné expozice. Koná se v lis-
topadu a je čtyřdenní.            /jak/

Nový portál pro mikroregiony
/Višňové, Brno/ Databáze mikroregionů je nový databázový sys-

tém umístěný na internetu, který je spravovaný Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje. Jeho úkolem je informovat mikroregiony, 
veřejnost a jiné zájmové subjekty z regionů o možnostech dotač-
ních titulů a pobídek pro dobrovolné svazky obcí. Také poskytuje 
mikroregionům aktuální statistická data, systém má i zpětnou vazbu 
- je zde možné vyjadřovat svoje náměty, postřehy a zlepšení.

„Zúčastnil jsem se schůzky představitelů mikroregionů Jihomo-
ravského kraje, na které byla opravdu velká a neformální péče vě-
nována novým informacím potřebných k naší práci. Probírali jsme 
i databázový systém a musím říci, že byl velmi ceněn. Vnímám to 
velmi pozitivně,“ uvedl starosta obce Višňové a představitel mikro-
regionu Moravia Jan Daniel.

Součástí databáze jsou i internetové dotazníky, určené pro zá-
stupce mikroregionů, odpadne tedy jejich nákladné a zdlouhavé 
vyplňování a posílání poštou. Je také možné detailně se seznámit 
s jednotlivými mikroregiony. Návštěvník se může v záložkách 
seznámit se základními údaji, informacemi o realizovaných a při-
pravovaných projektech, názorech a podobně. Slouží k vyhledávání 
příslušnosti dané obce k vybranému regionu. Vyhledávání je umož-
něno dle okresu a dále abecedně seřazeno. Část statistik zavede
do oddílu, v němž je možné prohlížet statistická data o mikroregio-
nech, a lze vybrat několik možných ukazatelů.

„Informace o návaznosti různých stezek, co mají společného, to 
hodně pomůže. Je to přínos, a navíc to máme zdarma. Oživí to práci 
a kontakt s krajským úřadem. Dobré jsou informace, jak se dostat 
k dotačním titulům. Také možnost zpracování metodiky rozvoje 
mikroregionu je dobrá pomůcka. Je to dobrá věc. Je také viditelný 
ekonomický potenciál jednotlivých mikroregionů v Jihomoravském 
kraji. Jasně je vidět, že jsou zde bohatší oblasti a diametrálně chud-
ší. Je to závislé na infrastruktuře. Je jasné, že Znojemsko se musí 
posílit, my tu nebudeme mít průmysl, tak musíme vsadit na čistou 
přírodu, vinařství a turismus. Nedávno jsme dostali něco podobného
pro obce, což dělalo město Znojmo,“ uvedl starosta Jan Daniel. 

„Zavedení databáze Krajského úřadu JmK odráží již dlouhodobý 
trend rozvoje venkova na úrovni svazků obcí. Databázový systém 
poskytuje informační servis mikroregionům a dalším zájmovým 
subjektům. Pro mne, jako manažera, jsou cenným zdrojem získávání
ověřených dat pro přípravu projektů, pro srovnání charakteristik
a cílů ostatních mikroregionů i dalších aktuálních informacích. 
Oboustranná motivace zpracovatelů a uživatelů snad pomůže brzy
doplnit chybějící údaje a podpoří aktivní komunikaci mezi mikrore-
giony, krajským úřadem a dalšími uživateli. Současně se domnívám, 
že stránky do jisté míry budou prezentovat činnost mikroregionů
a management motivovat k další práci. Já jsem si stránky zařadila 
mezi „Oblíbené“ a mohu je jen doporučit,“ dodala Jitka Schneiderová,
manažerka mikroregionu Moravskokrumlovsko. Databáze mikro-
regionů se nachází na veřejnosti dostupné internetové adrese:
http://mikroregiony.kr-jihomoravsky.cz                                     /jak/

Nové dopravní hřiště
/Oslavany/ Vedení základní 

školy v Oslavanech předložilo hej-
tmanovi Jihomoravského kraje 
návrh projektu na vybudování 
dopravního hřiště v areálu ZŠ 
Oslavany. Projekt vychází z myš-
lenky hejtmana Stanislava Jurán-
ka, který uvažuje o tom, že v kraji 
je těchto zařízení málo, proto by
měly být rovnoměrně rozmístěny 
v obcích. Oslavanští tento projekt 
předložili proto, že jsou velkou 
spádovou školou s 575 dětmi. 
Do Oslavan dojíždějí děti z Nové 
Vsi, Čučic, Biskoupek, Neslovic 
a v žádné z těchto obcí ani v jejím 
okolí není dopravní hřiště. Vzhle-
dem k tomu, že jízdní kolo je 
nejpoužívanější dopravní prostře-
dek žáků, je třeba právě ve škole 
vytvořit podmínky pro efektivní 
seznámení s pravidly silničního 
provozu. V rámci evropského 
trendu je dopravní hřiště jednou 
z možností, jak nabídnou dětem 
atraktivní výuku a zapojit je do 
oblasti dopravního provozu. 

A proč právě v Oslavanech? 
Oslavany jsou spádovou školou, 

mají kompletní zázemí včetně 
správce a dobrou spolupráci se 
zřizovatelem a Městskou policií. 
Případná výstavba bude navazo-
vat na ucelenou rekonstrukci ško-
ly. Starosta Oslavan Vít Aldorf 
k tomuto uvedl: „Velký zájem
o DSC v předešlých ročnících je 
předpokladem správnosti volby
a zároveň doplní chybějící plo-
chy. Přitom se vytvoří samostatný 
celek, který nebude narušovat 
chod školy. Pětikilometrové pás-
mo okolo Oslavan pro budoucí 
využití hřiště je dostatečně velké, 
nejvýznamnější jsou samozřejmě 
Ivančice, a časová dostupnost do 
jedné hodiny zahrnuje zhruba 50 
tisíc obyvatel. Zahrnuje města 
jako Moravský Krumlov, Nové 
Bránice, Dolní Kounice, Rosice, 
Zastávku, Mohelno a Dukovany. 
Tento velký region bude mít mož-
nost hřiště využít. Celý projekt 
by měl financovat a realizovat 
JM kraj a město Oslavany bude 
respektovat potřebné stavební 
úpravy, aby finanční náročnost 
byla co nejmenší.“                /jak/

Europoslanci na Znojemsku
V pondělí 7. února 2005 se ve Znojmě sešli hned dva poslanci 

Evropského poarlamentu. Jaromír Kohlíček (KSČM) a Vladimír 
Železný, bývalý znojemský senátor. Schůzku vyvolalo Občanské 
sdružení pro rozvoj města Znojma a zúčastnili se jí rovněž poslan-
kyně PS PČR Marta Bayerová, zástupci města Znojma, vedoucí 
odboru školství a kultury Marie Čejková a člen MR Vladimír Finda, 
předseda OV KSČM ve Znojmě Miroslav Vlašín, dále zástupci po-
litických stran a podnikatelů. Kromě informace o možnostech vyu-
žití financí z evropských fondů a o problematice činnosti poslanců 
EP se přítomní zabývali podmínkami vzniku „Středoevropského 
institutu studií EU“ se sídlem na Znojemsku.

Region Znojemska se svojí vysokou nezaměstnaností (18%)
a velkým úbytkem mladých lidí (za 10 let úbytek o 10% z celkové-
ho počtu obyvatel) a rychlého vylidňování venkova si o pomoc EU 
přímo žádá. Proto ze schůzky vzešlo usnesení zapojit do navrhova-
ného projektu Město Znojmo a přes krajské zastupitele i JmKÚ.

Poslanec Vladimír Železný seznámil přítomné s projektem zajiš-
ťování krátkodobých stáží pro studenty vyšších ročníků středních 
škol a vysokoškolských studentů dobře jazykově vybavených přímo 
v EP. Poté navštívil za doprovodu předsedy OV KSČM Mirosla-
va Vlašína a zástupce starosty Romana Volfa nově vybudovanou 
průmyslovou zónu v Miroslavi. Ředitel pobočky firmy Strabag 
předvedl výrobu nedávno otevřeného závodu na rekonstrukci sta-
vebních prvků.V Miroslavi se mohl evropský poslanec přesvědčit, 
jak fungují dotace z EU, protože právě město Miroslav obdrželo 
„evropské“ peníze na rekonstrukci náměstí.

Poslanecký den zakončila beseda se dvěma ZO KSČM ve Zno-
jmě, na které Jaromír Kohlíček odpovídal na otázky přítomných 
společně s poslankyní Martou Bayerovou.                                 /mb/

Tiskárna
Moravský Krumlov, a.s.
Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
mobil: 777 769 809

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování 
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce

Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty



Pane místostarosto, byl z Vašeho 
pohledu rok 2004 úspěšný? 

Aby to nevyznělo - pochval se
sám, nikdo jiný to za tebe tak 
pěkně neudělá. Vzhledem k všeo-
becně známé situaci, kdy je město 
ještě pod tlakem dluhů, není mož-
nost většího rozmachu akcí. Přes-
-to si myslím, že mezi úspěchy 
lze jmenovat: opravy komunikací
na ulici Rybářské, Kounické
a Ostřihom spolu se zadláž-
děním povrchů ve středu města 
(Chřestová, Dr. Novotného), 
rekonstrukce historické kašny, 
rekonstrukce a dostavba dvor-
ního křídla Městského úřadu, 
dokončení fasády ve dvoře 
Památníku Alfonse Muchy, vý-
stavba uličního okruhu na Boží 
Hoře, provedení zateplení včetně 
fasády ve škole v Němčicích i 
úpravy kuchyně v MŠ na Úvoze. 
Některé akce, ať již z objektiv-
ních či jiných důvodů přecházejí 
jako nedodělky do roku letošního,
zde mám na mysli především   
přechod pro chodce s ochranným 
ostrůvkem Na Brněnce nebo 
investiční akci rekonstrukce  
kanalizace v ulicích Jana Blaho-
slava a Za Ústavem. Vcelku lze 
na margo pozitiv loňského roku 
přičíst další snížení dluhové zá-
těže, obhájení status quo v našem 
školství, tedy zejména středních 
škol, kdy rada JmK akceptovala 

jednotný postup zastupitelstva
a vedení obou škol. Na rozpacích 
jsem, jak hodnotit průběh prací 
na dokumentu Územního plánu 
města, na který bylo vynaloženo 
velké úsilí komise pro územní 
plánování, investice a dopravu a 
komise pro životní prostředí. Je to 
o výměně názorů mezi požadavky 
a možnostmi. Jejich sladění bude 
velkým námětem pro dotčené or-
ganizace a občany našeho města 
již v krátké době. 

Jaký je výhled na letošní rok? 
Už jsem tu sportovní termi-

nologii použil, tak tedy. Jsme ve 
druhém poločase, tah na branku 
zefektivníme, víme, kde má 
soupeř slabiny (dluhová zátěž).
V letošním roce vyroste v místech 
polystyrénového experimentu by-
tový dům, který bude stavět fi rma 
Stavoprogres, která je vlastníkem 
pozemku a základové desky. 
Vedle akcí, které jsem jmenoval,
které přejdou do letošního roku 
je to již zmíněná komunikace 
v Hrubšicích, penetrace komuni-
kace v Letkovicích, zadláždění 
ulice Chřestové, autobusové 
zastávky v Němčicích, celkem je 
zařazeno investičních akcí v hod-
notě 24 milionů korun.

Jste členy velkého Mikrore-
gionu Ivančicko. Jak se Vám daří?

Mikroregion je sdružení obcí
a měst, které bylo založeno v roce 
2003. Máme vypracován strate-
gický plán rozvoje. Nejvíce práce 
se udělalo na poli propagace re-
gionu. Máme vytištěny v krásné 
kvalitě několikajazyčné brožury 
o městech sdružených v mikro-
regionu, vydali jsme turistické 
mapy a pro rok 2005 i stolní ka-
lendáře, kde jsou všechna města
a obce prezentována několika 
fotografi emi. Pro příští rok chys-
táme podobný kalendář, kde by 
naopak byla představena příroda 
mikroregionu. Spolu s TIV chys-
táme i obrazové (televizní) před-
stavení jednotlivých obcí a měst

s jejich pamětihodnostmi, histo-
rickými artefakty. Na poli mezi-
národní spolupráce se dosáhlo 
významného úspěchu s Mikro-
regionem Azay le Brule, jehož 
zástupci navštívili minulého roku 
Dolní Kounice a Čucice. Poté 
pozvali naše k reciproční návště-
vě do Francie. Chápeme to jako 
navázání přátelství mezi mladými 
lidmi našeho mikroregionu k vzá-
jemnému poznání a sblížení se. 
Rovněž jednodenní režie pobytu 
hostů našeho družebního města 
Soyaux v mikroregionu měla 
velký ohlas. Když se dotýkáme 
mezinárodní spolupráce, zakou-
pili jsme pro usnadnění překoná-
vání jazykové bariéry překladače 
(Translatory) tak, aby na každém 
obecním úřadě byl jeden a měs-
ta, která jich zakoupila více, je 
věnovala také do škol. Nemohu 
jinak, než ocenit práci předsedy 
mikroregionu pana Petera Pol-
láka a tajemníka Mikroregionu 
Ivančicko ing. Coufala. Nechtěl 
bych zapomenout poděkovat 
účetní, kterou je paní Helešicová. 
Osobně jsem velmi rád, že mám 
tu možnost se pravidelně setkávat 
se starosty okolních obcí, vymě-
ňovat si s nimi zkušenosti a takto 
je poznávat osobně. Mikroregion 
sehrává i pozitivní úlohu v léčení 
neduhu naší oblasti, totiž špatné 
dostupnosti. Mikroregion plně 
podporuje řešení obchvatné ko-
munikace, která by rychlostně 
přiblížila region pro podnikatele, 
a tím přivedla větší penzum pra-
covních příležitostí pro občany 
našich měst a obcí.

