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Bude nový supermarket
v Ivančicích ?
/Ivančice/ Toť otázka! Jisté je jen jedno. Celá záležitost se stavbou
nového obchodního komplexu soukromého obchodního řetězce se
táhne od roku 2000. Jde o to, že soukromá firma vykoupila z prostoru
mezi ulicemi Krumlovskou a Hybešovou pozemky a nemovitosti s tím,
že tu hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr. V současné době se
vyřizuje územní rozhodnutí a projektové práce. Současně s tím se řeší
napojení na komunikace obou ulic. „Soukromá společnost koupila pozemky mezi Krumlovskou a Hybešovou ulicí přibližně před šesti lety
od soukromého majitele a od té doby usiluje o stavební povolení na
výstavbu dalšího obchodního řetězce v této lokalitě. Jde o správní řízení, jehož je město Ivančice jedním z mnoha účastníků, “ uvedl Vojtěch
Adam, starosta města Ivančice.
Vše je však v tomto případě záležitostí správního řízení a splnění
všech podmínek, která stanovují orgány státní správy a dotčené organizace k vydání potřebných povolení. „Město bohužel v současné době
nevlastní pozemky, vhodné k výstavbě těchto zařízení, ale rozhodně
nebude klást překážky k jejich zřízení, pokud jsou v souladu s požadavky a názory většiny občanů a splní kriteria, stanovená dotčenými
orgány státní správy,“ doplnil Vojtěch Adam.
/jak/

Zámek v Krumlově se
snad dočká ...

/Moravský Krumlov/ Situace okolo oprav zámku v Moravském
Krumlově je stále nevyjasněná a je otázkou, kdy se vlastně s opravou
začne. Firma Incheba, majitel zámku, zahájení oprav stále oddaluje.
„Já a místostarosta Tomáš Třetina jsme přijali pozvání generálního
ředitele Incheby Alexandra Rozina do Bratislavy na veletrh Slovakiatour. Pan ředitel nám věnoval tři hodiny svého času, ve kterém jsme
podrobně probrali okolnosti kolem zámku. Ptali jsme se na všechny
záležitosti, které nás zajímaly. Samozřejmě nemůžeme vědět, jaké
jsou nejtajnější záměry Incheby, ale určitý směr vývoje nám byl sdělen. Probrali jsme i v minulosti inzerovaný prodej zámku, ke kterému
nedošlo. Samozřejmě nevíme, zda prodej skrytě nepokračuje dál, ale
nechci podezírat partnera, aby s námi i nadále jednal,“ uvedl starosta
Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.
Padly také dotazy na Muchovu Epopej i námitky k havarijnímu stavu
vstupní brány do zámku, která měla být již opravena. S nadcházející turistickou sezónou se brána může stát pro návštěvníky velkým rizikem.
„Už úspěšně tři roky brzdím výstavbu výstavního pavilonu pro Slovanskou epopej na pražském výstavišti. Kdyby pavilon byl postaven,
tak tady již Epopej není. Protože ale vystavěn není a jen tak nebude, má
Epopej tříletou smlouvu na setrvání v Krumlově a to je určitá perspektiva. Na nás záleží, jak se s Prahou dohodneme. Alfons Mucha věnoval
Epopej Praze. Podmínkou ale je, že bude vybudován výstavní pavilon.
Jediné možné místo je na holešovickém výstavišti, které má pronajaté
Incheba, která ho bude rekonstruovat. Ředitel nám doslovně řekl, dohodněte se s Prahou. Když uzavřete smlouvu na 15 let, tak uděláme
v krumlovském zámku galerii kolem Muchovy Slovanské epopeje
a budeme ho opravovat v tomto smyslu. Když se nedohodnete, tak Epopej půjde ze zámku pryč a budeme ho opravovat na kongresové centrum
i s okolím. To jsou slova generálního ředitele Incheby Alexandra Rozina. Takže tam bude buď galerie nebo kongresové centrum,“ doplnil
Jaroslav Mokrý.
Závěrem starosta uvedl, že vedení radnice je objednáno u pražského primátora s tím, že se začne projednávat smlouva o dlouhodobém
pronájmu Slovanské epopeje v Moravském Krumlově a současně se
bude jednat i s Galerií hlavního města, která by měla být realizátorem
výstavy obrazů, které Praze patří.
/mask/

Ekologická havárie zlikvidována
/Oslavany/ V pondělí 29. ledna kolem poledne se rozezněla
siréna na hasičské zbrojnici
v Oslavanech, ale siréna zněla
i v jiných požárních útvarech.
Poplach vyhlásilo operační středisko v Brně a důvodem byla
ekologická havárie.
Hasiči se velice rychle sešli
a byli informováni o tom, že se
nejedná o požár, ale o únik ropných látek do toku řeky Oslavy a
to z místní firmy, která se nachází
nedaleko řeky. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Ivančic
a Rosic, kteří neprodleně zahájili
činnost, aby zamezili úniku ropných látek do řeky.
Z prasklého potrubí chladícího systému vyteklo kolem 150
litrů tekutiny a vniklo do dešťové
kanalizace, která vyúsťuje na nedalekém břehu řeky Oslavy. Únik
ropných látek se podařilo zajistit
téměř v 90% procentech v kanalizačním systému, takže do řeky
vytékalo pouze malé množství
oleje, které bylo zachycováno
do norných stěn a sorbentu. Byla
provedena i preventivní opatření
na zařízení Moravského rybářského svazu v Oslavanech, kde
je asi 200 metrů po proudu boční
odtok. Byl zastaven přítok vody,

aby v případě problémů nedošlo
k průniku oleje do rybníka.
„Osobně musím ocenit přístup profesionálních hasičů
z Ivančic, ale i místní zásahové
jednotky, kteří se své práce
zhostili na výbornou. Je nutno
poděkovat i firmě, které se tato

záležitost stala, protože havárii
nezamlčovala, ale naopak velmi
urychleně situaci řešila a právě
i díky jejich přístupu k tomuto
problému se podařilo zabránit
jakýmkoli škodám vyjma toho, že
se muselo propláchnout kousek
kanalizačního řadu. Pokud by

takovýmto způsobem reagovali
všichni, kterým se podobná věc
může stát, tak by nedocházelo
k daleko větším škodám, jak jsme
toho mnohdy svědky na jiných
místech naší republiky,“ ocenil
zúčastněné strany starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

lého volebního období, kdy byla
činnost zaměřena především na
projednávání novely Atomového
zákona, jejíž schválení by do
regionu každoročně přineslo cca
120 milionů korun.
Energoregion 2020 má k dnešnímu datu 121 členů ze tří okresů

a to Znojmo, Brno-venkov, Třebíč. Přijeli i pozvaní hosté jako
Vítězslav Jonáš, senátor za okres
Třebíč, poslanec Pavel Kováčik
a hejtman kraje Vysočina Miloš
Vystrčil. Přesto, že podstatná část
vymezeného území je v Jihomoravském kraji, z čelních představitelů za JMK se nedostavil nikdo.
„Naše sdružení má takové stanovy, že po ustanovení nových
zastupitelstev po komunálních
volbách musí svolat valnou hromadu a radu. Rada byla zvolena,
má 21 členů a bude ze svého
středu volit předsedu a dva místopředsedy. Valná hromada přijala
také nové programové prohlášení, které podporuje i hejtman
kraje Vysočina. V neposlední
řadě jsme rádi, že došlo k prosazení novely Atomového zákona
v senátu s tím, že v současnosti
se projednává v parlamentu. Tato
novela by měl být takový pilíř,
který by měl zmírnit případné

obavy z havarijního plánování.
Shodli jsme se na tom, že akce
kterou ČEZ vyhlašuje: „Pomáháme tam, kde působíme“ skutečně
pomáhá našim obcím, nicméně
není to cílový stav, který bychom
rádi. Chceme zákonnou normu,“
uvedl na úvod Vladimír Měrka,
starosta Náměště n. Oslavou.
„Nejprve zvolíme předsedu
sdružení a poté budeme pokračovat v našem úsilí tam, kde jsme
skončili. Samozřejmě budeme
prosazovat uzákonění novely Atomového zákona, protože jakýkoli
jiný zákonný posun bude na delší
dobu. Chceme dosáhnout toho,
abychom měli taková opatření, že
obce budou mít v dvacetikilometrovém pásmu kolem elektráren
Dukovany a Temelín zákonnou
finanční kompenzaci. V tomto se
naše představy nezměnily, je to
jedna koruna na občana za rok.
Paralelně s touto aktivitou jednáme i s firmou ČEZ. (pokrač. str. 3)

Energoregion stále požaduje kompenzace

foto: mask

/Hrotovice/ Ve čtvrtek 25. ledna
se konala v Hrotovicích valná
hromada sdružení Eneroregion
2020. Na programu jednání bylo
mimo jiné seznámení s činností
sdružení a informace o některých
nových záležitostech.
Šlo především o aktivitu minu-
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Jak to vidí „na kraji“... Odpadkové koše pro pejskaře budou i nadále
Jak vedení JM kraje vnímá výstavbu nových 26 větrných elektráren
v okolí obcí Mackovice, Oleksovice a Břežany z pohledu jednak ekonomického, ekologického ale i estetického? Budou v těchto směrech
elektrárny přínosem, nebo s provozem budou spojena i negativa?
Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Skutečnost, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal k záměru
výstavby 26 větrných elektráren v k.ú. Mackovice, Oleksovice a Břežany souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, v žádném případě neznamená zásadní obrat v dosavadním
přístupu Jihomoravského kraje k využití větrné energie na svém území. Nadále nepovažujeme větrnou energii za tak perspektivní zdroj,
který by měl v podmínkách kraje výrazně vylepšit podíl alternativních
zdrojů na celkové výrobě energie. V průběhu posuzování vlivů na životní prostředí bylo podstatným hlediskem kladné hodnocení několika
autorizovaných osob a dále ta skutečnost, že při veřejném projednání
byl vysloven jednoznačný souhlas zastupitelstev dotčených obcí. Souhlasné stanovisko krajského úřadu je však pro investora pouze jedním
z podkladů, které musí získat před vydáním územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Mimo jiné bude záměr dále projednáván
v samostatném řízení z hlediska krajinného rázu a možnosti dopadu
na zvláště chráněné druhy živočichů. Nezbytné je rovněž projednání
příslušných změn územních plánů obcí. Investorovi byla též stanovena povinnost kompenzačního opatření, které spočívá ve vytvoření
náhradního biotopu pro zvláště chráněné druhy ptáků. Tím bude částečně kompenzován i vliv na krajinný ráz území, který je v případě
takovýchto staveb nesporný. Pokud jde o ekonomické hledisko: jdou
zcela mimo Jihomoravský kraj smlouvy mezi investorem stavby a dotčenými obcemi a vlastníky pozemků o finančních náhradách. Rovněž
ekonomický přínos samotné výroby elektrické energie lze posoudit
pouze velmi těžko. Srovnatelné zařízení větrného parku v Břežanech
je v provozu teprve jeden rok a Jihomoravský kraj nemá k dispozici
údaje o reálné výrobě elektrické energie. Záleží pouze na provozovateli
elektráren, zda a v jaké podrobnosti takové údaje poskytne.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Někteří
občané v Moravském Krumlově
upozorňují na neutěšený stav
speciálních odpadkových košů
určených na psí exkrementy.
„Občané i město mají k sobě
určité povinnosti, které upravují
zákony. V každém případě je
důležité, aby lidé pořádek udržovali. Jsme jako zprostředkovatelé
a umožňujeme, aby ho mohli
zachovávat. Mě to připadá, že ale
musí existovat represní složka,
aby mohl být postižen každý,
kdo pořádek nedodržuje. Město
udělalo a vymezilo všem vlastníkům psů prostory, kde mohou psy
pouštět a nechat je proběhnout.
Kde tato místa jsou, je všeobecně
známo, byla s nimi veřejnost seznámena. Nejvíce psů je na sídlišti. I když legislativa uvádí, že pes
by měl být na vodítku a má mít
koš, jejich majitelé by ale také po
svých psech měli uklízet jejich
exkrementy. Umožnili jsme toto
nainstalováním pěti speciálních
košů. Ty byly označeny a byly na
nich i sáčky, které stojí kolem 32
tisíc ročně. Problém je v tom, že
pokud se sáčky vyvěsí, tak jsou
nejrychleji do dvou hodin a nejpozději do dvou dnů pryč. Nejsou
použity na to, k čemu jsou urče-

foto: mask

ny, ale jsou utrhány a rozházeny
po okolí. Tak je tu asi cosi nezdravého. Také evidujeme stížnosti na
absenci sáčků. Ty odpoledne
doplníme a večer tam již nejsou.