Pane místostarosto, koho jste 
volil jako největšího Čecha? 

Děkuji za otázku, voní aktua-
litou. Moje hlasy šly na podporu 
našeho rodáka a mistra secese 
Alfonse Muchy. Nejenže vytvo-
řil dílo, které oslavuje češství
a potažmo slovanství, které svým
významem daleko předešlo dobu, 
a na které my „vančáci“ jsme hrdí 

právem, a věřím, že i velká větši-
na Čechů vůbec. Proslavil Čechy 
za hranicemi takovým způsobem, 
jako málokdo z respondenty jme-
novaných osobností. Za svého 
pobytu v cizině nikdy nezapo-
mněl, odkud je a kam patří. Sa-
mozřejmě, že několik SMSek šlo 
i na anketní účet Vladimíra Men-
šíka, neboť kdo byl národem mi-
lován, musel být velkým. My mu 
familierně říkáme „náš Laďa“. 
Nedávno navštívil Památník 
Alfonse Muchy, kde má svoji ex-
pozici i Vladimír Menšík (skrytá 
pozvánka k návštěvě), jeho věrný 
souputník po prknech znamenají-
cích svět a celuloidovým páskem 
znamenajícím nesmrtelnost, pan 
Lubomír Kostelka a ten o něm 
hovořil jako o „Laďušenkovi“. 

Víme, že jste býval aktivní fot-
balista, můžete nám říci, jak je to 
se sportem v Ivančicích?

Vidím, že máte zprávy jako 
Reuter. Ano, měl jsem to štěstí, 
že jsem aktivně prožíval jednu 
z nejslavnějších kapitol „vanec-
ké“ kopané v báječném kolek-
tivu. Sport, to starofrancouzské 
slovo, které znamená veselit se, 
však mnoho k veselení v našem 
městě neskýtá. Obě vlajkové lodi 
našeho sportu, fotbal a házená, ja-
koby kotvily v docích. Doufejme, 
že pouze pro rekonstrukci, nikoli 
pro demontáž. Je s podivem, jak 
úspěchy v mládežnických kate-
goriích, které jsou předzvěstí 
zúročení v dospělosti, se s věkem 
dospělosti naopak vytrácí. Vím, 
že je tomu na vině neutěšená fi -
nanční situace, že chybí sponzor, 
či jejich korporace. Snažíme se 
podporovat sport a v loňském 
roce jsme sportovním organiza-
cím a sportovcům uvolnili částku 
více než 400.000 korun. Ale úpl-
ně zlé to není, nelze přehlédnout 
úspěchy futsalistů, sester Pálešo-
vých, plejádu medailí týmu Royal 
Arena v silovém trojboji a věřit, 
že amplituda úspěchů hlavních 

sportů nabírá směr vzhůru. Pro-
tože vše souvisí se vším, je naší 
snahou, a o tom se zmíním, při-
vést do regionu podnikatele, dát 
jim podmínky pro působení ve 
městě (průmyslové zóny v ÚP).

Fungují v Ivančicích společenské
organizace, zapojují se do kultury?

Ano a téměř všechny se v tom-
to období prezentují na svých ple-
sech. A je to dobře, že i v dnešní 
uspěchané době si lidé stejných 
zájmů a koníčků najdou čas na 
sebe a své přátele, ale i přišedší, 
kterým vysvětlí souvislosti a 
mnohdy tak pomohou objasnit 
to, co by muselo být jinak řeše-
no sousedskou vádou. Ivančický 
pěvecký sbor, který můžeme 
směle zahrnout do společenských 
organizací, na poli kultury přímo 
ční. Je to již deset let, co pod 
vedením paní profesorky Hrbáč-
kové působí na kulturním poli na-
šeho města. Dlužno říci, že spo-
lečenské organizace se projevují 
v rámci svých možností i jinak, 
než na poli kultury. Například  
i za fi nanční spoluúčasti města 
probíhá rekonstrukce orlovny.
S velkým respektem a poděková-
ním musím zmínit činnost SDH 
v Ivančicích - Němčicích. Je na 
ně spolehnutí nejen při situacích 
ohrožení, ale jsou velmi platní 
i při zajišťování společenských 
akcí jako pořadatelé. Svaz těles-
ně postižených a Klub důchodců 
pořádají pro zájemce převážně 
zájezdy za kulturou, do divadel 
a na muzikály do Prahy či Brna. 
Velmi dobré zkušenosti máme 
se svazem rybářů, zejména při 
úpravách vodních toků a okolí 
vodotečí. Spolehlivá je i činnost 
myslivců sdružení Letkovice, 
zejména při ochraně vysázených 
stromků v lesní školce. Svaz za-
hrádkářů působí spíše profesním 
či zájmovým zaměřením.

Jaké velké kulturní akce bude-
te pořádat? 

V prvé řadě chci zmínit pořá-

dání plesu města, který se usku-
tečnil počátkem ledna a musím 
říci s velkým kladným ohlasem. 
Po dvouleté pauze jsme si dali 
opravdu záležet a chtěli bychom 
v tradici vytrvat. S vervou se oži-
vení této tradice věnoval zejména 
tajemník pan Vařejka. Tradičním 
by měl být i Novoroční koncert 
v Památníku Alfonse Muchy – le-
tos jej „obstaralo“ Trio Debussy. 
Před námi je tradiční akce Slav-
nosti chřestu, která má i meziná-
rodní věhlas a věřím, že si je čte-
náři listu nenechají ujít ani v roce 
letošním. Budou se konat 20.-21. 
května. Další tradice, Concentus 
Moraviae, které bylo naše město 
spoluzakladatelem, se uskuteční 
v sále Besedního domu, známém 
svou výbornou akustikou. U příle-
žitosti evropského svátku budou 
koncertovat žáci zdejší Základní 
umělecké školy. Mezi kulturní 
akce chci směle přiřadit Ivančic-
kou pouť, začátkem září se již po 
třetí naše město přihlásí ke Dnům 
evropského dědictví, koncem září 
proběhnou každoroční Svatovác-
lavské trhy s tradiční tržnicí, bur-
čákem a zábavným programem 
na náměstí. Organizace „Chry-
zantéma Jižní Morava“ pořádá 
opět tradiční výstavu chryzan-
tém v sále Besedního domu. Je 
to akce, která stojí rozhodně za 
shlédnutí, nejen z toho důvodu, 
že se jedná o jubilejní dvacátou 
expozici, ale i proto, že tato květi-
na v krásném secesním sále vyni-
ká dvojnásob. Ke kontinuálnímu 
projevu kultury v našem městě 
patří stálá expozice v budově 
bývalé radnice z 15. století, dnes 
nazývané Památník A. Muchy. 
Ve výstavních prostorách věno-
vaných světoznámému malíři A. 
Muchovi a nezapomenutelnému 
herci Vl. Menšíkovi najdete i 
Kulturní a informační centrum 
města, zabývající se pořádáním 
kulturních akcí v Ivančicích.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář
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Zeptali jsme se: pana Jaroslava Pospíchala, místostarosty Ivančic

Jaroslav Pospíchal

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Hyundai Lantra 3,0 V6 
r.v. 1997, cena 119.000 Kč
automat, benzín, aut. klima, ABS,
2x airbag, CD přehrávač, centrál

Ford Sierra 2,0 automat
r.v. 1983, cena 19.000 Kč
benzín, velmi dobrý stav, autom. 
převod., rádio, centrál, el. šíbr

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1996, cena 199.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., tažné, tón. skla

Ford Fokus 1,8 TDCi combi
r.v. 2003, cena 350.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, kůže, alarm,
el. okna a zrc., alu kola, centrál

Ford Escort 1,8D combi
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
dobrý stav, nová spojka, leasing 
rádio, centrál, střešní nosič

Ford Escort 1,8 TD combi
r.v. 1997, cena 109.000 Kč
klima, 2x airbag, imobil., el. okna,
střešní nosič, centrál dálkový 

Ford Escort 1,6 16V GHIA
r.v. 1996, cena 112.000 Kč
benzín, vínová metal., 2x airbag,
centrál, el. okna, el. šíbr, tažné

Fiat Tipo 2,0 iE
r.v. 1990, cena  29.000 Kč
benzín, CD přehrávač, centrál, 
střešní okno, el. okna

Peugeot 306 1,4
r.v. 1997, cena 119.000 Kč
2x airbag, ABS, centrál, el. okna 
a zrc., el. šíbr, posilovač, alu kola

Peugeot 206 1,2i 
r.v. 2003, cena 209.000 Kč
4x airbag, ABS, CD přehrávač, 
el. okna a zrcátka, dálk. centrál

Opel Vectra 1,8 16V
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, xenony, ABS,
el. okna, počítač, alu kola, centrál

Opel Vectra 2,0 DTi combi 
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna, 
dálkový centrál, posilovač  

Opel Omega 2,2i elegance
r.v. 1999, cena 209.000 Kč
benzín, klima, 4x airbag, ABS, el.
okna, el. sedadla, el. zrcátka

Opel Omega 2,0i combi
r.v. 1995, cena 89.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. 
okna, počítač, tažné, centrál

Mazda MPV 2,0 - 7 míst
r.v. 2001, cena 359.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, alarm, el.
okna, počítač, alu kola, centrál

Mazda 323 1,6
r.v. 1993, cena 15.000 Kč
benzín, motor má sundanou hlavu
a je nefunkční, spotřebitel. úvěr

Suzuki Vitara 1,6 
r.v. 1995, cena 160.000 Kč
benzín, 4x4, centrál, el. okna, alu
kola, tažné, el. zrcátka

Hyundai Galloper 2,5 TD 
r.v. 1999, cena 299.000 Kč
7 míst, airbag, centrál, el. okna,
4x4, alu kola, tažné, posilovač

Škoda Superb 1,9 TDI 96kW
r.v. 2003, cena 470.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ABC, CD, 
el. okna, počítač, alu kola, telef.

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 229.000 Kč
combi, klima, 2x airbag, ABS, 
rádio, centrál, el. okna a zrc.

Škoda Felicia 1,3 50kW
r.v. 1996, cena 80.000 Kč
benzín, velmi dobrý stav, leasin, 1. 
majitel, koupeno v CZ

Škoda Fabia 1,4
r.v. 2001, cena 189.000 Kč
benzín, 2x airbag, CD přehrávač,
centrál, el. okna, posilovač

Škoda Felicia 1,3
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
servis. knížka imobilizér, tažné, tón.
skla, otáčkoměr, zámek řad. páky

Renault Clio 1,2
r.v. 1999, cena 119.000 Kč
benzín, servis. knížka, airbag
řidiče, rádio, otáčkoměr

Peugeot Expert 2,0 HDi 
r.v. 2002, cena 220.000 Kč
ochranný rám, křídlové dveře, 
centrál, posilovač, tažné

Přívěs osob. Vario A 33.5
r.v. 2000, cena 40.000 Kč
perfektní stav, koupeno v ČR, 
cena bez DPH, spotřeb. úvěr

Lublin 2,4 DIESEL skříň
r.v. 1997, cena 45.000 Kč
Objem skříně: 9,3 m3, leasing, 
koupeno v CZ, cena bez DPH

Volkswagen Sharan 1,9 TDI
r.v. 1997, cena 259.000 Kč
7 míst, 2x airbag, ABS, imobili-
zér, tažné, el. a vyhřív. zrcátka

Volkswagen Transporter 1,9
r.v. 1999, cena 190.000 Kč
užit. vozidlo, imobilizér, posilovač,
střešní nosič, tažné, tónov. skla

Volkswagen Passat 1,8T
r.v. 1998, cena 199.000 Kč
combi, klima,aut. převodovka, 4x
airbag, ABS, počítač, počítač

Volkswagen Passat 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 339.000 Kč
klima, 8x airbag, ESP, ABS, el.
okna, dálkový centrál, tempomat

Volkswagen Golf 1,6
r.v. 2000, cena 249.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, centrál, 
počítač, alu kola, el. zrcátka

BMW Z3 1,8i kůže
r.v. 1996, cena 299.000 Kč
klima, 2x airbag, el. okna a zrc., 
alu kola16“, kůže, centrál, alarm 

Audi Allroad 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 799.000 Kč
combi, aut. klima, 6x airbag, EPS,
ABS, 4x4, kůže, tažné, telefon

Audi A6 combi 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 379.000 Kč
aut. klima, aut. převodovka, 4x 
airbag, ABS, centrál, telefon, ...

Alfa Romeo 156 2,4 JTD
r.v. 2000, cena 289.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna, 
alu kola, imobilizér, dálk. centrál
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KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
projekt na PC, kalkulace,

a montáž u zákazníka

Kuchyň pro každého
Dvířka s prvky dřeva, nový design úchytek,

moderní styl, možnost libovolného ustavení
a použití dodatkových skříněk, atraktivní cena,

to jsou základní atributy nového kompletu
kuchyňského nábytku NIKA

Odsavač MAX
komínový

šířka 60 cm
nerezové

provedení 
od 2.810 Kč

Varná deska
a pečící trouba

Využijte zvýhodněných cen
setu pečící trouby s varnou

deskou a ušetřete !

běžná cena: 6.490 Kč
cena v setu: 4.990 Kč

běžná cena: 10.490 Kč
cena v setu: 8.990 Kč

Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení

Katalogu firem 2005
Moravský Krumlov a okolí

V katalogu naleznete:
telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily, webové stránky,

provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálá prodejní místa:

Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), Moravský Krumlov
Prodejny s.d. Jednota Moravský Krumlov: Vémyslice, Rybníky, Olbramovice,
Branišovice, Dobřínsko, Jamolice, Lesonice, Petrovice, Bohutice, Višňové,

MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM
IC Moravský Krumlov, MěKS Moravský Krumlov

Cena katalogu 35,- Kč včetně DPH.                   
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Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok, Sunny Days, Exim Tours, Firo tour, Alexandria, Intertrans, Čebus, Victoria, VOMA

Mega Travel, Bohemian Fantasy, Ancora, Ingtours, Tipa tour, Viamare, Hellas tour

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118
e-mail: tmktravel@seznam.cz
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
Knížecí dům, 1. patro

S NÁMI
DO CELÉHO

SVĚTA

VÝRAZNÉ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
DO KONCE BŘEZNA!

NOVINKA!
ZAHÁJEN PRODEJ SAMOSTATNÝCH
LETENEK DO VŠECH DESTINACÍ.
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Úspěch ocenila Buzková
/Moravský Krumlov/ Studentka prvního ročníku gymnázia Morav-

ský Krumlov Jana Chvátalová se umístila na druhém místě kategorie 
žáků středních škol v celostátní literární a historické soutěži „Daniel“. 
Soutěž vypsalo ministerstvo školství k výročí 27. ledna. Na tento den 
připadla Památka obětí Holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. 
V letošním roce proběhl již její druhý ročník. Za svoji netradičně po-
jatou práci obdržela Jana z rukou ministryně školství Petry Buzkové 
diplom a věcné ceny. Stalo se tak v Praze ve Velkém zrcadlovém sále 
ministerstva školství. 

Před porotou, která hodnotila úroveň všech přihlášených prací, Jana 
vysvětlila, co její téma představuje a byla jednou z prvních, která se 
začala o problematiku zajímat. Asi také nejlépe pochopila, co znamená 
být originální a při tom zajímavý a čtivý. „Na základní škole jsem ráda 
psala slohové práce na různá témata a docela mě to bavilo. Takže když 
za mnou přišla paní profesorka Ráblová s nabídkou na napsání slohové 
práce, které mělo mít téma Holocaust, velmi mě to zaujalo a zároveň 
bylo i výzvou. Tématicky jsem rozebrala jednotlivá písmena slova Ho-
locaust a k nim psala jednotlivá pojednání. Materiály jsem především 
čerpala z knížek a vzpomínek pamětníků, použila jsem i internet. Me-
todicky mě vedla moje profesorka,“ skromně sdělila ke svému úspěchu 
studentka Jana Chvátalová. „Je to šikovné děvče. Jejího úspěchu si 
velmi vážíme. Vždyť skvěle reprezentovala nejen naši školu, ale i celý 
region. Doufáme, že se nám bude dařit i do budoucna a příště se při-
hlásíme znovu. Přála bych si více takových studentů,“ ocenila úspěch 
své studentky kantorka Jana Ráblová z krumlovského gymnázia.  /jak/

/Moravský Krumlov/ Velmi 
významnou novinku v oblasti 
středního vzdělávání připravilo 
vedení SOŠ, SOU a OU v Mo-
ravském Krumlově. V  souladu se 
záměry školské politiky Jihomo-
ravského kraje v tomto školním 
roce otevírá nový studijní obor 
Technické lyceum pro žáky ZŠ 
a Podnikání pro absolventy SOU. 
Mladí lidé z regionu tak budou 
mít jedinečnou možnost studovat 
v souladu s evropskými standardy.

Na škole se v současné době 
vyučuje 22 studijních a učebních 
oborů. Vedení školy zvážilo sou-
časný stav a některé nefunkční 
nebo neperspektivní učební obory
jako zedník nebo mechanik - opra-
vář zrušilo, aby se nezvětšovala 
armáda nezaměstnaných. Nahra-
dilo je právě Technické lyceum
a Podnikání, u kterých se dá před-
pokládat, že o ně bude zájem. 

„Spolupracujeme i s úřadem 
práce a z jeho pohledu jsou tyto 
obory nosné a profilující“, uvedl 
zástupce ředitele Ing. Alois Hor-
ník. „V současné době se hovoří 
o tzv. lyceizaci středních škol,
to znamená, že pouze střední
odborné školy s určitou profilací
a zaměřením mohou otvírat lycea. 
Lyceum jako takové je kombinací 
střední odborné školy a gymna-
ziálního studia. Ve výuce jsou 

předměty jako na gymnáziu, to 
znamená všeobecně vzdělávací 
a další část má z 30% odborně 
technický charakter. Protože jsme 
škola technického zaměření s dob-
rým technickým zázemím, ote-
vřeli jsme Technické lyceum,“ 
doplnil zástupce ředitele.

Základem učebního plánu 
lycea jsou předměty povinného 

základu a předměty výběrové.
Z profilujících předmětů to jsou 
například průmyslové výtvarnic-
tví, technické kreslení, deskrip-
tivní geometrie, CAD systémy, 
výpočetní technika, technolo-
gické procesy a elektrotechnika. 
Zvláštností lycea jsou tzv. dis-
ponibilní hodiny, které rozšiřují 
všeobecný základ i odbornou 
složku vzdělání. Posilují se tím 
především cizí jazyky.

Technické lyceum je čtyřletý 
studijní obor ukončený maturitní 
zkouškou. Připravuje mladé lidi 
pro další vysokoškolské studium, 
ale zároveň se nevylučuje mož-
nost získat výuční list příslušného 
oboru ve zkrácené době. Neopo-
menutelnou výhodou lycea je ne-
jen příprava na další studium, ale 
i technické zaměření vhodné pro 

technicko-podnikatelskou praxi. 
Tato možnost je velmi výhodná. 
Tímto krokem se v Moravském 
Krumlově blíží charakteru po-
dobných škol v Evropské unii. 

„Pro tento školní rok počítáme 
s otevřením jedné třídy. Jedinou 
podmínkou pro přijetí do první-
ho ročníku je úspěšné ukončení 
základní školy v devátém roč-
níku. O přijetí rozhoduje pořadí 
sestavené podle průměrného pro-
spěchu v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 
Technické vybavení školy pro 
všechny studijní obory je nadstan-
dardní. Neopomenutelnou slož-
kou odborné přípravy jsou velmi 
dobře vybavené laboratoře a díl-
ny. I do budoucna chceme zacho-
vávat moderní trend srovnatelný 
se školami v zahraničí,“ sdělil 
závěrem Alois Horník.          /jak/

Místo zedníků budou v Krumlově studenti lycea

Beseda s bývalým feťákem
Ve dnech 25.-27. ledna pro-

běhla na většině krumlovských 
škol (ZŠ Ivančická; ZŠ Klášterní; 
SOŠ, SOU a OU Klášterní nám.) 
dlouho plánovaná protidrogově 
zaměřená beseda s panem Vítkem 
Hrbáčkem.

Žáci 8. a 9. tříd se seznámili 
s rizikem užívání návykových 
látek. Seminář byl velice kvalitní 
a pan Hrbáček odvedl práci na 
vysoké úrovni. Zážitek dětí z celé 
akce byl umocněn skutečností, že 
proti nim stojí člověk, který pro-
žil 6-ti letou závislost na tvrdých
drogách a nikotinu. Když vyprá-
věl o své minulosti, většina z nich 
ani nedýchala, přímo hltali každé 
jeho slovo a výsledkem byl velmi 
silný emotivní zážitek. Přednáška 
byla doplněna názornými schéma-
ty k probíranému tématu. Na závěr
se dostali ke slovu i žáci, kteří 
přímo bombardovali pana Hrbáč-
ka svými dotazy.

Celý program byl profesionálně

zpracován. Dětem byla předlo-
žena reálná fakta, která vedla u 
mnohých k hlubokému zamyšlení 
nad smyslem a hodnotou života. 
Nebyl opomenut ani fenomén tzv.
společensky uznávaných drog,
kterými jsou alkohol a cigarety. 
Tyto návykové látky představují 
pro mladý organismus stejná ri-
zika jako tvrdé drogy. Závislost        
na nich vzniká velmi rychle a 
zdraví člověka bývá doživotně 
poškozeno. Otazníkem zůstává   
i lhostejnost rodičů, kteří dětem 
kouření či alkohol  tolerují.

Doufáme, že spolupráce s orga-
nizaci Teen Challange bude po-
kračovat a že i město v budoucnu 
podpoří námi ověřenou koncepci 
primární prevence. Na závěr už 
jen zbývá program doporučit t i 
těm školám v Mor. Krumlově, 
které ho a priori odmítly.

„Každý člověk má svou hodno-
tu právě tím, že je originál“.   

Mgr. Lenka Hanzelová

Krumlovák největším Čechem
V letošním prvním čísle ZRCADLA bylo připomenuto, že uplyne 

130 let od chvíle, kdy v rodině komorníka Karla z Lichtenštejna 
přišel na svět syn, známý později jako zneuznaný génius a všeuměl 
Jára Cimrman. A než se měsíc s měsícem sešel, stal se Cimrman 
jednoznačným vítězem celostátní ankety České televize o největšího 
Čecha. Pražské mocenské centrum, ostatně jako obvykle, ignorovalo 
názor občanů a Cimrmanovo prvenství direktivně zrušilo. Chabou 
záminkou jim bylo tvrzení, že Jára nikdy neexistoval. Nesmysl. Jó, 
kdyby se Cimrman narodil v Praze, to by byla jiná! 

Při úklidu před opravou krovu krumlovské šatlavy však byly 
nalezeny dokumenty, které potvrzují nejen Cimrmanův původ, ale 
i skutečnost, že Cimrman měl syna! Ten navštívil Krumlov v září 
1946. O tom však až příště.                                               Ptáček MK

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:
salit, Ili-

ada, knuta, 
inro, Naar

Stávat se
dutým

(o stromu)
Znovu Nížina Podnos Osekat • Uřknutí

(nářeč.)
Kočkov.
šelmy

Dle •

Účet
     SPZ aut

Olomouce
Výtrus

Lék s
omamn.
látkou

Domácky
Uve

Potom

Pohybovat
víčky

Pracovní
stůl

Pech Hruď Horské
jezírko

Otrok Atomový
(angl.) • Jméno

Newtona
Popravčí

Pražské
vydava-

telství
Osamo-

cena
Rožmberk

Anglická
zkratka

odpoledne

Židovský
duchovní • Jádro

atomu

Dětský
pozdrav

Ch. zn.
radonu
Úskoky

1. díl
tajenky

SPZ aut
Litoměřic

Zřícenina
nedaleko

Prahy

Pytel
Truhla pro
nebožtíka

Lotr
Dívčí
jméno

Skříňka ze
slonoviny

•
Jméno

zpěvačky
Sklovské

Označení
čs. letadel
Slušnost

Český
herec

Atletické
náčiní

Český
architekt

SPZ Žďár
n. Sázavou

2. díl
tajenky

Oslí
hlas

Hleďme

Inu

To
(angl.)

Vyhynulý
kočovník
Ch. zn.
tantalu

Inic. spi-
sov. Neu-
manna

Nerost Zdrho-
vadlo

A sice Karabáč Toto
(rusky)

Mužské
jméno

Vláda
Ruské
pečivo

SPZ Stará
Ĺubovňa
Severští
paroháči

Vyvýšenina
Ch. zn.
polonia

Malé
místo

Značka
lepenky

Prostory
Ch. zn.

manganu

Notes
Citoslov.
meknutí

Hl. město
Turecka

Lyžařská
větrovka

Podlahové
krytiny
Malou

rychlostí

Bloudit
(očima)

Hudební
styl
Typ

karosérie

Básník

Utrácet
Římsky

2099
Bída

Mravokárce
Starý epos 

o dobytí
ráje

Inkoust
(angl.)

Vrchní část
místnosti

Domácké
ženské
jméno

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

19. 2. Patrik
Chlapec bude nezávislý, přímočarý a bude rád jedničkou ve všem  
s vynikajícími vůdcovskými schopnostmi. Dokáže mít i kontrolu 
nad sebou samým, což mu přinese osobitost. Jeho vnitřní naladění  
mu bude dávat pocit nezávislosti a schopnost přihlásit se o svá  
práva. Čemukoliv se bude (1. díl tajenky).
Z nevhodných  příjmení  vybírám:  Pazdera,  Olšanský,  Gruber …..
Ze  vhodných  příjmení  vybírám:  Lubina,  Caban,  Úlehla 
21. 2. Lenka
Holčička tohoto jména bude mít velmi společenskou, družnou  
povahu, bude mentálně bystrá, vynalézavá, citlivá a přemýšlivá.  
Její výřečnost bude někdy těžké zastavit. Pro její výstřednost
a osobní kouzlo bude (2. díl tajenky), ale bude si udržovat 
odstup  od druhých. K životu bude potřebovat prostor a přírodu.  
V situacích, kdy se bude cítit ohrožená, si bude muset dávat pozor  
na jazyk.
Z nevhodných  příjmení  vybírám:  Zapletalová,  Harásková,  Žilková …..
Ze  vhodných  příjmení  vybírám:  Řičánková,  Ladičová,  Nehodová …..

foto: jak                                        Jana Chvátalová se svou profesorkou

foto: autor                                                Vítek Hrbáč při besedě s dětmi

foto: jak 
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Kulturní a informační centrum Ivančice
• 17.2.- 10.3. - Surcum Corda - výstava umělců Křesťanského sdružení,
Památník A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 19.2. - Cats - muzikál, divadlo Milenium Praha, odjezd v 9.00 hod. od 
Besedního domu, cena: (vstupenka a doprava) 970, 870 Kč.
• 20.2. v 15.00 hod. - Ježibaby a ženichové - divadelní pohádka pro 
děti, velký sál kina Réna, Účinkují: Barbora Seidlová, Daniela a Nikola 
Zbytovská, vstupné: 50 Kč.
• 20.2. v 15.00 hod. -  Surcum Corda - Beseda s umělci Křesťanského 
sdružení, Památník A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 21.2. v 8.30 a 10.30 hod. - Robinson Crusoe - divadelní představení 
pro II. stupeň ZŠ v podání Víti Marčíka,velký sál kina Réna,vstupné: 40 Kč.
• 21.2. v 19.00 hod. - Jiří Schmitzer a jeho netradiční písňový recitál, 
velký sál kina Réna, vstupné: 120 Kč.
• 22.2. v 10.00 hod. - Pirátská pohádka - divadelní pohádka pro MŠ a I. 
stupeň ZŠ, velký sál kina Réna, Účinkuje: Divadýlko Mrak, Vstupné: 30 Kč.