Pejskaři by ale měli nosit sáčky
u sebe a ne se jen spoléhat na vyvěšené. Samozřejmě po zimě také
počítáme s údržbou těchto košů,
ty, co byly v nejhorším stavu,

Jihomoravský kraj prodává v k.ú. a obci Tavíkovice,
okres Znojmo, areál zrušeného učiliště, a to:
budovu bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 44/5,
budovu bez čp/če občanská vybavenost na p.č.St. 44/6,
budovu bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 44/9,
a pozemky: p.č.St. 44/5, p.č.St. 44/6 a p.č.St. 44/9,
za nejvyšší nabídku kupní ceny. Administrativní cena
činí 6.004.760,- Kč, tržní cena byla stanovena
na částku 5.000.000,- Kč. Bližší informace najdete
na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz nebo dotazem
u kontaktní osoby, JUDr. Krchová, tel.: 541 652 493.

Jednota SD Moravský Krumlov hledá

stavební firmu do výběrového řízení,

která je držitelem certifikátu ISO 9001:2001,
na provedení rekonstrukce
prodejny v Tvořihrázi.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Jednota spotřební družstvo M. Krumlov,
nám. T.G. Masaryka 28,
672 12 Moravský Krumlov

M SPORT

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

ZIMNÍ BUNDY MNÍ
ZI
- 30 až 60%

J
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R
P LYŽÁKY
Ý
V
BĚŽKAŘSKÁ OBUV
již od 1.290,- Kč

LOAP, NORD BLANC
ALPINE PRO
HANNAH

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Vladimír Věžník
Dobelice 3
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 544 124

zakázková výroba ze dřeva
opravy a restaurování nábytku
truhlářské práce

LANGE
SALOMON
ROSSIGNOL

Ryšavá Michaela - 604 215 793
Pospíšilová Irena - 739 650 457

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

-

levně

-

rychle

V uličce 2, Ivančice (naproti Sika)

oprava oděvů do 7 dnů • zakázka do 14 dnů

SLEVA 10%
NA VŠECHNY SLUŽBY
DO KONCE ÚNORA

Otevřeno:
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00-17.00 • ST 14.00-17.00
Telefon: 731 179 959

LYŽE ZA SKVĚLÉ CENY

I nadále si naše pojišťovna zachovává
nízké ceny povinného ručení, a to díky
segmentaci obyvatel a věku pojistníka.

) 602 733 688
KREJČOVSTVÍ MM

- 40 až 60%

Novinky pro rok 2007
Zvýhodněné
povinné ručení pro:
lékaře, držitele ZTP
pojišťovna, a.s.
a občany od 55 let

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
kvalitně

NORDICA EM6 3.990,- 2.290,DALBELLO NX70 5.990,- 3.590,-

ALPINA, SALOMON
již od 1.190,- Kč

jsme celé vyměnili, plánujeme i
rozšíření počtu košů. Je ovšem
možno používat i normální odpadkové koše,“ sdělil Jiří Kubík,
ředitel Technické a zahradní správy města Moravský Krumlov.
„Je také nutno upozornit na to,
že při placení poplatků za psy na
městském úřadě dostávají majitelé sto sáčků na psí exkrementy
a z toho důvodu předpokládáme,
že je budou nosit sebou a uklízet
po svých psech a ne očekávat, že
tam budou zrovna nainstalované
sáčky. Je skutečností, že sáčky
někdo bere, ale je také možné, že
jsou některými používány na svačiny pro děti, to se také může stát,
je to levnější,“ doplnil starosta
města Jaroslav Mokrý.
Přitom je evidován i takový
případ, kdy jeden koš na psí exkrementy byl vyvrácen a prohozen přes zadní okénko do osobního auta. „Co se týká činnosti
městské policie, tak je skutečně
i v tomto směru preventivní.
Pokud jsou v dohledu strážníci
městské policie ve službě, každý
pejskař exkrementy odstraňuje,
ale pokud ví, že je nepozorován,
neodstraní nic,“ potvrdil situaci
výkonný velitel městské policie
Jan Klikar.
/mask/

V - Hunter

nádvoří Knížecího domu, Růžová 39
Moravský Krumlov
MYSLIVECKÉ ODĚVY
VYBAVENÍ DO PŘÍRODY
SLEVY NA ZIMNÍ OBLEČENÍ:
Zimní bundy .................... 15 %
Termoprádlo ................... 15 %
Svetry .............................. 10 %
Flanelové košile .............. 10 %

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444
Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
(třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

OSLAVANY

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

Nástrojáře • Obráběče kovů
Technologa obrábění
Provozního technologa
Metalografického laboranta
Kalkulanta
(ÚSV tech. směru, AJ komunikativně,
možnost zaučení)

Recepční na vrátnici

(ÚSV, zákl. NJ nebo AJ, zákl. PC)

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší profil prac. míst naleznete na:
www.job.cz nebo www.uradprace.cz
Informace podáváme na adrese:
Padochovská 1, 664 12 Oslavany, tel.:546 418 107,
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ „INKA“
Moravský Krumlov • Znojemská 389
(naproti jatkám vedle bistra „Kolis“)
Otvírací doba: po-pá 8.30-16.30
úterý 13. 2. zavřeno

samoobslužný prodej • dětský koutek
s kočárkem do prodejny
Přijďte se podívat, těšíme se na vás !!!

Nabízíme:
ponožky • punčocháče • body • dupačky
svetry • čepice • košilky • nátělníky • tepláky
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Nový průmyslový závod bude postaven v Ivančicích KUPIDO letí dál
V souvislosti s výstavbou nového průmyslového závodu firmy
GLZ v Ivančicích na výpadovce
do Oslavan jsme oslovili spolumajitele firmy Františka Boka
a položili jsme mu pár otázek,
aby osvětlil záměr firmy široké
veřejnosti a vyjádřil se k dopadům na obyvatele a krajinu
Představte nám Vaši firmu,
čemu se věnuje?
Firma GLZ s.r.o. byla založena
4. srpna 2003 za účelem zastoupení firmy BALZERS na českém a slovenském trhu v oblasti
fyzikálního povlakování obráběcích nástrojů, forem, lisovacích
nástrojů a komponentů. Od 1.
ledna 2005 byla založena organizační složka BALZERS GmbH
- Česká republika a firma GLZ

s.r.o. připravovala výstavbu technologického centra pro fy BALZERS, GÖDING a GLZ. Před
ukončením územního rozhodnutí
fy BALZERS a GÖDING odstoupily od společného projektu.
Firma GLZ byla postavena před
rozhodnutí, buď ukončit výstavbu technologického centra,
nebo se pokusit navázat spojení
s konkurencí. To se povedlo a byl
navázán kontakt s renomovanou
povlakovací firmou CemeCon
Würselen v Německu, která
doposud nebyla zastoupena na
našem a slovenském trhu. Získali
jsme výhradní zastoupení jak pro
Českou a Slovenskou republiku,
tak i část Rakouska a Maďarska.
Jaké jsou vaše aktivity
v Ivančicích, co tu budete stavět

a provozovat ?
Dne 27. listopadu 2006 byla
založena nová firma CemeCon
s.r.o. která sdružuje CemeCon
AG Německo a GLZ s.r.o. Ivančice a bude provozovat fyzikální
povlakování nástrojů pro třískové
obrábění v prostorách Technologického centra, které firma GLZ
s.r.o. postaví. Firma GLZ bude ve
svých prostorách vyrábět pomocná zařízení pro fy CemeCon s.r.o.
zajišťovat logistiku a provádět
servis a ostření diamantových
nástrojů.
Dotkne se provoz života v blízkosti bydlících občanů?
Provoz v technologickém centru na ulici Padochovská se života
občanů v ničem negativním nedotkne, jelikož provoz fyzikálního

(pokračování ze str. 1)
A to s jejím generálním ředitelem. Situace se ale nezměnila,
přesto budeme dále jednat,“ sdělil Josef Zahradníček, předseda
sdružení.
Ke slovu se také dostala druhá
strana a to zástupce skupiny ČEZ.
„Musím říci, že všech těch pět
bodů, které naformuloval Energoregion, se v záměrech shodují
s našimi, ale ne v jejich naplnění.
To konkrétní naplnění si představujeme trochu jinak. Jeden
z bodů je, že na ČEZu pracuje
pracovní skupina, která připravuje zákon, kterému pracovně
říkáme „průmyslová daň“. Ten
by se měl týkat investičních pobídek, plateb a odvodů do regionu,
kde jsou velká průmyslová díla,
která mají dopad a vliv na životní
prostředí v daném regionu. Byli
bychom rádi, kdyby se daňové

zatížení nezvyšovalo a jednalo
by se o v zásadě o daňovém
přerozdělení. V současnosti obce
podporujeme tím, že investujeme
několik desítek milionů korun,
které dáváme do reklamních aktivit a prostřednictvím nadace ČEZ
obcím,“ vysvětlil tiskový mluvčí
EDU Petr Spilka.
Částka, která je uváděna, je ale
jen zhruba třetinová oproti tomu,
co požadují obce v dvacetikilometrovém pásmu. „Jedná se o
to, že peníze z nadace ČEZ jsou
brány ze zisku firmy, ale pokud
jednáme o průmyslové dani, tak
to je nákladová položka, stejně
tak i reklamní peníze. Jsme rádi,
že se jedná o uzákonění toho stavu, ale řešení je více a myslím si,
že parlament by neměl přijímat
obecné zákony, ale takové, které
se týkají všech průmyslových
podniků. Nevíme, proč právě

jaderná energetika by měla být
znevýhodňována. To je naše priorita,“ doplnil Petr Spilka.
„Právě proto, že jaderná energetika je tak výjimečná, měla by
být řešena jako první. Jestliže
jsme uváděli v programovém
prohlášení, že usilujeme o zákonnou normu, tak jsme také uvedli
důvody, proč si myslíme, že by
právě Atomový zákon měl být tím
řešením na prvním místě. Ostatní
možnosti jsou buď na začátku,
nebo jen v úvahách a my doufáme
a očekáváme po zkušenostech, že
jiné řešení než Atomový zákon by
nebylo reálné v tomto a možná
ani v příštím volebním období.
Všem jde o čas. V jiných zemích
jsou různé varianty řešení. Někde
je průmyslová daň, ale je nutné to
vidět v kontextu té dané země,“
uvedl Bedřich Mozor, tajemník
Energoregionu 2020.
/mask/

Energoregion stále požaduje ...

Jsme firma již s 13-letou historií, která Vás zve k návštěvě do nově zrekonstruovaného areálu auto-pneuservisu, kde Vás rádi
obsloužíme, poradíme a doporučíme co nejlepší řešení pro Vás a Vašeho „MILÁČKA“.
Jsme autorizovaný servis skupiny „AUTOPROFITEAM“ a „METEOR“. Veškeré opravy provádíme se zárukou, uplatňujeme
tzv. „BLOKOVOU VÝJIMKU“, tzn. že námi poskytované náhradní díly jsou originálními náhradními díly a proto můžete
v našem servisu provádět garanční prohlídky i s nově zakoupeným vozem. Přičemž se nevystavujete riziku ztráty
GARANCE na Váš nový vůz u původního prodejce, včetně vozidel na leasing.
SLEVA NA DOPRODEJ
ZIMNÍCH PNEU

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

JOSEF REITER - TRUHLÁŘSTVÍ

Petrovice 63

OKNA • DVEŘE • NÁBYTEK

NAVŠTIVTE NÁS V NOVĚ OTEVŘENÉ VZORKOVÉ KANCELÁŘI
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ 720
A NECHTE SI ZPRACOVAT CENOVOU NABÍDKU ZDARMA
OKNA
euro 68, kastlové

zastoupení firmy
GENERIA s.r.o.