Dům dětí a mládeže Ivančice
Tesařovo nám.1, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 451 292, Fax: 546 437 119; www. 
ddmivancice.cz; e-mail: info@ddmivancice.cz
• 18.2. v 18.00 hod. - Noc v DDM - pro všechny, kteří chtějí prožít dobrodruž-
nou noc. DDM, Komenského nám. 7, poplatek: 60 Kč.
• 18.2. v 18.00 hod. - Diskotéka v Neslovicích, tělocvična, poplatek: 20 Kč.
• 20.2. v 15.00 hod. - Maškarní karneval s Majdou z Kouzelné školky, spor-
tovní hala (Rybářská ul.), poplatek: děti 80 Kč, dospělí 120 Kč, s sebou: přezův-
ky s bílou podrážkou. Předprodej vstupenek DDM, Komenského nám. 12.
• 22.2. v 17.00 hod. - II. otevřené setkání -Tvorba vize komunity ve městě 
Ivančice aneb „naše společná přání pro budoucnost“• o současnosti a budouc-
nosti našeho města • co v Ivančicích máme, na co jsme pyšní • co pro město 
můžeme udělat v součastnosti i budoucnosti. v DDM, Komenského nám. 12.
• 24.2. v 17.00 hod. - Ubrousková technika - rámečky, květináče, svíčky, zvo-
nečky, DDM, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál.
• 26.2. - Lyžování v rakouských Alpách, Lackenhof am Ötscher, odjezd v 5.00 
hod. od Besedního domu, poplatek: děti do 6-ti let 450 Kč, do 15-ti let 900 Kč,     
ostatní 1250 Kč .
• 26.2. v 10.00 hod. - Turnaj v basketbalu - mezi městy,  sokolovna na Rybář-
ské  ul., poplatek: 250 Kč/tým.
• Letní tábory: • 12.-21.8. - Tábor u moře, Chorvatsko-Premantura, stany, 
4.500 Kč, pro děti, mládež. • 1.7.-10.7. - Sportovní tábor, Vanov u Telče, chat-
ky 2.800 Kč, 7 - 17 let. • 31.7. - 6.8., 14.8. - 20.8. - Tábory s koňmi, Ivančice 
- budova, 1.800 Kč, 7 - 17 let. • 24.6.-3.7. - 5.000 Kč, 8.7.-17.7. - 5.400,- Kč 
-  Pobyty u moře, Chorvatsko - Mali Lošinj, penzion, pro děti, mládež, dospělé, 
rodiny s dětmi. • 13.8.-23.8. - Tábor ve Zblovicích, Zblovice, chatky, stany s 
podsadou, 2.200 Kč, 6 - 15 let. • 24.7.-31.7. - Jazykový tábor, Vanov u Telče 
- chatky, 2.200 Kč, 6 - 15 let. • 23.7.-30.7. - Tábor pro náctileté, Otrokovice - 
Štěrkoviště  ,budova, stany, 2.400 Kč, 10 - 18 let. • 1.7.-10.7. - Relaxační pobyt 
u moře, Chorvatsko - Mali Lošinj, penzion, 5.990 Kč, pro rodiče s dětmi a mlá-
dež. • 30.7.-6.8. - Tábor pro matky s dětmi, Otrokovice - Štěrkoviště, budova 
+ stany , do 10 let - 1.600 Kč, do 18 let - 2.400 Kč, dospělí - 2.990 Kč. • Program 
táborů: celotáborové hry, koupání, sport, netradiční hry a soutěže, táboráky, 
výlety, noční hry, mnoho dalšího dle zaměření tábora. V poplatku je zahrnuta: 
doprava, ubytování, strava, pedagogický dozor, program. Přihlásit se můžete 
v DDM Ivančice, Komenského nám. 12, Ivančice 664 91, tel.: 546 451 292. Při 
přihlášení je nutné zaplatit zálohu 500 Kč tuzemsko, 2.000 Kč  zahraničí.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
e – mail:  ddmmk@mbOxzN.cz 
• 14.2. ve 14.00 hod. - Ptačí mlsání - uděláme ptáčkům radost a přineseme jim 
dárek v podobě ptačího dortu. Vstup volný.
• 18.2. od 14.00 hod. - A-Z kvíz - hádanky a kvízy pro chytré hlavy v nové 
vědomostní soutěži, na DDM, vstup 10 Kč.
• 25.2., 14.00 - 1630 hod. - Batika voskem. Indonéská technika založená na 
principu malování voskem. S sebou bavlněné, hedvábné nebo lněné plátno. Děti 
25 Kč, dospělí 30 Kč.
• Připravujeme: • 28.2. ve 14.30 hod. - Vernisáž soutěže Karneval, v sále 
DDM proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže. • 18.3., 12.00 - 16.00 hod. - 
Pletení z pedigu pro dospělé, v dílně DDM. Cena 300 Kč.
• Jarní prázdniny s Domečkem: • 14.3. 9.00 - 16.00 hod. - Exkurze ve vodní 
elektrárně Dalešice, procházka okolo Dalešické přehrady, návštěva jaderné 
elektrárny Dukovany, cena: 100 Kč. • 15.3. - 16.3. - Dvoudenní dobrodruž-
ství v nádherném údolí Vícenického žlebu, outdoorová aktivita se slaňováním, 
přežití a orientace v terénu. Nocleh v obci Vícenice, cestování vlakem, jídlo 
s sebou. Po cestě zpět návštěva Památníku Bible kralické a katakomby pod kos-
telem. Odjezd: v út v 8.00 hod., návrat ve stř v 15.00 hod. Cena: 800 Kč. • 17.3.  
8.00 - 18.00 hod.  - Brno - prohlídka Technického muzea ( Interaktivní herna, 
Experimentárium, hlavolamy, pokusy, atd.) Návštěva Hvězdárny a planetária 
- Hvězdářská abeceda, Nebe plné neuvěřitelných příběhů. Cena: 150 Kč. • 18.3. 
10.00 - 12.00 hod  - pletení z pedigu - ošatky. Od 12.00 - 16.00 hod. hravé 
odpoledne v přírodě. Cena: 200 Kč.
• Připravujeme na letní prázdniny: • Pobytový zájezd do Chorvatska
- Istrie, Premantura - kemp Stupice, 19.- 28.8., cena: 4 450 Kč. V ceně: uby-
tování v zařízených stanech, doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa, 
pojištění proti úpadku CK a služby delegáta. 

Klub českých turistů 
• 20.2. - Zimní Rokytná, sraz zájemců ve 13.30 hod. u mostu na Malovansku. 
Chůze asi 8 km. Vede J. Flíček, tel.: 546 452 788.
• 26.2. - Putování hornickým krajem, sraz v Rosicích v 8.15 hod. na Husově 
ulici, zastávka autobusu. Trasa směr Okrouhlík, Říčky, rybník Bahňák, délka asi 
12 km. Vede pí. Bednářová a p. Dorazil.
• 27.2. - Okolí Brna, z Ivančic v 7.09 hod. vlakem, Brno 7.58 hod. Vedoucí akce 
čeká na 5. nástupišti. Délka cca 15 km - Palackého vrch, Baba, Pod Chocholou. 
Vede ing. Moravec, tel.: 549 241 175, e-mail: turisti@seznam.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• únor - Výstava obrazů - z ateliéru J.M. Krejčího, galerie Knížecí dům, ote-
vřeno každý všední den: 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hodin. Do 24. února.
• únor - Stromy - Výstava fotografií - Klub Moravských fotografů, MěÚ, 1. patro.
• 16.2. 8.15, 9.30 a 10.45 hod. - Zvěřinec s Pavlem Novákem - pro MŠ a I. 
stupeň ZŠ, kinosál, vstupné: 30 Kč.
• 19.2. od 20.00 hod. - Ples města Moravského Krumlova - předtančení: Gym-
názium, ZUŠ, DDM a Mighty Shake Zastávka. Hraje skupina Fantazie a de-
chová hudba Polanka, hotel Epopej, vstupné: 100 Kč. Předprodej vtupenek IC.
• 22.2. v 19.00 hod. - Koncert KPH, Marcela Braunerová-Jelínková (klavír), 
Miloslav Jelínek (kontrabas), galerie Knížecí dům.
• 25.2. v 19.00 hod. - Láska brány otevírá - hudebně zábavný pořad nejen pro 
seniory, známé operetní melodie, kinosál MK, vstupné: 80 Kč.
• Připravujeme:  3. 9. ve 20.30 - Zájezd do Čeckého Krumlova na představení: 
Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král. Otáčivé hlediště. Závazné přihlášky
do 10. března. • 7.4. od 19.00 hod. - Láska, sex a žárlivost, komedie v podání
divadelní společnost Háta Praha, kinosál MK, předprodej vstupenek IC a MěKS.

Kulturní programy
14. - 27. února 2005 KINO MORAVSKÝ KRUMLOV                       ( 515 322 618

• stř 16.2. ve 20.00  KRÁL ARTUŠ 
   Historický film Irsko, Anglie, titulky

• so 19.2. ve 20.00  KAMEŇÁK 3
  ne 20.2. v 18.00  Komedie ČR

• stř 23.2. ve 20.00  DENÍK PRINCEZNY 2.
   KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
   Romantická komedie, titulky

• so 26.2. ve 20.00  BRIDGET JONESOVÁ:
  ne 27.2. v 18.000  S ROZUMEM V KONCÍCH
   Romantická komedie USA, titulky

KINO RÉNA IVANČICE                ( 546 451 469

• stř 16.2. ve 20.00  PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
   Komedie USA

• ne 20.2. v 17.00  ŽRALOK V HLAVĚ
   Komedie USA

• stř 23.2.ve 20.00  KAMEŇÁK
   Komedie ČR

• ne 27.2. ve 20.00  SNOWBORĎÁCI
   Komedie ČR

KINO OSLAVANY                                                                         ( 546 423 018

• so 19.2. v 18.00  OKRSEK 49
                                             Film USA, titulky

• ne 20.2. v 18.00  DÍVKA  S PERLOU
   Film Lucembuska a Anglie, titulky

• so 26.2. v 18.00  SNOWBOARĎÁCI
                                              Film ČR 

• ne 27.2. v 18.00  DANNYHO PARŤÁCI
                                           Film USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 19.2. -  dětský maškarní karneval
• 25.2. - reprezentační ples města, bude probíhat ve všech prostorách Děl-
nického domu a veškerý výtěžek z tomboly, jakož i finanční dary od štědrých 
sponzorů, budou použity k vybavení nové počítačové učebny v budově 1. stup-
ně ZŠ. Program: velký sál - hraje hudební skupina Fantazie, aerobik, irské tance, 
předtančení a taneční ukázka TK Orion. Moderuje ing. Jiří Ducháň; restaurace 
- country kapela Tremolo; bar - diskohudba. Vstupné: velký sál a galerie - 140 
Kč, bar a restaurace - 100 Kč. Předprodej vstupenek od 16.2. do 23.2. po - čt 
8.00 - 12.00, 17.00 - 18.00 hod. na KIS, Info na tel.: 546 423 283, 604 108 641.
• 26.2. ve 20.00 hod. - II. Sokolský ples, sokolovna Padochov, hraje Melody 
music, vstupné 50 Kč.
• Připravujeme:  • 11.3. - ples divadla „Na mýtině“. 
Společenské centrum Cesta
Ivančice, V Uličce 1, kontaktní telefon: 546 437 333, 775 789 015.
• každé úterý od 9.00 - 10.00 hod. - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich 
rodiče. • každé pondělí od 19.00 hod.- kondiční cvičení pro ženy. • každé 
úterý od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder (obdoba skautingu) pro kluky 
od 9 do 12 let.
• Připravujeme: • 10.3. v 18.00 hod. - Klub zdraví - téma: Bylinky, jak je 
neznáme. Vaše dotazy rádi uslyšíme na telefonech: 546 437 333, 775 789 015.

Kulturní a informační centrum Miroslav
• 18.2.  ve 20.00 hod. - Ples fotbalistů.
• 25.2. ve 20.00 hod. - V. reprezentační hasičský ples, hraje dechová hudba 
Šohajka z Dolních Bojanovic a duo Crocodilles Františka Jagoše, koná se v KD,
bohatá tombola a občerstvení. Dobrá zábava zaručena. Předprodej vstupenek 
zajišťuje paní Helena Kondlerová - tel.: 515 333 222, 736 762 868

V sobotu 19. února od 20.00 hodin  se koná

PLES MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA
v sále hotelu Epopej Mor. Krumlov. K tanci a poslechu hraje skupina  
Fantazie a dechová hudba Polánka. Program: - slavnostní zaháje-
ní plesu - předtančení Gymnázium MK - vystoupení ZUŠ a DDM

Moravský Krumlov - ukázky taneční školy „Mighty Shake“.
Tombola, vstupné: 100 Kč. 

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU
Výzva pro náhradní rodiny: setkání v Ivančicích, možnost 
sportovních a kulturních akcí, terapeutická pomoc apod. 

Podrobnější informace na tel.: 724 251 701.

SK WELLNESS TŘEBÍČ všechny srdečně zve
na soutěž jednotlivců i skupinových choreografií.

16.4. v Třebíči. Týmy - finále v Praze 14.5. 
(2. kolo bude 26.11.2005 v Třebíči. Jednotlivci finále v Praze

v prosinci.) Více na www.wellnesstrebic.cz/AKTUALITY

Dům dětí a mládeže Domeček Mor. Krumlov pořádá
pro dospělé cvičení k preveci vertebrogenních obtíží aneb

Aby záda nebolela
Náplň lekcí: moderní zdravotní cvičení s pomůckami i bez nich, PILATES, 

GYMBALLY, POWER YOGA, THERA-BAND, BALANTES.
Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Lenka Bauerová, cena za lekci: 50 Kč.

 Spolek Lidový dům Oslavany pořádá
dne 18. února v 18.00 hod v sále kina besedu

RADY PĚSTITELŮM
A ZAHRÁDKÁŘŮM

Za odborného výkladu specialistů z výzkumného
a šlechtitelského ústavu ze Želešic 

Koncert laureátů soutěže
hudebního oboru ZUŠ

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově pozvala veřejnost 31. led-
na do sálu Galerie na koncert laureátů školního kola soutěže ZUŠ. Zaplněnému 
sálu se představili ti, kteří uspěli ve hře na housle, kytaru, kontrabas, klavír
a akordeon. To jsou letošní obory.

V pořadu sestaveném ze skladeb pestré repertoárové palety, kterou oživila i 
tři čísla tanečního oddělení, vystoupili žáci podle stupně věku a vyspělosti. Pro 
jejich četnost je nelze všechny vyjmenovat. Souhrnně je třeba zhodnotit jejich 
výkon stručným sdělením, že byl překvapivě dobrý po všech stránkách. Je to 
ovšem výsledek nejen jejich píle a muzikálního talentu, ale i cílevědomé práce 
jejich učitelů, kteří mohou mít z této produkce jen radost.

Na závěr koncertu předala ředitelka ZUŠ Vladimíra Kočí nejlepším třem sou-
těžícím v každé kategorii diplomy. Z nich postoupili do okresního kola, které se 
koná ve Znojmě na ZUŠ,  jedna houslistka, kontrabasistka, kytaristé, klavíristé
a hráči na akordeon. Postupujícím i škole přejeme v dalším kole hodně zdaru.

Krumlováček tančí pro děti
onkologického oddělení

/Moravský Krumlov/ Soubor lidových tanců Krumlováček, který 
působí na základní škole Klášterní v Moravském Krumlově, pořádá 
svá vystoupení mimo jiné i pro nemocné děti na onkologii v Černých 
Polích, kam kromě dárků přivezli také 10.000 korun od žáků na poří-
zení transplantační jednotky. „V letošním školním roce jsme již vystu-
povali na Dni otevřených dveří Slovanské epopeje a plese KDU - ČSL. 
Čeká nás ples města Moravský Krumlov. Samozřejmě připravujeme 
další vystoupení 31. března opět pro nemocné děti na onkologii v Čer-
ných Polích. Tentokrát bychom dětem rádi přivezli hračky jako dáreč-
ky, které nám nosí všichni, kteří chtějí tyto děti rozveselit. Zúčastníme 
se také Mezinárodního hudebního festivalu a ve spolupráci s kapelou 
Dubňanka zahájíme hudební festival kapel v Dolních Dubňanech. Také 
spolupracujeme s kapelami Naše kapela a Polanka,“ sdělila k dalším 
plánům vedoucí souboru, učitelka Milada Pelajová.

Již třetím rokem se téměř čtyřicet dětí schází, aby ve svém volném 
čase nacvičovaly lidové tance. Jsou rozděleny do dvou částí na mladší
a starší žáky. „V letošním školním roce, po úspěšném projektu Folklorní
Krumlov, jsme dostali od zastupitelstva města Moravský Krumlov 
20.000 korun na nové kroje, takže ty staré byly vyměněny za kroje 
odpovídající zvyklostem v regionu Moravskokrumlovska. Tancujeme 
pro zábavu a potěšení a jsme rádi, že se to lidem líbí. Také pocit, že 
můžeme pomoci a zároveň rozveselit nemocné děti je nepopsatelný, 
proto spolupracujeme s nadačním fondem dětské onkologie KRTEK“ 
uvedla závěrem Milada Pelajová.                                                /mask/

Výhru z plesové tomboly 
věnoval starosta obci

/Olbramovice/ O minulém víkendu se konal v sále Agry Olbramovi-
ce již desátý jubilejní Společenský ples organizovaný obecním úřadem. 
Všem přítomným hrálo k tanci i poslechu hudební uskupení Rakvická 
osmička. V bohaté tombole byl například DVD a CD, mikrovlnná trouba, 
a rychlovarné konvice. Vstupenky se navíc losovaly o zvláštní ceny. Tou 
hlavní byla paleta krytiny firmy Bramac, kterou shodou okolností vyhrál sta-
rosta Ing. Lubomír Čech. „Vyřešil jsem to tak, že jsem paletu krytiny daroval 
na opravu kostela. Letos by se měla zahájit oprava střechy, která má 
stát 1 200 000 korun. Některé prostředky poskytnul stát, obec přispěla 
300 tisící korun, a k tomu již zmíněná paleta v hodnotě 4 000,“ uvedl 
starosta Olbramovic Lubomír Čech.                                            /mask/

JSME V EVROPSKÉ UNII
DO YOU SPEAK ENGLISH? SPRECHEN SIE DEUTCH?

Na Základní škole Ivančická Moravský Krumlov ANO! 
Chcete, aby Vaše dítě ovládalo 2 světové jazyky již na ZŠ?

Od školního roku 2005/2006 nabízíme možnost výuky v nově 
otevřené třídě s rozšířenou výukou cizího jazyka již od 3. třídy. V 6. 
ročníku se výuka rozšíří o jazyk německý. Vaše dítě se má  možnost 
lépe připravit na pokračování studia cizích  jazyků na středním 
stupni škol. Chceme navázat na osvědčenou a v praxi ověřenou 
dvojjazyčnou výuku. Již 10 let se ZŠ v rakouském Sankt  Leonhardu 
organizujeme výměnné pobyty žáků, konverzace s rodilými mluvčími 
v angličtině nebo němčině. Nedílnou součástí výuky je i internetová 
komunikace. Informace na ZŠ Ivančická 218, Moravský Krumlov, 
telefon: 515 322 442-3, e-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz

foto: mask 
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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

expedice speculum

CMYK

V malé obci Řeznovice  v údolí 
řeky Jihlavy asi 4 km od Ivančic 
se nachází jedna z nejvýznamněj-
ších románských staveb. Nejen 
stáří a krása románského slohu, ře-
meslně dokonalé provedení stav-
by, ale i historické souvislosti, činí
z tohoto vesnického kostelíka jed-
nu z našich nejcennějších pamá-
tek. Její vznik je spojen s prostře-
dím přemyslovských údělných 
knížat, vládců tehdejší Moravy.

I když nejsou dochované žádné 
písemné prameny o stavbě kos-
tela, z dobových souvislostí se 
předpokládá vznik stavby v 60. 
letech 12. století. Zadavatelem 
stavby byl zřejmě Konrád II. Ota, 
údělný kníže znojemský, nám již 
dobře známý protagonista bitvy
u Loděnic (expedice Speculum   
- Zrcadlo 22/04).

Morava té doby byla rozdělena 
v úděly, spravované přemyslov-
skými knížaty. Kamenné kostely 
byly stavěny pravděpodobně jen 
v hradbami chráněných správ-
ních centrech. Náš region ležel 
na hranici znojemského a brněn-
ského údělu.

Místním správním centrem bylo
hradiště v Rokytné (Rokyten-
grad). Při trestné výpravě českého 
vládce Vladislava II. proti odboj-
ným moravským údělným kníža-
tům roku 1146 bylo rokytenské 
hradiště zcela zničeno. Když  
kolem r. 1160 přebírá správu zno-
jemského údělu Konrád II. Ota, 
není již hrad Rokyten obnoven, 
nýbrž jeho správní funkci převzal 
patrně nově založený zeměpan-
ský dvorec v Řeznovicích. 

Za těchto okolností, uvnitř hra-
zeného dvorce, vzniká náš kostel. 

Jeho stavba byla přizpůsobena 
především potřebám panovníka 
a jeho družiny. Nad vchodem na 
západní straně kostela bylo vyvý-
šené místo tzv. „empora“, zřejmě 
vyhrazené pro knížete a jeho
doprovod.

Jak již bylo zmíněno, řeznovic-
ký dvorec se nacházel na hranici 
brněnského a znojemského údělu. 
Z dobových pramenů se dozvídá-
me, že přemyslovská knížata na 
svátek zemských patronů svolá-

vala na své dvorce „sněm“ předá-
ků, bojovníků a církevních hod-
nostářů k projednání důležitých 
politických rozhodnutí a k výkonu 
zemské soudní správy. Můžeme se 
oprávněně domnívat, že takovým 
místem byl i řeznovický dvorec. 
Podporuje to i zasvěcení kostela 
sv. Petrovi a Pavlovi. Svatý Petr 
byl jedním z patronů znojemského
a brněnského knížectví. 

Vesnické kostely, tak jak je zná-
me dnes, ještě na konci 12. století 

neexistovaly. Kostely uvnitř hra-
zených knížecích správních center
byly tak jedinými chrámy pro tzv.
„velkofarnosti“. Můžeme tedy 
pokládat řeznovický kostel za nej-
starší dochovanou křesťanskou 
svatyni v regionu. Snad jedině 
základy kostela v Rokytné mo-
hou být starší. Hradiště v Rokytné 
si necháme na některou z dalších 
výprav a společně se nyní vydá-
me navštívit řeznovický kostel. 

Je nádherný nedělní den, do-
poledne, mráz nás štípe do tváří. 
První překvapení nás čekalo hned 
při vstupu. Ač neohlášeni, byli 
jsme mimořádně vlídně přijati
od zdejších správců, manželů 
Řezáčových. Nejen zasvěcený  
výklad, ale i v dnešní době niko-
liv samozřejmý přístup nás zahřál 
na duši. Děkujeme. 

Při této příležitosti nemůžeme 
vynechat jednu nadčasovou pa-
ralelu. I v odborných kruzích se 
diskutuje o původu názvu obce 
Řeznovice. Jeden velice lákavý 
názor předpokládá odvození ná-
zvu od bavorského města Řezna 
(Regensburg), které bylo v době 
vzniku kostela sídlem císaře. Tuto 
myšlenku podporuje mimořádná 
podobnost kaple Všech svatých 
v Řezně s řeznovickým koste-
lem. Druhý výklad vzniku názvu 
spojuje Řeznovice s řemeslem 
„řezáčů“, jak se staročesky říkalo 
zpracovatelům dřeva. Řeznovice 
by pak byly služebnou osadou při 
zeměpanském dvoře. Po našem 
setkání s řeznovickými Řezáči 
se rozhodně přikláníme k druhé 

variantě. 
Nejstarší část řeznovického 

kostela (presbytář a věž) je vy-
stavěna z precizně otesaných 
pískovcových kvádrů a patrně
nikdy nebyla omítnuta. Materiál 
na stavbu pochází z pískovcových 
lomů v nedalekých Hrubšicích, 
nebo Nové Vsi. Původní stavba 
měla charakter centrální román-
ské svatyně. Na rozdíl od román-
ských staveb rotundového typu 
je řeznovický kostel založen
na čtvercovém půdorysu, pouze 
po stranách vybíhají půlkruhové 
výklenky - „apsidy“. Na hranolové
těleso kostela je nastavena osmi-
boká věž se zdvojenými oblou-
kovými okny. Jak celkové velko-
rysé a esteticky vytříbené pojetí, 
tak řemeslně dokonalé provedení  
stavby svědčí o cizí provenienci 
stavitelů, pocházejících snad pří-
mo ze severoitalského prostředí. 

Druhá část stavby (chrámová 
loď) byla dostavěna později,
z větší části na konci 15. století 
v renesančním slohu. Při této pře-
stavbě byla vybourána západní, 
vstupní část románské svatyně, 
jejíž základy byly odkryty při 
archeologickém průzkumu. Pů-

vodně nejspíš dřevěná nástavba 
osmiboké věže byla nahrazena 
cihlovou. Vnitřní prostory byly 
opatřeny klenbou. Z roku 1483 
pochází také jeden z dochovaných
zvonů. 

Vejděme nyní dovnitř chrámu. 
Románský presbytář není ani 
zevnitř omítnutý. Prohlédněte si 
zblízka pečlivé opracování pís-
kovcových kvádrů. Na stěně za 
oltářem zaujmou nástěnné malby 
svatého Ondřeje a Jana Evange-
listy, pocházející z poloviny 16. 
století. Na severní zdi presbytáře 
je zbytek již nečitelného gotické-
ho nápisu ze 14. století. Nápis je 
nápadně nízko, což dokládá, že 
původní podlaha byla asi o 70 cm 
níže. České starozákonní texty
na omítce na kúru pocházejí z ne-
katolického období (1550-1622), 
kdy byl kostel spravován českými 
bratry. Součástí presbytáře bývala 
zdobená kamenná křtitelnice, snad
také z románského období, nyní 
uložená v ivančickém muzeu.