VCHODOVÉ DVEŘE
dle vlastního návrhu

plastová okna a dveře
okna a dveře Internorm
dřevohliníková okna
plasthliníková okna

VNITŘNÍ DVEŘE
z masivního dřeva
dýhované, PVC fólie
kašírované

Přijmeme
spolehlivého truhláře
pro samostatnou práci.
Profesní životopis
NÁBYTEK NA MÍRU
zašlete na naši adresu:
KUCHYNĚ
Domluvte si schůzku na: 672 01 Petrovice 63

telefonu: 604 233 397, nebo 515 323 250, nebo josef.reiter@volny.cz

povlakování je velmi ekologický
a neprodukuje žádné nebezpečné
odpady. Celý výrobní prostor je
klimatizován a veškeré technologické operace jsou realizovány
v uzavřených jednotkách. Samotný proces PVD povlakování
– nanášení různých směsí prvků
řádově do pěti mikronů probíhá
ve speciálním vakuovém zařízení
za nejvyšší možné čistoty.
Jak pomůže výstavba závodu
zaměstnanosti v regionu?
V letošním roce budou po
dostavbě Technologického centra uvedeny do provozu dvě povlakovací jednotky. Po rozšíření
v následujícím období, kdy budou uvedeny do provozu další
tři povlakovací jednotky, vytvoří
firmy GLZ s.r.o. a CemeCon s.r.o
cca 50 až 60 pracovních míst.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Dne 23. ledna 2007 proběhla ustavující schůze komise pro územní plánovaní,
investic a dopravy Rady města Ivančice, označovaná zkráceně KUPIDO. Takže
tak, jak jsme psali v zářijovém Ivančickém zpravodaji: „Uvidíme, jestli bůžek
KUPIDO poletí dál“, po listopadových komunálních volbách. Odpověď zní:
„Ano, KUPIDO letí dál“.
Komise na svém úvodním zasedání stanovila priority, kterými se chce výrazně zabývat a přivést k realizaci oblast dalšího rozvoje bydlení, zabývat se
intenzivně řešením dopravy, investic města, řešení přípravy průmyslové zóny.
Do komise zasedl na post předsedy stávající člen Pavel Vavroušek, profesním
zaměřením geodet v oblasti katastru nemovitostí a přípravy investic. Místopředsedou byl jmenován radní z minulého volebního období a stálý přísedící této komise Ing. Pavel Valenta, pracující v oblasti přestupkového řádu na MÚ Rosice,
taktéž se znalostí profesně dopravní problematiky jako bývalý policista. Na post
tajemníka komise byla jmenována Ing. Jana Zemková-Němcová, zaměstnaná
u projekční firmy v oblasti dopravy, zaujímající čelní místo na českém trhu
v oblasti projektování mostů a inženýrských konstrukcí. Do komise vstupuje
jako nový člen. Dalším ze staronových členů v této chvíli šestičlenné komise je
Ing. Josef Janíček, projektant v oblasti pozemního stavitelství se zaměřením na
individuální rodinnou výstavbu. Novým členem byl za oblast dopravy, dopravců a investic do sportovních zařízení zvolen Milan Buček, jako největší místní
dopravce a aktivně činný jako předseda oddílu házené v našem městě. Sestavu
komise uzavírá další nový člen Petr Sláma. Do komise již nemohl být jmenován
pan Jaroslav Musil ( 22.12.2007), na něhož nám zůstane už jen vzpomínka.
Bývalým členům, kteří v nově ustavené komisi nezasedli, bych chtěl jménem
svým i jménem komise poděkovat za odvedenou práci a vedení města i občanům slíbit, že svou práci v opětovně ustavené komisi KUPIDO budeme vykonávat v souladu
se svými profesními znalostmi co nejlépe. Podpoříme rozvoj a rozkvět našeho krásného města v údolí na soutoku tří řek. Vavroušek Pavel, předseda komise KUPIDO

VÝHODNÉ ZIMNÍ SLEVY
Parapety vnitřní (PVC, voděodolná dřevotříska) od 144 Kč/bm
Parapety venkovní (hliníkové, pozink) od 84 Kč/bm
Sádrokartonové systémy, zateplení
Materiály pro zateplení fasád - polystyren, minerální vata
Pálená střešní krytina TONDACH
Betonové střešní krytiny: BRAMAC, KM beta, KB-blok

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ • KOKS • HNĚDOUHELNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY (44 KČ/10kg) • KOVÁŘSKÉ ČERNÉ UHLÍ
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Ve škole bude kantýna Na Znojemsku vyrostou nové větrné elektrárny
/Oslavany/ V oslavanské základní škole se chystá pro učitele i
žáky velmi příjemná novinka. V budově druhého stupně v přízemních
prostorách bude otevřeno nové občerstvení. Vedení školy se dohodlo
s místním podnikatelem na vybudování malého posezení na způsob
kantýny. Podmínky otevření jsou projednány s hygienickou službou
a samozřejmě i vedením města. Ve škole tak děti budou mít své plnohodnotné občerstvení, které samozřejmě bude směřováno kromě
klasických pokrmů, ovoce a zeleniny, i na nabídku teplých nápojů
nebo školní potřeby. Podobná zařízení jsou obvyklejší spíše na středních školách, ale tato aktivita vedení základní školy v Oslavanech je
brána spíše pozitivně a školu tak povýší o krůček výše v poskytování
komfortu pro učitele, ale především žáky.
/jak/

Černých skládek přibývá

/Moravský Krumlov/ Možná právě proto, že letošní zima je skoupá
na sněhovou přikrývku, objevují se nešvary dnešní společnosti v podobě černých skládek. „K pořádku ve městě a okolí bych chtěl uvést následující. Máme po městě rozmístěno 80 odpadkových košů a je celkem
vyhovujícím způsobem otevřen sběrný dvůr, do kterého mohou odložit
- dá se říci - téměř všechno. Záměrně neříkám všechno, ale služby,
které poskytujeme jsou na velmi dobré úrovni. Přesto se nám objevila
divoká skládka na Rakšickém nádraží nebo v Polánce, kde jsme zlikvidovali ledničky a čtyři kubíky smetí, v pytlích poházené odpadky,
počítačové monitory. Divil bych se, kdyby soukromá osoba vyhodila
čtyři počítačové monitory a myslím si, že pokud by si městská policie
třeba nohy vyvrátila, nepomůže to a je na lidech, aby si na tyto věci dali
také pozor,“ sdělil Jiří Kubík, ředitel Technické a zahradní správy města
Moravský Krumlov. Také sami lidé mohou přispět k tomu, aby se černé
skládky dále nerozšiřovaly a pokud jsou svědky páchání nějakého nelegálního zbavování se odpadků, tak mohou vytočit číslo městské policie
a na nepravosti takového hříšníka sami upozornit.
/mask/

Digitalizace města a okolí

/Oslavany/ Občany Oslavan, ale i okolí čeká zavedení nových služeb
od poskytovatele kabelové televize. Město i občané byli o této záležitosti již informováni. Jde o to, že kabelová televize, která je rozvedena
na území města přechází na digitální vysílání a výrazně rozšiřuje spektrum programové nabídky. Není to ale jen nabídka produktů kabelové
televize, ale co je zajímavé, i telefonování prostřednictvím internetové
sítě, jejíž připojení je samozřejmostí. Ozývají se sice připomínky, že
dochází ke zdražení služeb, ale k tomu je potřeba říci, že v nabídce je
širší spektrum programů, kterých je 50, i možnost telefonování přes
internet. Právě v tomto telefonování je budoucnost a oproti jiným poskytovatelům dojde k úsporám. Jen čas ukáže, jak tato záležitost bude
fungovat. I v počátcích zavádění kabelové televize byla nedůvěra, ale
jak se signál objevil, ve sto procentech se připojovali všichni, proto
lze předpokládat, že se i nové služby ujmou. I městský úřad uvažuje
o využití těchto služeb, protože dojde k masivní úspoře finančních
prostředků z rozpočtu města v oblasti telefonování.
/jak/

foto: mask

/Znojemsko/ Region jen zase
o krůček blíže k výstavbě 26
nových větrných elektráren. Ty
mají vyrůst v katastru obcí Oleksovice, Mackovice a Břežany.
Právě v Břežanech již stojí
pět elektráren, k těm mají přibýt
další dvě. V Mackovicích má být
šestnáct a v Oleksovicích osm
stometrových stožárů. Projekt
výstavby těchto elektráren prošel
na krajském úřadě posuzováním
vlivu na životní prostředí. Může
se tak rozjet územní a následně
stavební řízení.
„Myslím, že výstavba by neměla mít negativní dopad na postoje
lidí. Většina z nich si už zvykla
na elektrárny v Břežanech. Jsou
vidět vždy jen z určitých míst.
Navíc si myslím, že se konečně
začíná pomalu měnit i názor
našich krajských i vyšších politiků. Pokud se přestanou psát
a jinak hlásat nesmysly o cenách
a podobně, budou názory vesměs
kladné. Je třeba říci, že již několik let přispíváme na obnovitelné
zdroje energie, za každou kWh
2,8 haléře. Je to cena zbytečně
nadhodnocená, v současné době

by stačil k obrovským ziskům
elektrárenských společností i
1 haléř z každé prodané kWh.
Dále je třeba říci, že k 1.1.2006
se zvýšila spotřebitelská cena
o 50 haléřů, takže 2 haléře jsou
naprosto zanedbatelné. K 1.1. letošního roku se opět zvýšila cena,
uvidíme o kolik. V letošním roce
je výkupní cena z VE 2,46 Kč, ze
slunečních elektráren 13,46 Kč,
z bioplynu 3,04 Kč, z biomasy
2,34 - 3,37 Kč, z malých vodních
elektráren 2,39 Kč. Jediný zdroj,
který je schopen naplnit náš
závazek na 8 % energie z obnovitelných zdrojů, je větrná energie.
Ostatní jsou zanedbatelné, navíc
energie z bioplynu a biomasy
vzniká spalováním a vypouští se
do ovzduší oxid uhličitý mimo
jiných zplodin - tudíž to není
vůbec ekologické, tak nevím, jak
to mohou takzvaní ekologové doporučovat,“ uvedl Josef Rebenda,
starosta Břežan.
„Na názor bychom se měli také
zeptat samotných občanů. Pokud
vyjdu z referenda, které proběhlo
v roce 2005, v kterém se vyslovilo
14,5 %����������������������������������������
proti a na základě výsled-

ků loňských voleb, z nichž vzešlo
to samé zastupitelstvo, které v roce 2004 podepsalo smlouvu o spolupráci s firmou, která chce postavit větrný park Mackovice, vyvozuji, že občané v převážné většině
vnímají výstavbu větrného parku
kladně. V blízkosti obce se nachází větrný park Břežany, který vyvrací všechny vznášené pochybnosti. Diskutovat se dá o změně
rázu krajiny, protože větrný park
bude novou výraznou dominantou. Většina nás pamětníků si
pamatuje obec obklopenou sady
a vinohrady, nyní jen holé pláně
a většinou nemocné větrolamy.
Věřím, že většina občanů bude
hrdá na to, že obec se postavila na
stranu ekologických aktivit pro
omezení vlivů globálního oteplování,“ připojil se Karel Ondráček,
starosta Mackovic.

„Kdy by mohly být elektrárny
uvedeny do provozu, nejsem schopen říci, ještě proběhne územní
řízení a stavební řízení. Jak dlouho to potrvá, nevím. Když půjde
všechno dobře a nevyskytnou se
nečekané komplikace, mohlo by
být stavební povolení v druhé polovině roku 2008,“ doplnil Josef
Rebenda.
„Předpokládám, že změna územního plánu, územní rozhodnutí a
stavební povolení budou vyřízeny do konce roku 2007 a v roce
2008 se začne s výstavbou. Po
zkušenostech se současnou byrokracií jsem dost velký optimista.
Jsem zvědavý, jestli ČEZ, který
plánuje výstavbu na 100 věží
větrných elektráren se bude také
potýkat s takovými byrokratickými problémy,“ zauvažoval Karel
Ondráček.
/mask/

Nehodovost neklesla

/Znojemsko/ V druhé polovině roku 2006 vešel v platnost nový
silniční zákon. Je pravda, že situace na našich silnicích v oblasti bezpečnosti potřebovala řešení. Pomohl ovšem tento zákon bezpečnosti na
silnicích, nebo se stal nástrojem pro možnou šikanu řidičů?
Statistiku za okres Znojmo poskytla Policie ČR. V roce 2005 se stalo celkem 1252 dopravních nehod. Usmrceno bylo 14, těžce zraněno
30 a lehce zraněno 294 lidí. Alkohol mělo v krvi 89 řidičů a celková
škoda se vyšplhala na 55,7 milionů korun. Oproti tomu v roce 2006
se stalo 1280 dopravních nehod. Z toho usmrceno bylo 16 lidí, těžce
zraněno 55, lehce zraněno 266 lidí. Alkohol mělo v krvi 56 řidičů
a celková škoda se vyšplhala na více jak 57 milionů korun. „V roce
2006 došlo k druhému nejmenšímu počtu dopravních nehod za posledních 10 let, hned po roku 2005, který byl v tomto směru rekordní.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl špatný způsob jízdy a nepozornost,“ uvedl nprap. Jan Křepela, vrchní inspektor PČR Znojmo. Pro
úplnost a lepší srovnání uvádíme také statistiku za druhé pololetí roků
2005 a 2006. Je to tedy před novým silničním zákonem a bezprostředně po něm. V druhém pololetí roku 2005 se stalo celkem 661 nehod,
usmrceno bylo 7, těžce zraněno 18, lehce zraněno 167 lidí . Alkohol se
prokázal u 35 hříšníků. V druhém pololetí roku 2006 se stalo celkem
653 nehod, usmrceno bylo 8, těžce zraněno 33, lehce zraněno 147 lidí.
Alkohol byl u 32 řidičů. Z těchto čísel vyplývá, že s novým zákonem
k podstatnému snížení počtu nehod na Znojemsku nedošlo. /mask/
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671 42 Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791 • www.holyagro.znojemsko.com
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TÉMA Zrcadla: V Klubu mladých fotografů

Jiří Sláma, předseda Klubu moravských fotografů

V Moravském Krumlově v současnosti probíhá na chodbách
městského úřadu výstava fotografií a další se plánuje na léto.
V plánu je také odborná přednáška o digitálním fotografování
a dalším zpracování těchto fotografií. Právě protože Klub moravských fotografů rozšiřuje svoji
činnost v Moravském Krumlově,
oslovili jsme předsedu Jiřího Slámu a položili mu pár otázek.
Představte nám Klub moravských fotografů. Kdy a za jakým
účelem byl založen?
Náš Klub byl založen 28.
května 1988 skupinou třinácti
absolventů tehdejší Krajské školy výtvarné fotografie v Brně.
Na ustavující schůzi vznikl pětičlenný výbor Klubu, jehož předsedou byl zvolen Petr Budinský.
Až v únoru roku 2001 jsem ho
vystřídal já - jeho mladší kolega.
Scházíme se nepravidelně v ateli-

éru na ulici Úvoz v Brně. V současné době je na seznamu členů
klubu 52 fotografů z celé Moravy.
Členové pocházejí nejen z Brna
a jeho okolí, ale také ze Znojma,
Ostravy, Kroměříže, Žďáru nad
Sázavou, Moravského Krumlova,
Bohumína či Velkého Meziříčí.
Tak jak různorodá jsou naše
rodná města, tak různorodá jsou i
naše povolání. Klub moravských
fotografů sdružuje zájemce z celé Moravy a Slezska o tvůrčí fotografii, pořádá klubové výstavy
v celé oblasti své působnosti.
Pomáhá začínajícím fotografům,
umožňuje svým členům prezentaci prací na autorských výstavách.
Na schůzkách mají členové možnost prakticky si vyzkoušet různá
odvětví fotografických námětů
a technik. Následně navzájem
porovnat výsledky svého snažení.
Zde se ukazuje, že i když všichni
fotografují stejný motiv, výsledek

jejich práce je velmi různorodý.
Každý fotograf vidí trochu jinak
a při zpracovávání zvětšenin dodá
do výsledné fotografie kousek
svého já.
Čemu se v současné době věnují členové klubu?
Rádi tvoříme, rádi objevujeme Svět. Každoročně pořádáme
alespoň dvě oblíbené víkendové
tvůrčí dílny v různých místech
naší vlasti spojené s přednáškami
odborných lektorů - zejména fotografů. Naše pozvání neodmítají
ani členové ostatních Klubů fotografů. Velice často si KMF zve
na výjezdní setkání i významné
fotografy k uspořádání přednášek
o jejich dosavadní tvorbě. Tady,
a nejen tady, vzniká spousta
jedinečného a krásného. A protože nejsme skoupí, rádi se o své
zážitky podělíme i s Vámi všemi
prostřednictvím okamžiků, zachycených na našich fotografiích.
Mezi námi najdete kněze, inženýra, ekonoma, doktora práv, ale i
strojvůdce, anesteziologa nebo
pedagoga, člena ostrahy i strojního inženýra. Také naše zájmy
jsou různé. Někteří z nás, kromě
toho, že rádi fotografují, což nás
spojuje, také cestují, chodí po
horách, lezou mezi brouky, číhají na divou zvěř, objevují krásy
architektury, potápí se v hlubinách
nebo naopak létají v oblacích,
ať letadlem nebo třeba i horkovzdušným balónem, aby zachytili
krajinu. Nebo jiní, kteří umí bravurně zachytit krásu jiné krajiny
- krajiny ženského těla i duše.
Můžete čtenářům konkrétně
přiblížit, kde je možné shlédnout
práce členů?
Ročně můžete shlédnout díla
alespoň 20 autorů na jejich samo-

statných výstavách ve výstavních
prostorách po celé Moravě, kromě toho se můžeme pochlubit
minimálně pěti výstavami Klubovými, které mají význam zejména
pro ty členy Klubu, kteří ještě
nemají dostatečné množství dílek
pro svou vlastní autorskou výstavu, třeba právě v Moravském
Krumlově nebo Znojmě.
Takže aktivně vystavujete i
v Moravském Krumlově. Máte tu
členy, co vás k tomu přivedlo?
V Krumlově již tradičně vystavujeme od roku 1990, máme
zde kolegu Josefa Kristiána a
dlouholeté přátele. Navíc výstavní prostory na radnici i v Galerii
jsou skvělé.
Co pro tento rok připravujete
pro veřejnost? Na co nás pozvete?
Opět budeme prezentovat tvorbu členů klubu na výstavách v M.
Krumlově, Letovicích a převážně
v Brně. Zde je více možností
pro krátkodobé výstavy, které
aktuálně realizujeme - např. v
prostorách Starobrna, Olympie,
Ponrepa, Domu pánů z Lipé atd.
V letošním roce bude již desátý
ročník ohněstrojných přehlídek
– chystáme velkou expozici
fotografií a tradičně se úspěšně
zůčastňujeme soutěže fotografií
z ohňostrojů. No a v červnu a říjnu vyrazíme na víkendové focení
do hor.
Řeknete nám závěrem něco o
sobě a Vaší fotografické tvorbě?
Fotím denně, ale na vlastní
tvorbu moc času nezbývá. Inu,
živím se touto prací. Proto víc
než dvě výstavy za rok nestíhám.
Především se věnuji reportážní
fotografii a jako koníčka zachycuji
na černobílé fotografie ženské akty.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Moravský Krumlov opět
s Infokanálem v kabelové TV!
Již během vánočních svátků mohli obyvatelé Moravského Krumlova,
kteří vlastní aktivní kabelovou zásuvku, spatřit svůj dárek od samotné radnice města Moravský Krumlov v podobě návratu Regionálního informačního kanálu (RIK), který se objevil po několika nekonečných tahanicích
tentokrát na (docela kontroverzním) kanálu S10 ve verzi demo a později,
první sobotu po Novém roce, i s plnohodnotnou náplní včetně novoročního
přání nově zvoleného starosty Moravského Krumlova ing. Jaroslava Mokrého. Podle informací, které plynuly z vysvětlení bývalé místostarostky
paní Valachové, se kterou jsem vedl konzultace k problému RIKu, byla
právě frekvence S10 trnem v oku a příčinou možná fiktivních problémů,
které vytvářeli jistí lidé z bývalého zastupitelstva města v Mor. Krumlově.
Jednání s firmou SELF, potažmo s Televizí Ivančice, se tak táhlo neskutečně a nekompromisně dlouho v neprospěch města Moravského Krumlova a tím i samotných občanů, kterým nebylo lhostejné, že prostředky, vynaložené do rozvodů sítě pro kabelovou TV na konci devadesátých let, nejsou
plně využity pro tak potřebnou informovanost regionálního rozsahu.
Samozřejmě zastupitelům šlo také o efektivní využití finančních prostředků a dle mého názoru raději schvalovali zbytečné návrhy, které se
týkaly spíše šíření přenosu přes místní rozhlas, který je pochopitelně
nedílnou součástí informovanosti, ale jeho nepraktičnost ho řadí kvůli jednotvárnosti a nadměrnému hluku od zvýšeného stupně dopravy u hlavních
silnic k systému patřícímu do dob prašných silnic, tím pádem do jiného
století a samotného počátku automobilového vývoje.
Tím vůbec nechci naznačit, že se nehodí, protože zákon o informovanosti dává najevo, že informováni musí být všichni, a to právě místní rozhlas
naplňuje pro obyvatele, kteří nevlastní zásuvku kabelové TV ať už z důvodů technických (ulice Floriánská, Slunečná atd.) nebo sociálních.
Každý z nás musí uznat, že doba, kterou prožíváme, je rychlá, pro někoho jistě uspěchaná a přesné informace o změnách či přerušení v oblasti
dodávek energií (voda, plyn, elektřina) se po našem návratu ze zaměstnání
jistě hodí každému a pochopitelně pro každého v jiném časovém rozpětí.
Tyto zprávy jsou velmi důležité, i když jejich platnost trvá v některých
případech jen několik hodin.
Doby jednotného ukončení denní směny v podobě sirény zmizely a druhy
obživy obyvatel se již od konce osmdesátých let rozšířily o podnikání, díky
kterým se každý občan vrací domů v jiném čase a systém intervalových
vložek v RIKu se zdá být tím nejvhodnějším řešením, jak dobře informovat
všechny obyvatele nejen o zmíněných problémech, ale i o zábavě a různých
akcích ve volném čase, a kam za odpočinkem.
Pro starší i seniory je to jistě pohodlný zdroj informací o dění v jejich
městě, už z důvodu různých handicapů. Např. pro sluchově postižené či
lidi s problémy zraku a jinými obtížemi, včetně omezené pohyblivosti,
není otevření okna v zimním období, aby jim neuniklo žádné sdělení právě
z místního rozhlasu, jistě příjemnou záležitostí a může vést ke zdravotním
komplikacím. RIK je významný hlavně v tom, že přináší aktuální informace přímo do pohodlí našich domovů. Za tuto užitečnou formu informací
a návrat Moravského Krumlova do života v regionu patří dík všem, kteří se
o to jakoukoli měrou zasloužili.
Oldřich Leikep ml.

TMK TRAVEL - CESTOVNÍ AGENTURA
• pobytové zájezdy v tuzemsku i zahraničí • poznávací zájezdy
• exotické pobyty • cykloturistické a vodácké zájezdy • léčebné
a lázeňské pobyty • chaty a chalupy • autobusové jízdenky
Student Agency • LAST MINUTE - denně aktualizováno
• rezervace zájezdů on-line
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Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

© TMK travel 2007 - sezónní nabídka
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Pro všechny
jednotlivce, rodiny, kolektivy
do všech schránek
v našem regionu
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aktuálně vydané číslo tištěného Zrcadla
informace z komunální politiky a regionu
články z kultury a sportu v regionu
kulturně-společenský infoservis
reakce - názory - polemiky
kompletní archiv Zrcadla
archiv Expedice Speculum
tituly Edice Zrcadlo
komerční inzerce firem
prezentace neziskovek
rozhovory, komentáře
ankety, soutěže
a spoustu jiného
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na webových stránkách naleznete:

REDAKCE
čtrnáctideníku
ZRCADLO a serveru
www.zrcadlo.info

Růžová 39, Knížecí dům
672 01 Moravský Krumlov
telefon a fax: 515 321 099
e-mail: noviny@ zrcadlo.info

Re
gio

Zástupce vydavatele a šéfredaktor,
komerční inzerce

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Marek Pečer, mobil: 608 252 541
telefon a fax: 515 321 099
e-mail: noviny@ zrcadlo.info

Redaktor

Martin Sklenář, mobil: 777 769 807
e-mail: redaktor@ zrcadlo.info

Soukromá řádková inzerce

telefon a fax: 515 321 099
mobil pro sms: 777 769 814
e-mail: inzerce@ zrcadlo.info

Edice ZRCADLO
e-mail: edice@ zrcadlo.info

Expedice SPECULUM

e-mail: speculum@ zrcadlo.info
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Díky nám si to
opravdu užijete

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Prodej RD 5+1 Neslovice, PO
REKONSTRUKCI, 2 NP, celková
plocha 110 m2, zastavěná plocha
60 m2, část. podsklepen, vlastní
studna, dvůr, veškeré IS.
Cena: 1,95 mil. Kč

splátka od 5.920 Kč/měs.