Také renesanční chrámová loď 
nabízí ke shlédnutí pozoruhodné 
památky, i když některé v druhot-
ném uložení. Především máme na 
mysli mnoha záhadami obestřený 
tajemný „ kumánský kámen“. Jde 
patrně o náhrobek s vytesanými 
tajemnými znaky. Že nejde o fal-
zum, potvrzuje svědectví jezuit-
ského vzdělance Bohuslava Bal-
bína, který ve svém díle z r. 1677 
popisuje, kterak zde nalezl kostel 
dlážděný kumánskými kameny. 
Dlouho se spekulovalo, jestli 
nejde např. o starogermánské ru-
nové písmo. Až novější výzkumy 
orientalisty P. Poucha potvrdily 
mínění Balbínovo. Podle jeho vý-
kladu je na kameni vyryto jméno 
„MARQUSZ“  tzv. ujgurským 
písmem, které používali Kumáni. 
Tento asijský národ se dostal pod 
tlakem Tatarů do Uher. Zde přijali
křesťanství a u nás se „proslavili“  
jako najatí bojovníci v uherském 
vojsku při jeho ničivém vpádu
na Moravu v r. 1253. Zde  jsme 
možná blízko vysvětlení původu 
kumánského kamene v Řeznovi-
cích, neboť právě Ivančicko bylo 
uherským vojskem zle popleně-
no. Některé záhady však zůstáva-
jí dále nevyřešeny. Předně se zdá 
být podivné, proč by někdo vsadil 
do kostela náhrobek poraženého 
agresora. Další záhadou je osud 
ostatních „kumánských kamenů“, 
které zde zaznamenal Balbín.

Dalším pozoruhodným kamen-
ným objektem je deska s hluboce 
vytesaným templářským křížem. 
Tato památka je patrně upomín-
kou na krátké období, kdy kostel 
náležel Templářům. Komenda to-
hoto řádu byla v nedalekých 
Jamolicích, kde byl postaven
i hrad Templštýn. V řeznovickém 
chrámu má být dle tradice i hrob 
templářského komtura Ekka.

V interiéru kostela se nachází 
několik zajímavých renesančních 
náhrobků převážně z 2. pol. 16. 
století. V této době zde působila 
kamenická dílna známého rodu 
kameníků Ridů. Patrně i oni vy-
užívali velmi kvalitního pískovce 
z nedalekých Hrubšic.

Co říci na závěr? Návštěva 
řeznovické památky je příjemná 
v zimě i v létě. A manželé Ře-
záčovi Vás rádi provedou. Pro 
obě strany bude dobré, pokud se 
předem ohlásíte na jejich telefonu 
546 437 539.

Text byl z části zpracován podle
publikace Lubomíra Konečného:

„Románský kostel sv. Petra
a Pavla v Řeznovicích“, kterou si
můžete při Vaší návštěvě ro-

mánského kostela zakoupit.
Napsali: Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice u Moravského Krumlova

Skončí ivančický
„Železňák“ ve šrotu?

Dříve technická chlouba Českých drah (z let 1868-1870) dodávající
kolorit městu, která byla vyřazena z železničního provozu v roce 
1972, se vlivem času stala nebezpečnou pro osoby nacházející se v její 
blízkosti a nadbytečnou pro státní dráhy. Od té doby neudržovaný 
most přešel dost nešťastně v letech 1997-2000 do vlastnictví města 
a byl prohlášen technickou památkou. „Postupem doby byly dvě 
třetiny mostu rozebrány do šrotu a zůstalo jen torzo jako připomínka 
na technickou památku. Bohužel údržba není kryta dotacemi a městu 
jeho finanční situace nedovoluje podílet se na zachování této technické 
památky. Do děje vstupuje subjekt České dráhy s žádostí o uzavření 
smlouvy o nájem zděné základové patky a zděné opěry. O tomto ma-
jetkoprávním problému, kdy mostovka je v majetku města a kamenné 
pilíře s pozemky jsou ve vlastnictví ČD, budeme s Českými dráhami, 
a.s., Správou železniční a dopravní cesty jednat.“ uvedl místostarosta    
Ivančic Jaroslav Pospíchal.

Železný most přes řeku Jihlavu byl postaven po skončení prusko-
-rakouské války, kdy v roce 1866 bylo rozhodnuto vybudovat novou 
železniční trať spojující Vídeň a Brno. „Viadukt“ se stal její nejvý-
znamnější stavbou. Zda poputuje zbytek železné mostovky do hutí, 
je prozatím nejisté. Ivančice by ale tímto pro veřejnost jistě nelibým 
aktem mohly po zatím nerozhodnutém boji o ivančické muzeum ztratit 
další kus své historie. Abychom čtenářům Zrcadla více přiblížili jed-
nu z dominant nedávné historie, vydáme se po železničních pražcích
vedoucích k „Železňáku“ v jedné z dalších expedic SPECULUM.     /abé/

Románský kostel v Řeznovicích

Pohled na nejstarší románskou část kostela

Kamenná deska s hluboce vytesaným templářským křížem

Kámen s kumánským nápisem - největší záhada řeznovického kostela

Náhrobek hrubšického kameníka Petra Rida z roku 1575.

Románská okna v prvním patře kostelní věže. Různá provedení oken 
dokládají cit pro detail stavitelů.

foto: jak 
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Auto - moto
koupím
•• k motoru typ BD1S 72 ND, kar-
burátor, víko klikové skříně, převod 
do pomala, startování. Tel.: 515 323 
098, večer.
prodám  
•• Ford Escord 1,3, r.v. 85, dobrý stav, 
cena 20.000 Kč. Tel.: 723 248 552.
•• VW Vento 1,9D, r.v. 12/95, najeto 
128 tis. km, servis. knížka, modrá 
barva, nové servo, motor po GO, nové 
tlumiče a brzdové kotouče, zimní
a letní alu kola, garážované, nehava-
rované, 1. majitel, stav velmi pěkný, 
130 tis. Kč. Tel.: 776 156 678.
•• Š 130 Rapid, r.v. 87, naj. 61 tis. km, 
taž. zař., střešní okno, červená, velmi 
slušný stav, 18 tis.Kč, rychlé jednání 
sleva. Tel.: 546 423 641, po 19 hod.
•• Š Felicie combi 1,9D, r.v. 96, najeto 
160 tis. km, nová STK, baterie, žhaví-
cí svíčky, bez koroze, cena 84 tis. Kč. 
Tel.: 608 509 176.
•• Fiat 126P - 1x s STK do 8/2005 
a 1x bez STK v provozu, pojízdné, 
zachovalé, za oba 10.000 Kč. Tel.: 
546 423 638 v odpoledních hodinách.
•• Lada 2101, najeto 103 tis., 
LPG, STK do 6/06, tažné zařízení, 
mlhovky, rádio, garážováno, výborný 
lak bez koroze, první majitel. Za cenu 
přestavby na LPG. Tel.: 737 974 174.
•• Jawa 20 s TK, nutno obout jedno 
kolo, 1.500 Kč. K vidění na NS Ivan-
čice. Tel.: 776 087 446.
•• Babeta Korado, nejetá, 15.000 Kč. 
Tel.: 728 025 039 po 18 hod.
•• na Hyundai originál elektrony na Š 
Felicie s letními pneu, vzorky dobré,  
5.500 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• přenechám leasing Getz 1,3, zele-
ná metalíza, po 1 garanční prohlídce. 
Tel.: 736 253 962.
•• 4 ks zimních pneu Dunlop Winter 
sport M2 165/70 R13, cena dohodou. 
Tel.: 546 452 295.
•• přední nárazník na Š Fabii. Tel.:
776 189 858.
•• repasovanou převodovku na Avii, 
4 rychlostní, 3.800 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65, 
R15, vzorek asi 3 mm, 800 Kč /ks. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kola na Avii (disk + Ba-
rum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks 
750-16C MB 60, vzorek 90%, 2.200 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. funkční motor + převod. 
(5ti rychlostní) na Avii 21,31, 20.000 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kabina na Avii 21,31, 
modrá, 10.000 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chla-
zením, r.v. 91, 8.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod. 
•• poškoz. díly VW Passat 1,9 TDI, 
model 95, (bouráno r. 96), 3ks dveře, 
1 přední spoiler, 2 světlomety (el. 
ovl.), ventilátory chlazení, cena doho-
dou. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• 5-ti stupňovou převodovku ze Š 
125. Tel.: 604 303 267.
•• 4 ks pneu Firestone 165/70/R13, 
letní, 6 mm, obuté na discích na Fiat + 
4ks nových poklic Fiat. Vše za 2.200 
Kc. Tel.: 777 045 273.
•• Š Forman, různé ND, pohon PLG,  
cena dohodou. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• zkrácenou nápravu PV3S a díly
na traktor dom. výr. Tel.: 515 337 651.

Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž v Ivančicích na st. Sídlišti. 

Tel.: 546 437 428.
•• RD 3-4+1 se zahradou v MK a blíz-
kém okolí do 1,2 mil. Kč, vh. ihned 
k nastěhování nebo k drobné úpravě. 
Tel.: 606 279 394.
•• byt 2+1, 3+1 nebo RD v Ivančicích a 
okolí. Tel.: 903 459 003, 723 466 146.
•• byt 2+1 (3+1) v MK. Tel.: 515 323 912.
prodám
•• zařízenou chatu v lese na brněnské 
přehradě, zastavěná plocha 49 m2. 
Tel.: 737 655 701.
•• velký klenbový sklep v Olbramo-
vicích s přístavbou hrubé stavby RD 
3+1. Stáří domu 30 let, 420 tis. Kč. 
Tel.: 605 370 932.
•• pozemky k výstavbě tří RD, levně 
v Oslavanech. Tel.: 732 447 594.
•• velký byt 5+1 (3+1 a 1+1) v MK, 
cihlový, 2x WC, koupelna, garáž, 
sklep. Tel.: 603 841 167.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 v Oslavanech. Tel.: 776 
598 068. 
•• bytu 1+kk nebo 1+1 v MK. Spě-
chá. Tel.: 736 624 583.
pronajmu
•• byt 1+1 v Ivančicích na st. Sídlišti, 
částečně zařízený. Tel.: 546 437 428.
•• byt 2+1v MK, volat od 16.2. Tel.:
515 322 523, večer.

Stavba - zahrada
koupím
•• použité zachovalé eternitové nebo 
plechové vlnovky, d. 2,5-2 m. Tel.:
732 648 944.
prodám
•• protahovačka, š. 60 cm, 42.000 
Kč; stavební výtah, 5.000 Kč; vlečku 
za traktor (dvoukolová sklopka), 5.000 
Kč; vysukovačka třívřetená, 15.000 
Kč; kolíkovačka na nábytek, 20.000 
Kč. Tel.: 728 025 039 po 18 hod.
•• levé a pravé balkónové dveře se 
zárubní, 80x220 cm, zabudované 6 
let, dřevěné střešní okno 85x85 cm, 
vakuov. dvojsklo. Tel.: 604 710 758.

Vybavení domácnosti
koupím
•• Kdo daruje TV stolek? Tel.: 776 
291 894 ne SMS.
prodám
•• krbová kamna s výměníkem, 6+4 
kW, připojení k radiátoru, prosklená 
dvířka, stěhování. Tel.: 515 322 732.
•• rohovou sedací soupravu + křeslo, 
levně. Tel.: 775 932 509 

Elektro a elektronika
koupím
•• funkční el. bojler 80 l., příp. 120 l. 
Tel.: 775 679 976.
prodám
•• elektrické přímotopy Ecoflex, 2x 
750W a 1x 2000W, 1x termostat Ve-
mer, lišty a kabel, cena dohodou. Tel.:
605 405 959. 
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo 
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• hi-fi věž Thomson, 3 CD, stříbr. bar.,
DO, 2.100 Kč. Tel.: 775 120 782. 
•• mrazák Calex 120 l v dobrém sta-
vu, 1.500 Kč. Tel.: 515 323 299. 
•• přenosný BTV Color Oravan, 42 
cm, 800 Kč. Tel.: 737 465 956.
•• mobilní topení, klimatizace, čistič 
a zvlhčovač vzduchu v jednom. Nové, 
v záruce. Tel.: 546 452 372. 
•• satelitní komplet SRT 40; mrazák 
70 l; roztahovací stůl; pračku Mini 
Romo, vše levně. Tel.: 546 423 480.

Vše pro děti
koupím
•• přebalovací pult s vaničkou-plas-
tový, zachovalý a dřevěnou ohrádku 
s hrací podložkou. Vše jen v pěkném 

stavu. Tel.: 731 065 324.
prodám
•• oblečení na chlapečka půl až 1 rok 
asi 30 ks a na holčičku 0-1 rok asi 60 
ks, cena dohodou. Tel.: 605 724 881.
•• novou prošívanou péřovou ložní 
soupravu do dětské postýlky, PC 
1.200, nyní 900 Kč. Tel.: 732 777 155.
•• kolo bicross, na 4 – 6 let, pěkné, 
800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• fusak, tm. hnědý, pravý beránek, 
500 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• pěknou bílou vyřezávanou kolébku 
s novou zdravotní matrací, cena do-
hodou. Tel.: 736 283 894.
•• autosedačka zn. Chicco, polohova-
cí se stříškou, sv. zelený dětský motiv, 
0- 13kg, PC 1.200Kč, nyní 800 Kč. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,  
vynikající pro mimina na koupání až 
do 2 let, 650 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod.

Zvířata
koupím
•• kanáry, rozely, korely, andulky aj. 
exotické ptactvo. Pro větší množství 
přijedu. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• prase 160 kg, 35 Kč/kg. Tel.: 737 
117 666.
•• Žako Kongo, velká forma, ochoče-
ný, dokrmený, zvyklý na lidi, mluví 
asi 20 slov. Tel.: 603 841 097.
•• mladou, čistokrevnou fenku zla-
tého kokršpaněla, velice hodná a pří-
tulná, zvyklá na dvoře, očkovaná. 
Tel.: 515 321 177.
•• bernský salašnický pes, poslední 
fenku bez PP, očkov., odčerv., zvyklá 
téměř venku, možno vidět oba její 
rodiče, odběr ihned, 3.500 Kč. Tel.:
777 877 631.
•• štěňátka, otec bernský salašnický 
pes, matka kříženka bern. salaš. psa 
a středoasiata. Štěňata jsou černobílá 
a 3 jsou téměř černá. Skvělá povaha, 
skvělý hlídač k dětem, odběr půle 
března, očkov., odčerv., 1.300 Kč, 
možno vidět. Tel.: 777 877 631.
•• selátka divočáka 75% a durok 25%, 
pěkná, proužkovaná, 6 týdnů, váha asi 
10 kg, vh. jako dárek na ochočení či 
výkrm. Chutnají po divočákovi, 800 
Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• krotkého Alexandra malého, mluví 
20 slov, dobrý společník, 2.000 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• činčilku, samičku, 1 rok. Je osamě-
lá, cena 500 Kč, při rychlém jednání 
sleva, mláďata osmáka, 2 měsíce 
stará, cena 100 Kč. Tel.: 608 552 185.
•• štěňata scheltií, bez PP, barva 
zlatá, 2x očkov., odčerv. Tel.: 732 765 
649.  •• štěňata bíglů, barva trikolor a 
bikolor, očkovaná, očervená, bez PP. 

Tel.:728 842 674.
daruji
•• štěňata malého křížence, barva 
hnědá a hnědočerná, k odběru ihned, 
po tel. domluvě možno kdykoli vidět. 
Tel.: 607 999 738.
•• štěňata křížence jezevčíka, barva 
hnědá a hnědočerná, odběr v 7-8 týd-
nu. Rokytná. Tel.: 607 999 738.
hledám
•• ke krytí psa francouzského buldo-
čka. Tel.: 728 921 466.
•• zadám štěňata křížence bern. 
salašnického psa, barva černo-
bílá, větší vzrůst, skvělá povaha, 
rodinný typ, odběr v polovině března, 
očkovaná, odčervená. Cena 1.000 Kč. 
Tel.: 777 877 631.

Hobby
•• Country skupina hledá zvukaře
z Oslavan a okolí. Tel.: 776 884 049

koupím
•• dvoukolku, bryčku či výletní vozík 
za 1 koně, zachovalou, rozum. cena, aby 
se hodila za menšího i velkého koně. 
Prosím nabídněte. Tel.:777 877 631.
•• sběratel hledá stará rádia, repráky, 
součástky, lampy a literaturu z počát-
ku rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
•• knihu „Mlhy Avalonu“. Tel.: 731 
419 125.
prodám
•• 2 navijáky Shimano Baitruner 
10000, rok staré, výborný stav, za oba 
7.000 Kč. Tel.: 606 810 038.
•• kvalitní snowboardovou obuv, vel. 
44-45, v dobrém stavu, 500 Kč. Tel.:
775 348 953.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Sa-
lomon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• cyklistické tašky na kolo, dvoudíl-
nou na zad. kolo a samostatnou naho-
ru, cena dohodou. Tel.: 605 724 881. 

Různé
•• Nabízím víkendové vyjížďky na 
koních, možnost ježdění v jízdárně 
nebo v přírodě. K dispozici 2 CT a 1 
haflinga. Cena 150 Kč, objednávky 
den předem. Tel.: 777 877 631

koupím
•• SIM na Oskar, levně. SMS na tel.:
721 747 883.
•• starou litinovou postel, mohou být 
i jenom čela. Tel.: 736 283 894.
prodám
•• vybavení textilního obchodu, po-
jízdné chromované stojany, mane-
kýny, závěsné chromované věšáky 
a regály vč. kabinky ke zkoušení, 
prodejní pulty prosklené a plné 
vhodné do obchodu šířky 90 cm a 
135 cm v ceně 1.450 Kč/ks, dřevěné 
regály rozměrů 210cm L x 150cm š. 
a 210cm L x 220cm š. v ceně 600 Kč/
ks, dřevěný jídelní stůl 120 x 80cm 
za 450 Kč a židle v ceně 220 Kč/ks. 
Tel.: 605 155 802.
•• Creatin monohydrate od firmy
Megabolid, 1,5 kg za 600 Kč. Tel.: 
775 120 782.
•• kytarové efekty Flanging chorus, 
600 Kč; Boost driver, 600 Kč. Tel.:
724 157 030.
•• olejomalby krajin a aktuální obra-
zy různých velikostí a technik. Tel.:
604 303 267.
•• kočovný vůz na 20 včelstev, roz-
měr rámečků 39x24, v současnosti 
13 včelstev, nástavkové úly, vše ve 
vynikajícím stavu. Pozůstalost, levně. 
Tel.: 603 878 952.
•• osobní váhu, 70 Kč; mlýnek na 
maso č.8, 250 Kč; kráječ na nudle, 
120 Kč; kuchyňské váhy s miskami, 
350 Kč; el. vysoušeč vlasů, 250 Kč. 
Tel.: 605 776 380.
•• zánovní sáňky; novou ledničku 
Zanussi samoodmrazovací; pračku se 
ždímačkou Romo; peřináč + válendu; 
nový kulatý stůl - olše se zlatou no-
hou; starožitný kulatý stolek + 2 židle. 
Tel.: 605 776 380.
•• kalové čerpadlo na kolečkách, mo-
tor 380V, 3.500 Kč. Tel.: 723 832 878, 
728 145 964.
•• smaltovaný plech na kruhový ba-
zén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 800 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000 po 18. hod.

•• řeznický špalek, rozm. desky  
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kč. Tel.: 
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks, 
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. hod.
•• cibuli, 3 Kč/kg. Tel.: 515 320 688.
•• jednoosý přívěs za traktor (plošina 
2x6 m). Tel.: 515 320 688.
•• úly „Moravský univerzal“. Tel.:
515 323 451.
•• ručně háčkované ubrusy na kulatý 
stůl, různé velikosti. Tel.: 732 777 155.
•• pleny pro dospělé, vh. pro ležáky, 
zn. Tena slip, Medium „M“, vel. přes 
boky 70-110 cm, 4 bal./po 40 ks, cena 
za balení 200 Kč. Jen vše najednou. 
Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• větší množství pletací vlny, 200 Kč. 
Tel.: 737 449 362.
•• oboustranné smaltované plechy, 
barva hnědá, 5 ks, na bazén, sleva. 
Tel.: 732 701 715.
•• pokojovou květinu Monsteru (filo-
dendron), 12 velkých listů, výška 170 
cm, samostatně stojící, nepne se po 
zdi. Tel.: 604 710 758.
•• Ulticar - magnetoterapie. Známé a 
klinicky test. jsou účinky u těchto one-
mocnení: artróza, zlomeniny, bolesti
hlavy (migrény), otoky a záněty, po-
páleniny, dna, onemocnění plotýnek,  
atd. K použiti doma i v autě 230 V/12 
V. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• Laser Softlight pro dom. použití. 
Léčí: akné, opary, jizvy, padání vlasu, 
modřiny, vyrážky, lupénka, bércový 
vřed atd. Jen vážní zájemci. Tel.: 776 
291 894 ne SMS.
•• plně automat. nabíječka Hama pro 
1-4 ks akumulátoru Mikro, Mignon , 
Baby, Mono nebo 9V E-Blok. Cena 
dohodou. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• levně BTV - obrazovka 55 cm, dál-
kové ovládaní, vše 800 Kč. Jen vážní 
zájemci. Tel.: 776 291 894 ne SM. MK.
•• PB láhev 10 kg, 400 Kč, dovezu. 
Tel.: 736 428 458.
•• kvalitní konzumní brambory, velmi 
chutné, přebrané, nestříkané, odrůda 
Lenka, 1kg/ 4Kč. Tel.: 723 751 750.
•• 2x lyže 130 cm s vázáním a 1x 
dětské 80 cm s vázáním, velikonoční 
trakař. Tel.: 515 336 601.
•• statné kmeny ořechů 2 ks. Tel.: 546 
425 144.

Služby
•• TMK travel - cestovní agentura 
pro Vás připravila prodej pobyto-
vých a poznávacích zájezdů - 
LÉTO 2005. Využijte výrazných 
slev a přijďte si vybrat co nejdříve. 
Najdete nás v 1. patře Knížecího 
domu na náměstí T.G.M. v Morav-
ském Krumlově. Tel.: 515 321 044, 
777 769 814.

•• Potřebujete ihned řešit Vaše byd-
lení? Nabízíme Vám půjčku s výhodnou
úrokovou sazbou 4,8% s možností 
finančních prostředků ihned!!! Př.:
půjčka 350.000,- Kč, splátka 2.270,- 
Kč. Bez ručitele, nulový vklad. A 
bydlení je Vaše!! Tel.: 606 915 721, 
731 215 261.

Seznámení
•• 32/170/68 hledá dívku všestr. za-
měřenou, která rády chodí na různé 
spol. akce a nemá tančícího partnera. 
Nerad tančím sám. Tel.: 732 426 980.
•• 41/175/70 rozvedený, hledá touto 
cestou ženu k vážnému seznámení od 
32-38 let. Tel.: 605 423 065.
•• 49-letý, štíhlejší postavy a slušného 
zevnějšku, sportovně založen, neku-
řák, s bytem, chatou, celkově zajištěn 
by rád našel ženu do 45 let. Možnost 

nastěhování, dítě není překážkou. 
Tel.: 607 201 389.
•• vdovec, nekuřák, abstinent s vlast-
ním bydlením hledá ženu 50-60 let, 
nekuřačku k výpomoci v domácnosti. 
Vaření, úklid a společnost. Bydlení
u mne samozřejmostí. Spěchá, nastě-
hování ihned, obec Džbánice. Tel.:
515 320 802.
•• Důchodce vdovec 64 let, hledá touto 
cestou ženu do 60 let, jen vážné nabíd-
ky, pouze písemně. Mělkus Bohuslav, 
Vedrovice 110, Znojmo 671 75.
•• 31-ti letý, svobodný, hledá touto ces-
tou svobodnou dívku 20-25 let, bez dětí, 
k trvalému vztahu. Tel.: 720 140 897.
•• 29/190 cm, muž hledá k vážnému 
seznámení milou, štíhlou dívku, 24 
- 30 let, nekuřačku, bez závazků,
se srdcem na pravém místě. Ivančice  
a okolí. Tel.: 723 924 262. 
•• Hledáš někoho, kdo bude víc než 
přítel? Jsi 25-35-ti letá, dítě není pře-
kážkou. Tel.: 723 570 857.
•• Žena, 56 let v invalidním důchodu 
hledá touto cestou přítele od 55-60 
let, ráda vařím a poslouchám hudbu. 
Můžeš být z Ivančic nebo okolí. Tel.: 
603 961 994.
•• 18-ti letá dívka hledá kluka na váž-
ný vztah 18-22 let. Jsem střední po-
stavy, modré oči, se zájmem o přírodu
a sport. SMS na tel.: 728 803 732.

Zaměstnání
hledám
•• spolehlivá 36letá žena hledá práci 
na přivýdělek, cokoliv. Pouze v Ivan-
čicích. V týdnu od 17 hod., so-ne kdy-
koli. Spěchá. Tel.: 775 123 810.
•• švadlena 20 let praxe, hledá jakou-
koliv práci jen v Ivančicích a okolí. 
Tel.: 732 637 844.
nabízím
•• Nová možnost výdělku – nový 
produkt v ČR od italské firmy. Pojďte 
nám pomoci to rozjet. Vysoké provize! 
Neváhejte a volejte tel.: 721 961 157.

•• Firma Avon - kosmetická společnost
pro ženy nabízí spolupráci a přivý-
dělek. Registrace a materiály zdarma.
Provize 15-30% + 6 kampaní s dárky.
Jarní soutěž o hodnotné ceny. Další 
informace na tel.: 775 350 251.

•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu. Tel.: 777 
315 033.

•• AVON COSMETICS nabízí spo-
lupráci ženám, dívkám, babičkám! 
Jistá provize i dárky, úvodní ma-
teriály zdarma. Zahajujeme akci 
„BOMBA“ v níž losujeme 2 automo-
bily zn. Renault Modus, 200 věcných 
cen a 2.000 kosmetických balíčků. 
Volejte telefon: 777 969 552.

•• Domácí práce, jednoduché, časově 
nenáročné. Slušný přivýdělek, spous-
ta nových nabídek. Tel.: 737 011 870.
•• Amatérský fotograf hledá dívky 
štíhlejší postavy k focení, čas. nenároč., 
fin. vypomohu. Tel.: 732 180 721.
•• 40.000 Kč/měs. Přijmeme spoleh-
livé, komunikativní pracovníky pro 
provoz nových poboček, věk neroz-
hoduje. Tel.: 605 254 556. 
•• Čs. firma přijme pro nové pobočky 
na Moravě telefonisty, OZ, manažery, 
ne Herbal. dealer apod. Příjem 28 
- 42.000 Kč/měs., po zaprac. os. vůz. 
Tel.: 728 958 301. 