Pěkná chata ve výbor. tech. stavu
o vel. 3+kk + veranda v krásném
prostř. Vysočiny, v obci Heřmanov,
sam. st., 2 NP, část. podskl., IS: el.,
voda, odpad-septik, vytápění na TP.
Cena k jedn.: 520 tis. Kč

splátka od 1.617 Kč/měs.

Celoročně obyvat. zděná chata 3+1
Ivančice, lokalita Střibský mlýn
pozemek 550 m2, koupelna a WC
nutno dobudovat - není funkční, IS:
voda z vl. studny v chatě, el., septik.
Cena: 830 tis. Kč

splátka od 2.512 Kč/měs.

léto 2007

NOVÁ VÝSTAVBA

Prodej nových CIHLOVÝCH
BYTŮ o velikostech 2+kk a 3+kk
v Oslavanech.
Cena od 1.021.380 Kč + 5%DPH
splátka od 3.310 Kč/měs.

Oplocený stav. pozemek na jeden
i více RD o výměře 2.200 m2
v obci Zbýšov, část. v mírném svahu i na rovině, příjezd. cesta, IS:
kanalizace, ostatní IS v dosahu 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

splátka od 1.705 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA

Stav. pozemek na RD na pěkném místě v klidné části obce
Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS.
Cena: 315 tis. Kč

splátka od 974 Kč/měs.

Pozemku na výstavbu chaty v obci
Ivančice o vým. 968 m2, š. 9,5 m.
Na pozemku jsou 2 sklepy a horní
zákl. deska o ZP 16 m2, IS: el. na
pozemku, voda - možnost studny.
Cena: 245 tis. Kč

Prodej nových bytů v Ivančicích
o velikostech 1-3+kk s terasou,
balkonem, možnost garáže nebo
garáž. stání, sklep.
Cena od 954.590 Kč vč. DPH a prov.
splátka od 2.968 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

Pronájem kom. prostor Ivančice
o ploše 750 m2, 2 NP, vytápěné,
parkování, IS: voda, el. 220/380 V.
Součástí oploc. areálu s vrátnicí,
možnost vjezdu kamionu. Vhodné
na sklad. výrob. i kancel. prostory, aj.
Cena: 30.000 Kč/měs.

Řadová garáž Ivančice-Letkovice,
zast. plocha cca 29 m2, s montážní jámou, pracovním ponkem
a zavedenou elektřinou. Garáž
je prázdná.
Cena: 90 tis. Kč

VÝSTAVBA RD 4+1 - dvojdomků o ZP 150 m2 v obci Padochov,
22 km od Brna a dobrou dopravní dostupností, o výměře pozemku
500 - 998 m2, veškeré IS. Možnost koupě samostatného pozemku.
Cena hrubé stavby od 1,88 mil. Kč vč. pozemku a IS
splátka od 5.842 Kč/měs.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

chromového programu pro Vaši kuchyňskou linku
madlo
s úchyty

60 cm 20,100 cm 30,police
na fólie

123,podložka
pod hrnec

14,miska
na ovoce

59,-

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

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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Ojedinělý sociální ústav Ochutnávali mladá vína
/Bohutice/ V Bohuticích si dostane rady, jak by se dala chuť
budují v Krumlově
sobotní podvečer dali ve spole- zlepšit. Je to všechno v rámci
/Moravský Krumlov/ Na ulici Nádražní v Moravském Krumlově
vyrůstá nová budova, která je ve stádiu hrubé stavby. Nachází se v blízkosti výchovného ústavu. Jedná se o součást stávajícího zařízení, které
má sloužit pro nezletilé matky s dětmi, které mají soudně nařízenou
ústavní, či ochrannou výchovu. Jde o ojedinělý projekt tohoto druhu.
„Tato stavba je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje našeho
ústavu. Bude zde vybudováno 12 obytných jednotek a další obslužné
provozy. Po zahájení provozu budeme jediným specializovaným
zařízením na Moravě a druhým v České republice. Bude to moderní
zařízení s celodenním a celoročním provozem, které bude splňovat
nejnáročnější pedagogické, hygienické i sociální požadavky. Kolaudace objektu je naplánována na srpen letošního roku. Ve výběrovém
řízení uspěla firma Miloš Ryšavý z Vémyslic a odvádí zde výbornou
práci. Samozřejmě nám také napomáhá mírný průběh zimy, a proto
se zahájením provozu počítáme nejpozději počátkem roku 2008,“
objasnil Jan Košíček, zástupce ředitele Výchovného ústavu, dětského
domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny v Moravském Krumlově.

čenském sále DPS dostaveníčko
místní vinaři. Konal se tu totiž
nultý ročník nově založeného
ochutnávání mladých vín.
„Zorganizovali jsme nultý
ročník ochutnávky mladých vín
pro Bohunické vinaře. Oslovili
jsme místní výrobce, zda by tuto
akci uvítali. Podařilo se, pozvali
jsme přespolní hodnotící komisi,
aby hodnocení bylo nestranné.
Sešlo se 60 vzorků vín, z toho
je 20 červených. Hodnotí se netradičně a to tak, že každý vzorek
se rozlije jak pro členy komise,
tak i přísedícím vinařům. Poté
je víno slovně ohodnoceno s tím,
že se uvádí jaké je, co mu chybí
nebo přebývá a vyzve se majitel
degustovaného vína, zda hodlá
o vínu něco uvést: jako postup,
nebo jestli je filtrované, viniční
trasu a u směsek i odrůdy a podobně. Pokud nechce, je vzorek
brán jako anonymní. Vinař také

příjemného posezení. Dalším důvodem je, že v dubnu pořádáme
již pátý ročník tradiční výstavy
vín, a tak naši vinaři mohou této
doby využít k tomu, aby mohli
odstranit případné nedostatky a
od odborníků se dozví, co pro
to mohou udělat,“ sdělil starosta
Pavel Štefka.
„Před šesti lety jsme zde v Bohunicích utvořili skupinu vinařů
a dohodli jsme se, že budeme
pořádat výstavy vín. Pokaždé na
Martina chodíme po našich sklepech a ochutnáváme mladé víno,
a protože zájem byl hodně velký,
dohodli jsme se na této akci. Takže vinaři dnes přišli do této společenské místnosti a každý sebou
přinesl jeden nebo dva vzorky.
Víno ochutnáme, zhodnotíme je
a odborníci vysloví svůj názor
s tím, že jen vystavovatel ví, že
zrovna ochutnaný vzorek je jeho,
ale může se i poradit o případném

foto: mask

dalším postupu jeho zhodnocení,“ sdělil organizátor akce Pavel
Sedmera starší.
Akce se setkala s velkým ohlasem jak u vinařů tak i u veřejnosti. Prostory sklepa, kde se setkání
uskutečnilo, byly do posledního
místa obsazeny. „Musím říci, že
loňská úroda byla velmi dobře
vyzrálá, proto drtivá většina vín
je přívlastkových a je tam takřka

skoro u všech odrůd zbytkový
cukr, který ještě všechen neprokvasil. Proto jsou vína trochu
nasládlá, ale postupem doby se
hlavně u vín predikátních cukernatost zráním vytratí a vína budou
velice kvalitní. Proto bych řekl,
že loňská sklizeň je vynikající a
patří za polední léta k těm lepším
ročníkům,“ ohodnotil kvalitu
vzorků Pavel Sedmera.
/mask/

Dětské hřiště městská policie hlídat nestíhá

foto: mask

Investorem výstavby je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které na tuto stavbu uvolnilo zhruba 15 milionů. „Provoz tohoto
etopedického zařízení bude zaměřen na výchovnou práci s děvčaty,
která se svojí vinou, nebo vinou svého okolí dostala do problémů. Jak
jsem se zmínil na počátku, budou zde umísťována gravidní děvčata,
která se u nás budou připravovat na porod a následně zde začnou vychovávat své děti. Po celou dobu pobytu budou děvčata i jejich děti pod
dohledem speciálních pedagogů a zdravotního personálu. Podle svého
věku a schopností budou zařazeny do školy, která je součástí ústavu,“
doplnil Jan Košíček.
Přínos tohoto zařízení je především ve dvou oblastech. Výrazně se
zlepší podmínky pro děvčata, která procházejí složitým životním obdobím. Dívky byly dříve umísťovány do jediného zařízení v Černovicích
u Tábora. Vzhledem k velké vzdálenosti velmi obtížně udržovaly styk
s rodinou, což komplikovalo jejich převýchovu. Podle slov Jana Košíčka je prospěšnost tohoto zařízení i pro město Moravský Krumlov velká.
Najde tu práci přibližně 15 zaměstnanců. Přitom ústav nakupuje zboží
i služby převážně u podnikatelských subjektů z Moravského Krumlova
a tím nepřímo podporuje druhotnou pracovní zaměstnanost.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Na základě článku o krumlovských
bikerech, který vyšel v minulém
čísle našich novin, byla redakce
kontaktována s upozorněním,
že nové atrakce na sídlišti jsou
ničeny výrostky a jejich míčové
hry na hřišti ohrožují okolní návštěvníky.
U hřiště platí, že jsou na něm
vyvěšeny pokyny a je dimenzováno na určité věkové a váhové
kategorie. Atrakce již doznaly
prvních známek záměrného poničení ze strany starších dětí.
„Co se týká větší bezpečnosti
u hřiště s umělým povrchem, tak
čtvrtý díl plotu tam nebyl dán
záměrně, aby si tak lidé nepřipadali jako ve vězení a bylo nějaké
spojení s obytným komplexem.
Víme, že tam hrají fotbal výrostci
v nevhodné obuvi, čímž trpí povrch, kouří se tam, pije se tam a
možná i něco jiného. Městská policie v tomto prostoru nemůže být
stále, ale sami občané na nic neupozorňují. Policie má 7 strážníků
a zajišťuje denní i noční služby
ve 12-ti hodinových cyklech, ale
nemohou být na všech místech
současně. Máme 18 hospod, vináren, heren a jiných provozoven
ve městě a kdyby se policisté měli
dostat jednou za službu ke každé,
tak to stihnou za směnu jen asi
jednou. Jsou pro nás problémová

foto: mask

místa, ale je jich více. Prioritou je
pro nás například přechod na ulici Ivančické, kudy chodí děti do
školy. V momentě, kdy bych měl
rozhodnout, kam policii poslat,
tak je pošlu samozřejmě na přechod pro chodce, protože zdraví
jednoho dítěte je mi cennější, než
napravování hlav několika klac-

ků, kteří dělají zle v průchodu
na náměstí. Kdo toto neuznává,
tak si myslím, že nemá rozum
na svém místě,“ sdělil svůj názor
k situaci Jaroslav Mokrý, starosta
města Moravský Krumlov.
„V době, kdy městských policistů bylo 13, byl vypracován
projekt na kamerový systém,

který úspěšně funguje v mnohých
městech. Podle výsledků je vidět,
že kde je kamerový systém, je
jednodušší a účinnější objasňování narušování veřejného pořádku.
I přesto, že je nás sedm, je nemocnost a musí se vybírat dovolené, jsme schopni služby pokrýt.
Samozřejmě, že nemůžeme být
u každého průchodu nebo hřiště.
Máme ale zpracovanou metodiku
na pokrytí exponovaných míst.
Když se tenkrát systém měl instalovat, tak tu dnes mělo být již pět
kamer, které mohly minimálně
pokrýt náměstí a sídliště,“ doplnil
k situaci výkonný velitel městské
policie Jan Klikar.
„Redukce policie v roce 2004
může za to, že se projekt na
kamerový systém zastavil. Tehdejší zastupitelstvo řeklo, že 13
policistů je moc, stojí 4,5 milionů
a bude dobře, když se 2 miliony
ušetří. Odsouhlasili to tehdejší
zastupitelé, které si občané zvolili. Kamerový systém a monitory
jsou na nic, když u nich nikdo
nesedí a aby ráno strážník přišel
a díval se na záznam, co se v noci
dělo, to už je zbytečné. Protože
kamerový systém nemůžeme obsloužit, tak není. Tím se oddálila
i výstavba dětského hřiště, která
měla být bonusem ke kamerovému systému,“ doplnil starosta
Jaroslav Mokrý.
/mask/
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ČR Jeseníky – Červenohorské sedlo

Červenohorské sedlo v nadmořské výšce 1013 m je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na Moravě a zároveň
i kvalitním východiskem a křižovatkou lyžařských turistických
cest. Lyžařský areál Červenohorské sedlo provozuje SKI KLUB
Šumperk, který zabezpečuje chod 8 vleků, (1. díl tajenky) a dvě
cvičné louky. Přepravní kapacita vleků je 6000 osob za hodinu.
Areál je rozdělen na (2. díl tajenky). Sjezdovky jsou denně
upravovány sněžnými stroji. V prostoru Červenohorského
sedla naleznou návštěvníci veškeré další služby včetně servisu
pro lyžaře, půjčovny lyží a lyžařské výstroje. Běžecké tratě se
z Červenohorského sedla rozbíhají na obě strany Hrubého Jeseníku. Podstatná část z nich je strojově upravována. Asi nejvyhledávanější trasa vede jižním úbočím Velkého Klínovce, dále
na Švýcárnu a do oblasti Praděda.
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Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA
Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.2. - 10. zimní sraz turistů ve Žďáru n. Sázavou. Bude-li sníh, na běžkách,
jinak pěší chůze. Bližší informace zájemcům sdělí p. Flíček. Ohlaste se mu do 6.2.
• 15.2. v 17.00 hod. - druhá beseda k 80. výročí turistiky v Ivančicích. Téma:
„Zajímavosti z ostrova Man” - 562 km2, velký ostrov v Irském moři. Koná se
v malém sále kina Réna, vede Ing. Jan Urban z Prahy. Organizátor: Ing.
Moravec. Vstupné 20 Kč.
• 25.2. ve 14.00 hod. - zimní vycházka v povodí Rokytné. Sraz zájemců
na Malovansku u mostu přes Jihlavu. Vede p. Flíček.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
Jarní prázdniny na Domečku
• 12.2. - Počítačové dopoledne, výukové programy na PC, hry na PC.
Odpoledne hry na PC, karetní a deskové hry (Twister, Ramses, Carcassonne,
Osadníci z Katanu), promítání DVD.
• 13.2. - Dopoledne pro holky, aerobic, pro kluky jiné sportovní vyžití.
Odpoledne sportovní soutěže v sále, hry v Poškoláku.
• 14.2. - Dopoledne výroba ošatky z pedigu a malování na skleničky (skleničky
s sebou!). Odpoledne práce s kašírovací hmotou, zábavné hry.
• 15.2. - Dopoledne vaření v kuchyňce, rychlé občerstvení. Odpoledne
detektivní a logické hry, hádanky, křížovky v Poškoláku.
Vždy od 9.30 - 16.30 hod. Je možné přijít kdykoli během celého dne, hrát hry
na PC a použít internet. Jednotné vstupné 20 Kč.
• 22.2. ve 14.30 hod. - Vernisáž, vyhlášení výsledků a předání ocenění nejlépe
umístěných prací výtvarné soutěže Království hraček.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• únor - Fotografie A. Gigimovové - „Černá vůně Afriky“, Městský úřad
Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, chodba v 1. patře.
• 21.2. v 19.00 hod. - Lumpacivagabundus aneb Rozverný trojlístek, zájezd
do Loutkového divadla Radost Brno, vstupné 110, 55 Kč.
• do 28.2. Výstava „Kampak kráčíš panenko?“, galerie Knížecí dům
M. Krumlov ve spolupráci s org. „Nesehnutí“ Brno.
• Připravujeme: • 8.3. - Kamélie a čaj - květinová výstava na zámku Rájec
nad Svitavou, závazné přihlášky na MěKS do 23. února 2007, cena 270 Kč.
• 16.4. v 19.00 hod. - Koncert - Anna K & Band, kinosál M. Krumlov, vstupné
220 Kč, předprodej v Informačním centru, tel.: 515 321 064, místa k stání i sezení.
• 28.4., odjezd v 8.00 hod. - Noc na Karlštejně, Hudební divadlo Karlín Praha,
cena 790 Kč. • 9.6., odjezd v 8.00 hod. - Sluha dvou pánů, otáčivé hlediště
Český Krumlov, závazné přihlášky na MěKS do 20. 2. 2007, cena 890 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 16.2. ve 20.00 hod. - Divadelní Mega Ples v maskách, v Dělnickém domě
Oslavany. Bohatá tombola, doprovodný program. Předprodej 14. a 15.2. od 17 19 hod. ve vestibulu Děl. domu. Srdečně zve TJ Oslavany, divadlo Na mýtině.
• 18.2. - Dětský maškarní ples, dětské hry a soutěže. Začátek ve 14 hod.
v Dělnickém domě Oslavany. Srdečně zve TJ Oslavany, divadlo Na mýtině.
• 23.2. ve 20.00 hod. - 9. Reprezentační ples Města Oslavany, ve všech
prostorách Dělnického domu. Hrají: TO GLOBUS v sále, folk. skupina
WOKNO v restauraci a diskotéka s DJ Stehlíkem v baru. Program: vystoupení
mažoretek, ukázky společenských tanců a aerobiku, ohňová barmanská show.
Bohatá tombola, půlnoční losování nejhodnotnějších cen. Výtěžek plesu je
určen na rozvoj dětských hřišť ve městě. Předprodej vstupenek: na sekretariátě
MěÚ Oslavany v úředních hodinách nebo lze objednat na tel.: 604 108 641.
Srdečně zve Město Oslavany.
• 24.2. ve 20.00 hod. - II. Sokolský ples v Padochově. Hraje: Melody Music,
v sále Sokolovny Padochov. Bohatá tombola. Srdečně zve Sokol Padochov.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 21. 2. ve 13.30 hod. - Zimní výprava za ledovým pokladem. Sraz u domu
dětí. Vhodné oblečení na ven!
MŠ a ZŠ Vedrovice pořádá 23. února
ve 20.00 hodin v místním kulturním domě

ŠKOLNÍ PLES

hraje skupina Freeband. Předtančení, bohatá tombola.
Vstupné s místenkou 90 Kč, bez místenky 60 Kč.

Kulturní programy
12. - 25. 2. 2007

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• leden - 18. 2. - výstava Bohumil Zimmermann - Grafika, Galerie Památníku
A. Muchy, vstupné 10 Kč.
• 19.2. v 19.00 hod. - Natěrač, úspěšná divadelní komedie, kino Réna Ivančice,
Účinkují: Pavel Zedníček, Jana Paulová, Zuzana Mixová, vstupné 250 Kč,
předprodej v KIC Ivančice.
• 22.2. v 10.00 hod. - Kočičiny kocoura Damiána, pohádka pro MŠ, I. stupeň
ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje ateliér Abrakadabra. Kino Réna Ivančice,
vstupné 30 Kč.
• 22.2. v18.00 hod. - Od nuly do osmi tisíc metrů - beseda a promítání Radek
Jaroš 2006, kino Réna Ivančice - velký sál. Vstupné: 50 Kč.
• 23.2. v 16 hod - Vernisáž výstavy Hynek Raimann - Obrazy, výstava
olejomaleb a kreseb oslavanského rodáka, Galerie Památníku A. Muchy,
výstava trvá do 18.3., vstupné 10 Kč.
• 24.2., odjezd v 9.30 hod. - Golem - muzikál K.Svobody, divadlo Hybernia
Praha. Účinkují: J. Vojtek, P. Kolář, K. Střihavka, P. Janů a další. Odjezd
od Besedního domu, cena 1.070, 870 Kč (vstupenka a doprava).

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 11.2. ve 14.00 hod. - Turnaj Magic the gathering, v SVČ Ivančice, Tesařovo
nám. 7, poplatek 55 Kč.
• 12.2. v 10.00 hod. - Valentýnské dárečky, výroba drobných dárků z korálků,
drátů, kartonu. SVČ, Komenského nám. 7, poplatek 20 Kč + materiál.
• 14.2 v 9.00 hod. - Turnaj ve florbalu, pro děti a mládež, tým tvoří 4 hráči
+ brankář, v Ivančicích, sport. hala na Rybářské ulici, poplatek 30 Kč/osobu.
• 15.2. v 9.00 hod. - Pohádkové dopoledne, zábavné dopoledne s pohádkovým
příběhem, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč.
• 16.2. v 18.00 hod. - Valentýnská diskotéka aneb Hudební večer sestavený
na vaše přání, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek 20 Kč,
členové klubu 10 Kč.
• 17.2. ve 20.00 hod. - Společenský večer všech přátel koní, součástí večera
bude výstava fotek Evy Havlátové a Petra Kudláčka. Ivančice, Besední dům
- vinárna, poplatek 100 Kč.
• 20.2. v 17.00 hod. - Pleteme z pedigu, s sebou: zahradnické nůžky - není
podmínkou. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč + materiál.
Nutné se předem přihlásit.
• 22.2. - 11.5., 17.30 - 19.00 hod - Intenzivní kurz keramiky, s lektorem Jiřím
Sekou, , SVČ , Komenského nám. 7, Nutné se přihlásit v SVČ, omezený počet míst.
• 25.2. v 15.00 hod. - Maškarní karneval s Machem, Šebestovou a zvířátky. Sport.
hala na Rybářské ul., poplatek: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, přezůvky s sebou.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 12.2. - 18.2. Jarní příměstský minitábor v DDM Miroslav. Tuto akci pořádá
dům dětí a mládeže pro předem přihlášené.
• 17.2. ve 20.00 hod. - Ples FC Miroslav v KD, hraje skupina Sabrin.
• 24.2. - Happy aerobic - VI. ročník soutěže v junioraerobiku v KD,
pro účastníky z jihomoravského kraje, pořádá DDM Miroslav.
• 28.2. - Klíček - pěvecká soutěž pro starší děti, v KD pořádá ZŠ, ZUŠ a DDM.
Sbor dobrovolných hasičů Dobřínsko pořádá v místním KD tradiční

OSTATKY

17. února 2007, začátek ve 20.00 hodin. Hraje skupina STONE.
Občerstvení zajištěno, masky vstup zdarma.
Nejlepší masky budou oceněny.
Od měsíce ledna začíná nový kurz pro dospělé

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S PC
Základy MS Word, MS Excel, Internet
Cena: 1 200 Kč/ 20 hodin
Informace v kanceláři DDM Moravský Krumlov.

Mateřská škola v Dobřínsku pořádá v měsíci březnu

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/08
Všichni zájemci o docházku do tohoto zařízení jsou k zápisu
srdečně zváni. Bližší informace na tel. čísle 515 338 280.

BEZPLATNÁ PORADNA
Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon o sociálních službách,
který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana.
Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách nebo
pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením
(odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání...),
využijte bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafík“ - 800
100 250 nebo poradnu na internetové stránce www.ligavozic.cz
Projekt se realizuje díky podpoře z programu Transition Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem
regionálním neziskovým a příspěvkovým
organizacím

„Ouvej, ouvej, tu mě bolí, tu mě píchá, přesto do cvičení spěchám,
každý neduh doma nechám..“
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Janě Drtílkové za její obětavost při vedení oddílu Sokola – žen zralejšího věku. Díky ní si skupina asi 25 žen může každé pondělí a středu protáhnout svá těla a s chutí si zacvičit. Milá Jano, děkuji Ti jménem všech za Tvou obětavost
a přeji Ti, aby Ti zdraví, elán a radost ze cvičení vydržely ještě hodně
dlouho.
Marcela Zachurčoková

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních
akcí, kontaktujte naši redakci e-mailem
na adrese: noviny.zrcadlo@seznam.cz,
nebo telefonicky na čísle: 515 321 099.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• so 10.2. ve 20.00
• ne 11.2 v 18.00

GRANDHOTEL
Česká komedie.