Poděkování
Děkuji pracovnicím Katastrálního 
a Finančního úřadu v Moravském 
Krumlově za nevšední ochotu při 
vyřizování mých záležitostí. Z. Jelín-
ková, Prosiměřice



12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

CMYK

Popelka byla v Dolenicích
/Damnice, Dolenice/ V pátek 4. února proběhla ve společenském 

sále v Damnicích úspěšná repríza divadelního představení „Tři oříšky 
pro Popelku“ v podání ochotnického Divadelního spolku Dolenice. 
Námět a scénář ochotníci čerpali ze stejnojmenné televizní pohádky. 
Reakce více jak dvou stovek především dětských diváků ve zcela 
zaplněném sále dávaly zcela jasně najevo, že nastudování a výkony 
jednotlivých herců byly mimořádné.

„Náš Divadelní spolek vznikl na podzim roku 2003 na podnět Viktora
Antla, kdy se soubor pustil do nastudování známé pohádky Mrazík. 
Premiéra se uskutečnila 20. prosince 2003. Pro velký úspěch muselo 
být představení reprízováno v Dolenicích a Damnicích na začátku
roku 2004,“ uvedla k začátkům učitelka a režisérka Vlasta Šujanová. 
Soubor má celkem 26 členů ve věku od 10 - 45 let. Činnost zahajuje 
vždy na podzim, a v zimě se věnuje nácviku a představení pohádky. 
Na podzim loňského roku se opět sešli a začali zkoušet již zmiňovanou 
pohádku Tři oříšky pro Popelku. „Premiéra se uskutečnila 15. ledna
v kulturním domě v Dolenicích a zaznamenala velký úspěch. Snažíme 
se všichni, společně zhotovujeme kulisy a kostýmy. Děvčata šijí oble-
čení a mužská část instaluje kulisy. Našemu domácímu dolenickému 
jevišti chybí opona a časté střídání scén přimělo technického poradce 
Viktora Antla vymyslet kulisy otáčivé podle vodorovné a svislé osy,“ 
doplnila Vlasta Šujanová.

„Moc se mi to líbilo, sám jsem v mládí hrál divadlo. Odreagoval jsem 
se perfektně. Je to naše domácí kultura a krásný humor, to nemá chybu. 
Na místí poměry, kde je padesát stodol, je to obdivuhodný výkon. Hrálo
vlastně půl vesnice,“ uvedl jeden z návštěvníků Pavel Peňák.    /mask/

„Já chci být princezna, víla …
a nebo radši nějaké zvířátko! Tre-

fa do černého! Maškarní karneval 
pořádaný Domem dětí a mláde-

že  Moravský Krumlov  6. února  
v sále hotelu Epopej má přece 
téma SAFARI.

Tak třeba za tygra! Kostým je 
hotový, jde se. Do království di-
vočiny plné žiraf, lvů, opic a kro-
kodýlů se skvěle hodím! Kolem 
mě skotačí víly, medvídci, skřítci, 
sloni, kouzelníci a jiná roztomilá 
stvoření. Vlníme se do rytmů hud-
by a svůj tanec nám předvedou
i děvčata z kroužku Basic aero-
bic. Co to slyším za zvláštní hud-
bu? Aha, to jsou břišní tanečnice 
a jaké mají krásné oblečky! A jak 
se panečku vlní! Tohle tak umět! 
Jé, soutěž! Zahrajeme si na slona
a dostaneme sladkou odměnu. 
Ještě kousek,…..a už jsem v cíli. 
Teď country vystoupení a hurá 

zase na taneční parket. Načerpal 
jsem energii u tance a je tu další 
šance na odměnu. Řeka plná 
krokodýlů, jeden kámen, druhý 
kámen a přeběhnout úzkou láv-
ku, hop na kámen a je to! Teď 
ještě malý kurz sebeobrany. To
by se mohlo hodit. A další mož-
nost, kde zazářím i já, stačí jen 
odchytit lvíčka. Skvělé, zase sla-
ďoučká odměna, zkusím to ješ-
tě! Nakonec příjde vystoupení 
kroužku Esperance a děvčat z Te-
ens aerobicu. A závěrečné tóny 
patří nám maskám. Jsem trošku 
unavená, ale šťastná z příjemně 
stráveného odpoledne. Za rok 
půjdu určitě znovu! A co kdybych 
šla třeba za břišní tanečnici?
Co říkáte?!“                     /Tygřík/

Při letošním ročníku AKAI 
ARENACROSS 2005 se na star-
tu objevily hvězdy z Evropy i ze 
zámoří, ale největší ovace diváků 
sklízeli domácí jezdci Jan Brabec, 
Miroslav Kučírek a Petr Kuchař.  

Jan Brabec, nosislavský stře-
doškolák, jezdí na motokrosové 
motorce již od osmi roků. V loň-
ské sezóně přidal ke svým čtyřem 
titulům další dva, když na domá-
cích tratích nenašel přemožitele
v motokrosu ani superkrosu. Tento
dvaadvacetiletý mladík se v Ron-
du rozjel k super výkonu a po loň-
ském druhém místě, kdy nestačil 
pouze na Američana Johnsona, 
slavil triumfální vítězství. 

Miroslav Kučírek, který čtrnáct 
dnů po závodech v Brně oslavil 
38. narozeniny, se za svoje vý-
sledky rozhodně nemusí stydět. 
V roce 2004 skončil na druhém 
místě v motokrosu a bronzová 
příčka mu patřila v superkroso-
vém šampionátu.

I v jeho věku se mu na záda 
dívá většina mladších soupeřů. 
Určitě není bez zajímavosti, že 
v loňském roce dosáhl nejlepšího 
umístění ve světovém šampioná-
tu, když ve třídě MX3 skončil 
celkově na osmém místě.

Bývalý motokrosař, nyní jeden 
z nejlepších evropských free-
stylistů Petr Kuchař předvádí se 
svým motocyklem perfektní sko-
ky. Jako první Evropan dokázal
v dubnu roku 2003 uskutečnit 
skok nazvaný backflip - pověstné 
salto vzad. Toto číslo si naplá-
noval i do Brna, kde je problém
v tom, že výška stropu je necelých 
deset metrů. Je to mnohem méně 
než to, co backflip vyžaduje a tak 
se Petr Kuchař stal prvním „šílen-
cem“, který salto vzad provedl
v tak krkolomných podmínkách. 
I když třetí skok skončil pádem, 
diváky určitě nezklamal. 
/text: Ctibor ADAM, na fotografii:
Květoslava Adama - Petr Kuchař/

/Višňové/ Vyzbrojen slivovicí, 
dobrou náladou, koblihami a lido-
vými písněmi vyšel minulou so-
botu průvod masopustních maš-
kar s kapelou obcházet občany 
Višňového. Vzduchem létaly 
konfety, čočka a sníh, namalo-
vaná srdíčka od rtěnek zůstávala 
jako památka na všem možném. 
Více jak 20 masek, mezi kte-
rými nechyběla gorila, mumie, 
Pipi dlouhá punčocha, smrtka, 
zdravotnický personál i s paci-
enty a mnoho dalších jistě také 
překvapily nejednoho motoristu, 
kteří nebyly ušetřeni a vše brali 
s pochopením. Kapela Trend 
vyhrávala, co mohla, a bylo znát, 

že zábava je vynikající. „Letos 
pořádáme masopustní veselici 
již posedmé, a odezva od obča-
nů je výborná. Průvod prochází 
celou obcí, bude se zastavovat
a dělat drobné scénky a srandu 
až do odpoledních hodin a poté 
se sejdeme na pohoštění maškar 
a muzikantů v restauraci u Bráz-
dů,“ uvedl velitel dobrovolných 
hasičů František Šnábl. Hasiči 
si již tradičně vzali nad celou 
veselicí akcí patronát. Plno zpěvu 
a dobrá nálada vydržela všem i 
v podvečer na posezení u Bráz-
dů, kam přišla také veřejnost 
užít si dobrou zábavu a maso-
pustní veselí.                   /mask/

Masopustní maškary zvedly náladu ve Višňovém

Hvězdy brněnského Ronda

V loňském roce se již po páté 
konal čtrnáctidenní letní tábor 
v rekreačním středisku pod Tem-
plštýnem pod vedením Vlaďky 
Rozmahelové.

„Provozovatelé, manželé Grun-
torádovi, se o nás výborně starali 
a pan kuchař měl co dělat se 60ti 
hladovými krky. Tábor nesl název 
Policejní akademie II a rozhodně 
nešlo o parodii na známý film. 
Jednalo se hlavně o spolupráci 
s policií a hasiči. Svou výstroj
i výzbroj přijeli ukázat policisté
ze Znojma a děti si vyzkoušely 
třeba střelbu z cvičné pistole.  Na-
vštívil nás psovod z Moravského 
Krumlova se svým psem Benem. 
Dětem se splnil i sen o potápění
a za dohledu profesionálních po-
tápěčů si to vyzkoušely v míst-
ním bazénu. Slaňování, návštěva 
rakšických hasičů, zásah profíků 
ze zásahové jednotky z Dukovan 
a mnoho dalších zajímavých akcí 
přinesl tento tábor. Hráli jsme 
spoustu celotáborových i oddílo-
vých her v lese, na louce, v areálu 

tábora i mimo něj. Hry byly vždy 
tematicky laděny.“ uvedla Vlaď-
ka Rozmahelová.

„Příprava celého tábora zabra-
la spoustě lidí hodně času, ale 
rozhodně to za to stálo. Dětské 
úsměvy, radost, sluníčko, léto, 
hry, příroda, výborný kolektiv…. 
To vše byl náš tábor. A již dnes se 
těšíme na další ročník a na děti.“ 
dodala pořadatelka. 

Policejní akademie III  aneb 
Maskáčové hrátky se uskuteční 
letos od 7. do 20. srpna. Místem 
konání bude opět Rekreační stře-
disko pod Templštýnem. Na pro-
gramu se budou podílet složky 
Městské i Policie ČR. Na pro-
gramu budou bojová umění, vý-
cvik psa, zásahová jednotka, 
potápění pod dohledem, zkoušky 
zdatnosti, odvahy, soutěže, hry
a další překvapení. Vše je přizpů-
sobeno pro malé i velké, děvčata 
i chlapce.

Pro bližší informace a přihlášky 
volejte: Vladimíra Rozmahelová, 
mobil: 605 252 489.

Na dětské safari přijely i princezny

Policejní akademie aneb Tábor plný dětských snů

SPORTOVEC REGIONU
Jméno: Denis Ceniga
Narozen: 8. dubna 1986
Místo: Havířov
Stav: svobodný

Zaměstnání:
student Obchodní a hotelové
střední školy
Bydliště:
Rokytná u Moravského Krumlova
Přítelkyně:
Juniorská mistryně světa ve skoku do dálky Denisa Ščerbová
Proč o něm psát?
Jeden z nejnadanějších juniorských výškařů v České republice, 
člen juniorské reprezentace ČR a člen Centra talentované mládeže
(CTM) Dukla Praha. Mateřským oddílem je AC M. Krumlov a trené-
rem PaeDr. Stanislav Joukal – šéftrenér české skokanské reprezentace.
Jaké jsou jeho největší úspěchy?
Dvakrát se zúčastnil mezinárodních utkání juniorů. (Maďarsko, 
Polsko). Posledním významným úspěchem byla účast na halovém 
Mistrovství Moravy a Slezska v Bratislavě, kde skončil na bronzo-
vém místě s výkonem 206 cm. Jeho osobní rekord ve výškařském 
sektoru je 211 cm, které skočil na Ostravské laťce na konci letošní-
ho ledna. Tímto skokem vyhrál třetí kolo Moravského výškařského 
turné. Zvítězil ve dvou závodech v Moravské GP: Třinec - 210 cm, 
Ostrava - 211 cm.
Co vnímáš jako prohru?
Každý má špatné dny, ale nejhorší je, když nejsem zdravý a úplně
v pořádku. V těchto dnech mě bolí kotník.
Jaké máš plány do budoucna?
Cílem letošní sezóny je nominace na Mistrovství Evropy juniorů,
které bude v červenci v Litvě. Limit pro nominaci na ME je 
215 cm. V těchto dnech probíhá halové Mistrovství České
republiky v Praze, kde budu mít další možnost tento limit zdolat. Do 
červnového termínu, kdy musí být limit splněn, mně čeká celá řada 
významných závodů, včetně účasti v Extralize a Mistrovství ČR. 
Na jaře bych měl absolvovat čtrnáctidenní výškařské soustředění na 
Kanárských ostrovech. Musím zlepšovat, zlepšovat a zlepšovat…
Jakým jiným sportům se věnuješ?
Nezbývá na ně čas, ale občas si rád zahraju basketbal.
Jaké máš zájmy?
Pes, sport, trénink a samozřejmě přítelkyně.
Jaký je Tvůj životní cíl?
Co jiného než - živit se tím, co mě nejvíce baví - SKÁKÁNÍM.
Kam po maturitě?
To ještě přesně nevím, ale určitě se budu věnovat atletice.

Hledáme sponzory pro: • finanční krytí účasti čtrnáctidenního soustře-
dění na Kanárských ostrovech v hodnotě cca 30.000 Kč • zakoupení
doplňovacího výživového systému: minerály a vitamíny, BCAA, 
AMINOKYSELINY, GELART,… (žádná anabolika!!) • zakoupení
výškařské obuvi (botasky a tretry) v hodnotě cca 7.000 Kč. Pokud 
chcete jakkoliv pomoci, kontaktujte redakci Zrcadla: 515 321 099.

foto: mask 