• stř 14.2. v 18.00

RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Český film o muzice, penězích a lupičích

• so 17.2. ve 20.00
• ne 18.2. v 18.00

CANDY
Australské romantické drama.

• stř 21.2. ve 20.00

POTOMCI LIDÍ
Sci-fi thriller USA a VB

• so 24.2. v 18.00
• ne 25.2. v 18.00

V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Animovaný rodinný film USA.

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 11.2. ve 20.00

POTOMCI LIDÍ
Film USA

• stř 14.2. ve 20.00

PARFÉM VRAHA
Drama Fr., Španělsko, Německo

• pá 16.2. ve 20.00

MALÁ MISS SUNSHINE
Komedie USA

• ne 18.2. ve 20.00

SOLOKAPR
Komedie USA

• stř 21.2. ve 20.00

ODSOUZENI ZEMŘÍT
Thriller VB

• ne 25.2. v 17.00
ve 20.00

ERAGON
Fantasy příběh USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 10.2. v 19.00

SKRYTÁ IDENTITA
Krimi USA

• ne 11.2. v 19.00

ŽENA VE VODĚ
Film USA

• so 17.2. v 19.00

ZTRACEN V LA MANCHA
Film VB

• ne 18.2. v 19.00

POTOMCI LIDÍ
Film USA, VB a Jap.

• so 24.2. v 19.00

BORAT: NAKOUKÁNÍ
DO AMERICKÉ …
Film USA

• ne 25.2. v 19.00

SPLÁCHNUTEJ
Film VB a USA

Změna programů vyhrazena.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY

Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností.
Každé pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM
Poplatek 40 Kč/1 návštěva
KIS Oslavany pořádá zájezd na nový muzikál

ČARODĚJKY Z EASTWICKU

v úterý 6.března v 18.00 hod.Uvádí Městské divadlo Brno.
Účinkují: M. Sedláčková, A. Antalová, J. Čvančarová, P. Gazdík,
M. Havelka a další. Přihlásit se můžete co nejdříve přímo v kanceláři
KIS Oslavany v dopoledních hodinách nebo na tel.: 604 108 641,
546 423 924. Cena 550 Kč včetně dopravy,
studenti a důchodci 50% sleva vstupného.
Jednota Orel Rakšice pořádá v neděli 18.února 2007 ve 13.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Místo konání: Orlovna Rakšice, k tanci a poslechu hraje taneční
skupina Uni. Soutěže o nejlepší masky, vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
Dům dětí a mládeže Oslavany nabízí
různé aktivity spontánní činnosti pod názvem

HERNA

můžete si zde zvolit a najít zábavu dle vlastní chuti a nálady.
Stolní tenis, kulečník, el. šipky, stolní fotbal, deskové a karetní hry...
Herna v provozu každé úterý od 15 hod. - 18 hod. - zdarma,
pátek od 16 hod. - 20 hod. - zdarma
Pozor změna!!

Koncert – ANNA K & band
se překládá na pondělí 16. dubna 2007

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35, M. Krumlov pořádá

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ NA DOMEČKU
MIX AEROBIC – pondělí od 17.30 - 19.00 a středa 19.00 - 20.30
TAE BO – úterý od 17.30 - 18.30 a čtvrtek 17.00 - 18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – každé úterý 18.30 - 20.30
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každý čtvrtek 18.00 - 19.00

POWERJÓGA – každý čtvrtek 19.00 – 20.00
Základní škola Dolní Dubňany pořádá 8.7. - 15.7. 2007

TÁBOR PRO MAŽORETKY

Místo konání: autokemp Straško, Novalja, Chorvatsko.
Program: 2 x denně trénink pod vedením mistryně Evropy Jany
Nemravové, aerobic, aqua aerobic, koupání, hry, pěší výlety. Tábor
je vhodný pro všechny dívky se zájmem o tento druh pohybu, protože
účastnice budou při tréninku rozděleny do 2 skupin (pokročilejší
mažoretky, úplné začátečnice). Podrobné informace jsou zveřejněny na
www.zs-dolnidubnany.cz nebo Vám je rádi sdělíme na tel. 534 001 921.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Přemyslovské hradiště Rokyten
Vesnice Rokytná je dnes malou
poklidnou osadou ležící poněkud
stranou rušného městského života.
Tento malebný kout nevyniká
jen překrásnou přírodou v okolí.
Zasvěcení znalci místní historie
vědí, že právě zde býval před
staletími přemyslovský hrad
Rokyten - správní a hospodářské
centrum širokého okolí.
Rokytenská ostrožna byla osídlena od pravěku. Nálezy dokládají
pobyt lidí v mladší a pozdní době
kamenné, v pozdní době bronzové a v období laténském. Starší
slovanské osídlení ostrožny se
datuje do 9. a 10. století, nedosáhlo ovšem zdaleka intenzity jako
v následné době mladohradištní.
Kolem roku 1030 ovládl území Moravy přemyslovský kníže
Břetislav. Na dobytém území
založil síť opevněných přemyslovských hradišť. Jedno z nich
vzniklo také na skalnaté ostrožně
nad řekou Rokytnou a dostalo
jméno „grad Rokyten“. Jméno
je jistě slovanského původu ze
staroslovanského rokyta = vrba.

zvaná „Velké Hradisko“ zabírá
severozápadní část ostrožny. Má
rozlohu asi 3 ha a dnes je zemědělsky obdělávaná. Vnější část zvaná
„Malá Hradiska“ byla opevněným
předhradím o rozloze asi 8 ha.
Dnes je zde vesnická zástavba.
Části hradiště byly vymezeny
mohutnými příkopy, které jsou
dochované jen v náznacích.
Hlavní příkop, chránící celé
hradiště od jihu, byl v místě křižovatky u kulturního domu. Zde
začínalo opevněné předhradí.
Druhý příkop oddělující předhradí od vnitřního hradiště je dosud
patrný na severozápadním okraji
současné zástavby. Nedávno byl
ve výkopech pro plynofikaci
zjištěn třetí příkop probíhající
severně od kostela a rozdělující
předhradí Malá Hradiska na dvě
části (výzkum Z. Čižmáře).
Hradiště bylo zřejmě přístupné
od jihu, v místech dnešní silnice
do obce. Další cesta vedla příkopem od severovýchodu mezi
Malými Hradisky a Velkým Hradiskem. Třetí přístup, spíše jen

Zlomky šestibokých reliéfních dlaždic (Čižmář Z., Přehled výzkumů, 2004)

Německá podoba jména „Rotigel“ se objevuje až v polovině
13. století. Vznikla zkomolením
českého jména, nelze však pominout i zcela nový význam jména
Rot-Hügel = červený vrch, což
koresponduje s barvou skal z rokytenského slepence.
Hrad Rokyten je poprvé jmenován v tzv. zakládací listině
staroboleslavské kapituly, která
se hlásí k roku 1046. Staroboleslavská kapitula získala výnosy
z tehdejších hradišť. Rokytná je
jmenována mezi významnými
moravskými centry jako Znojmo,
Brno, Přerov, Olomouc. Podruhé
se zmiňuje k roku 1073 v zakládací listině opatovického kláštera.
Když mluvíme o hradu Rokyten, nemůžeme si představovat
kamennou pevnost, jaké známe
z vrcholného středověku. Tehdejší hrady, či spíše hradiště, bývali
spíše lidnatými vesnicemi, jejichž
poměrně velká zastavěná plocha
byla obehnána opevněním ze dřeva a hlíny. Základním prvkem
ochrany byla kůlová palisáda nad
skalnatými svahy kolem celého
obvodu. Na přístupných místech
bylo opevnění zesíleno vyhloubením příkopu a navršením hliněného valu.
Rokytenské hradiště bylo
dvoudílné. Vnitřní část dodnes

pro pěší, byl ze strany severního
značně prudkého srázu. Dosud je
zřetelná pěšina vystupující na Velké Hradisko od řeky (viz mapka).
Hrad Rokyten byl rušným hospodářským a správním centrem
s vlastním hradským obvodem
v severovýchodní části znojemského údělného knížectví. V Rokytné sídlil velmož, správce hradu, který podléhal znojemskému
údělnému knížeti. Jistě zde pobývala přiměřená vojenská družina.
Při hradu bývalo tržiště, rozvíjel
se obchod a řemesla. S velkou
pravděpodobností zde býval také
románský kostel, který byl patrně
jedinou kamennou stavbou.
V letech 1959 - 1960 proběhl
v Rokytné sondážní výzkum
pod vedením archeologa Borise
Novotného. Místa sondážních
výkopů jsou na přiložené mapce
hradiska označena písmenem S.
Autor výzkumu zjistil na ploše
Velkého Hradiska zahloubená
dřevěná obydlí. Tyto polozemnice
byly uspořádané po obvodu opevněné plochy přimknuté ke kůlové
palisádě. V severovýchodní části
byly objeveny ohořelé zbytky
velké roubené stavby, snad obydlí
zdejšího správce - velmože.
Zánik hradu bývá spojován s
trestnou výpravou pražského knížete Vladislava II. proti Konrádu

Celkový pohled na hradiště (Čižmář M., Encyklopedie hradišť, 2004)
Otovi Znojemskému roku 1146. 1247, kdy olomoucký biskup
V „Letopisech hradišťsko-opa- potvrdil darování patronátního
tovických“ jsou k roku 1142 práva ke kostelu v Rokytné řádu
líčeny boje mezi jednotlivými křižovníků s červenou hvězdou
knížaty. Olupování klášterů, útok na Hradišti u Znojma.
na biskupa Jindřicha Zdíka a
Na závěr se ještě zastavíme
odvetná opatření, jako vyhlášení u otázky stáří rokytenského kosklatby proti provinilým knížatům tela. Jak jsme již psali, existence
a jejich pomocníkům tj. proti kostela na hradišti Rokyten v 11.
Konrádovi Znojemskému, Vrati- a 12. století je pravděpodobná,
slavovi Brněnskému, Děpoldovi neboť většina soudobých hradišť
a jejich družiníkům Mikulovi, tohoto významu kamennou svaDomoslavovi, Slaviboru, Kuno- tyni měla. Románské stáří kosvi, Bogdanovi, Juratovi, Hugovi, tela podporují některé hmotné
Radmilovi a Hroznatovi. Mezi doklady. Předně je to nález půjmény družiníků je třeba hledat vodního románského zdiva z pístaké tehdejšího správce hradu kovcových kvádříků učiněný
Rokyten. Vyvrácení hradiště je při opravě fasády v roce 1995.
doloženo v listině biskupa Jin- Pozoruhodným objevem jsou
dřicha Zdíka, vydané „po dobytí také románské šestiboké reliéfní
hradu Rokytna“ v roce 1146. dlaždice, které nalezl v roce 2000
Násilné ukončení života na os- archeolog Z. Čižmář v příkopu
trožně dokumentují také stopy po u kostela. Zřejmě jsou pozůstatvelkém požáru, odkryté při arche- kem luxusní dlažby z původního
ologických výzkumech.
kostela. Bohužel se zatím nepoVyvrácení hradiště Rokyten dařilo nalézt u kostela datovatelbyl jistě dramatický počin, jehož ný mladohradištní hrob, naopak
cílem bylo zlomit moc odbojných bylo takové pohřebiště objeveno
moravských Přemyslovců. Mo- na zcela jiném místě vně hradiště.
censké centrum snad na krátkou Důležitým argumentem pro stáří
dobu zcela osiřelo, ovšem osíd- kostela je již zmíněná zakládací
lení nezaniklo. Obnovena byla listina louckého kláštera z roku
osada na předhradí, kde se kolem 1190. Z listiny známe také jmékostela vytvořilo jádro současné no původní rokytenské svatyně
vesnice. Obnovená Rokytná se – kaple sv. Jana.
v písemných pramenech objevuje
Za mnohé děkujeme panu Karlu
poprvé již v roce 1190, kdy byla Krausovi mladšímu, našemu průzdejší kaple sv. Jana darována vodci v dějinách Rokytné.
nově založenému klášteru v Louce Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
u Znojma. Další zmínka je z roku
Petrovice u M. Krumlova
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Pokud se chcete i vy podělit s vaším receptem, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info.

Menu z ivančického chřestu

Skladování chřestu: Chřest skladujeme v chladničce při teplotě
+ 2 0C až + 4 0C maximálně jeden týden. Chřest se nemrazí!
Příprava chřestu před vařením: Výhonky opláchneme a oloupeme! Bílý chřest začínáme loupat asi 2–3 cm pod vrcholem a pokračujeme až ke spodnímu konci výhonku. Zelený chřest má vrcholy
delší, u něj proto loupeme jen spodní třetinu výhonku. Někdy má
chřest spodní konce zdřevnatělé, ty odřízneme (asi 3 cm). Způsoby
loupání chřestu jsou různé. Většinou se doporučuje začít od hlavičky
a pokračovat ke konci. Jenže takto se může stát, že útlé křehké stonky
chřestu praskaly, i když se snažíte na stonek netlačit. Když stonky
zkusíte obrátit a držíte konečky prstů (kde je největší tlak) konec, od
kterého se začíná loupat, praskání pominulo. Záleží na zkušenostech
a zvyku. Speciální škrabka není třeba. Škrabka na brambory je dostatečně skvělým pomocníkem. Chcete-li připravit jen menší množství
chřestu a záleží-li vám na vzhledu (např. stonky zalité omáčkou) vejdou se nepřeřezané stonky na širokou pánev zalitou vodou.
Vaření chřestu: Pro jednu osobu potřebujeme na přípravu
hlavního jídla asi 500 g chřestu. Ten vaříme v 1 l vody s 1 lžičkou soli a kostkou cukru, můžeme přidat také lžičku másla. Bílý
chřest vaříme 8-12 minut, zelený jen 8 minut. Hlavičky potřebují
kratší dobu varu, proto se doporučuje chřest vařit svázaný, svazek postavit do vysokého hrnce a vodou zalít jen pod hlavičky
chřestu, aby se tyto vařily v páře. Klidně můžete vařit stonky
pokrájené. Existují speciální hrnce na vaření chřestu. Jsou vysoké a mají vnitřní sítkovou nádobu, kam chřest vložíte a pak ho
z nádoby vytáhnete. Má to však nevýhodu. Vaříte-li jen menší množství (pro 2 osoby), tak musíte hrnec naplnit vždy vodou až pod hlavičky
chřestu a zbytečně máte příliš rozředěný vývar. Takže na velké porce je
dobrý pomocník, na malé moc ne.

Předkrm - Chřest zapečený se šunkou a sýrem

Co budeme potřebovat: 500 g uvařeného bílého chřestu, 50 g
másla, 125 g šunky, 150 g tvrdého sýra.
Postup: Chřestové výhonky každý zvlášť zavineme do plátku
šunky, poklademe do máslem vymaštěného pekáčku a posypeme
nastrouhaným sýrem. Krátce zapečeme v předehřáté troubě (než se
rozpustí sýr). Podáváme teplé se zeleninovým salátem.

Polévka - Chřestová krémová polévka

Co budeme potřebovat: 800 g chřestu, 1 l vody, sůl, cukr, 1 l
slepičího vývaru, 80 g hladké mouky, 80 g másla, 2 žloutky, 6 lžic
zakysané smetany, sůl, muškátový oříšek.
Postup: Chřest uvaříme ve vodě, vyndáme, nakrájíme na kousky.
Jíšku z másla a mouky zalijeme vývarem z chřestu a slepičím vývarem, povaříme. Žloutky smícháme se smetanou a společně s chřestem
přidáme do polévky. Dochutíme solí a muškátovým oříškem.

Hlavní jídlo - Klasický chřest

Co budeme potřebovat: 1000 g chřestu, sůl, cukr, 500 g nových
brambor, 50 g čerstvé a 50 g vařené šunky, petrželová nať, 100 g másla.
Postup: Oloupaný chřest vaříme 12 minut ve vodě se solí a cukrem, uvaříme oškrábané brambory. Uvařený chřest s bramborami
a šunkou upravíme na talíři, ozdobíme nasekanou petrželovou natí.
Zvlášť podáváme rozpuštěné máslo.

Salát - Chřestový salát s okurkami

Co budeme potřebovat: 500 g vařeného chřestu, menší salátová
okurka, 2 mrkve, 100 g tvrdého sýra, 100 g sterilizovaných žampionů, 150 ml majonézy, 1 bílý jogurt, 1 lžíce hořčice, sůl.
Postup: Chřest pokrájíme na kousky, okurku nastrouháme na
kolečka, mrkev a sýr nastrouháme na hrubém struhadle, žampiony
nakrájíme na plátky, vložíme do mísy, promícháme a necháme odležet v chladu. Před podáváním jednotlivé porce polijeme zálivkou
z majonézy a jogurtu, který ochutíme hořčicí a solí.

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME
O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti i vyprávění
z jihozápadní Moravy
Vážení čtenáři. V brzké době se na pultech knihkupců a prodejců
objeví knížka plná pověstí z našeho regionu, ke které obrázky nakreslily děti ze Základní umělecké školy v Moravském Krumlově.
Knížka bude vytištěna v rámci naší vydavatelské Edice Zrcadla. Dnes
vám na tomto místě přinášíme ukázku z právě připravované knížky,
kterou sesbíral a upravil Martin Sklenář.
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Mapa hradiště v Rokytné (Novotný B., 1981)

ŽIVOTA

POVĚST Z

MIROSLAVI

Tato pověst, která se již léta vypravuje v Miroslavi, svědčí o tom, že
historky o lesních duších byly v dobách dávno minulých brány vážně.
Právě tento příběh o životadárném dubu připomíná pohanskou dobu,
kdy lidé ještě věřili, že i stromy mohou být živé a s životem lidí těsně
spjaté. Možná, že opravdu v minulosti bývaly sídlem lesního ducha,
nebo že lidé mohou být do nich zakleti. Kdo ví?
Velice dávno žila v Miroslavi letitá stařena, kterou i nejstarší rodáci
pamatovali už jen jako sešlou babku. Ta občas z obce zmizela a nikdo
nevěděl kam. Vždy se však vrátila osvěžená, jako by přímo omlazená.
Jednomu tuze zvědavému sedlákovi tato proměna byla podivná, proto
se zapřísáhl, že této záhadě musí přijít na kloub. Když viděl stařenku
jít do lesa, šel potají za ní a uviděl, jak se přimkla ke statnému dubu
tak těsně, až se mu zdálo, jakoby s ním splynula. Pak daleko bystřejším
krokem se vracela do vsi. Sedlák si strom důkladně prohlédl a uviděl
v něm malý čerstvý otvor, z něhož ještě prýštila čistá šťáva. Jistě se
jí stařenka napila a získala tak nový životní elán. Později se sedlák
s babičkou pohádal a ze zlosti, aby se jí pomstil, odešel do lesa strom
porazit. Až se po tomto mstivém činu vrátil domů, dozvěděl se, že stařenka je mrtvá a že zemřela právě ve chvíli, kdy pod jeho sekyrou padl
strom, onen strom života, snad sídlo lesního ducha.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

OZNÁMENÍ REDAKCE
Upozornění všem inzerentům! Inzeráty přijímané formou SMS,
budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být
zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení.

Auto - moto

••Čištěníosobníchanákladníchvozidel,
koberců a čalouněného nábytku.
Autolux, Krumlovská 30, Ivančice.
Jozef Horka. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• VW Polo, naftový motor, r.v.
95-99, 5 dveří, dobrý stav, cena do
80 000 Kč. Volejte prosím na tel.: 776
305 310.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• MZ 150, nejlépe po GO,
v bezvadném a orig. stavu, cenu
respektuji. Tel.: 602 612 183.
•• traktor Zetor 5211 - 5718 s doklady,
nabídněte. Tel.: 607 680 806.
•• kdo daruje nebo prodá za
symbolickou cenu vrak starého auta?
Odvoz zajistím. Tel.: 774 372 859.
prodám
•• Opel Astra G 2,0 DTL, 16V,
model 2000, zelenomodrá metal.,
2x airbag, klima, el. okna, šíbr, mt.
volant, el. výbava, super stav, cena
165.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Š Fabia combi 1,9 SDI, r.v. 02.
Tel.: 605 814 956.
•• Jawa 250, 559, prošlá STK. Tel.:
737 785 806.
•• Ford transit 2,5D, nízký, krátký,
r.v. 91, tažné zařízení, pěkné pneu, nové
čepy a brzdové destičky, CD, vysílačka.
Cena 42.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Citroen Xara combi, 1,9 TD,
r.v. 98, zelená metalíza, klima, airbag, centrál na DO, el. okna, TZ, nehavarovaný, super stav, 119.000 Kč.
Tel.: 608 347 742.
•• Ford Escort 1,3, spolehlivý, stav
dobrý, bez koroze, CD přehrávač,
nová kola, cena 120.000 Kč, rychlé
jednání sleva. Tel.: 739 255 030.
•• Avia 21.1, komplet. kabina (oprava
podběhu nutná), 5.000 Kč; 5-ti rychl.
převodovka, 4.000 Kč; startér, 2.500
Kč; vstřikovací čerpadlo, 2.200 Kč;
chladič, 2.000 Kč; na Š Favorit hlava
válců, 1.000 Kč, dohoda možná. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• motocykl Yamaha XV 535, po
STK, r.v. 94, nové pneu, super stav,
cena 60.000 Kč, možná sleva. Tel.:
608 568 111.
•• motorku Cezetu - CZ 125, motor
skoro celý nový, čiré blinkry, s papírama, cena 7.000 Kč, v ceně nové
rukavice. Ivančice. Tel.: 605 187 437.
•• komplet kola na Ford, letní vzorek
80%, 175/70 R13, vše za 2.000 Kč.
Tel.: 732 828 855.
•• přední blatníky na Škoda Favorit
135. Tel.: 607 747 541.
•• zadní díl výfuku na Mazda 323
sedan, jako nový, cena 400 Kč. Tel.:
604 134 058.
•• nový nepoužitý alternátor na Š 105,
120, 125. Cena 1.500 Kč. Tel.: 737
306 857.
•• shrnovací radlici na sníh k Vari za
1.600 Kč. Tel.: 602 553 905.
•• autorádio Sony, odnímatelný
panel, 40x45W, zelený displej, plně
funkční, cena 500 Kč. Ivančice. Tel.:
777 209 235.
•• nové sedadlo na Simson. Tel.: 606
392 215.
•• kompletní kola Š 120, 5 kusů, cena
150 Kč/ks. tel.: 515 336 929.
•• pneu letní Matador 165/70 R13,
vzorek 5 mm, cena 300 Kč/ks, 2 ks.
Tel.: 777 209 235.
•• pneu letní Dunlop 205/55 R16,
vzorek 5-6 mm, 2 ks, cena 1.000 Kč/ks.
Ivančice. Tel.: 777 209 235.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 1+1 nebo garsonku v MK,
nabídněte. Tel.: 776 202 051, 606 538
559 mezi 18-19 hod.

•• byt 2+1 v Moravském Krumlově,
nabídněte. Tel.: 775 022 721.
•• dům v Moravském Krumlově na
ulici Zámecká nebo Růžová. Cenu
respektuji. Tel.: 731 834 514.
•• dům v centru Ivančic. Tel.:
731 834 514.
•• RD v MK a okolí do 1,5 mil. Kč
ihned k bydlení. Tel.: 739 179 728.
•• zahradu, louku, sad, nebo jen část
ke stavbě malého domečku. Případně
zahradní domek, garáž, dílnu,
chatku vhodnou k rekonstrukci. IS
podmínkou. Tel.: 776 671 771.
•• malý pozemek na stavbu garáže 2050 m2 v Ivančicích blíže centra, dobře
zaplatím. Tel.: 777 671 996.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku s velkým
dvorem a zahradou, hospodářské
budovy, stodola, 2x vjezd do objektu,
oplocené, studená voda, elektřina,
topení na TP, částečně podsklepen,
možnost přípojky plynu. Rekonstrukce
nutná, špatný tech.stav. Cena 300.000
Kč. (vhodné i jako 2 stavební místa)
Tel.:515 322 101, 602 755 265.
•• pozemky v k.ú. Moravský Krumlov
v územním plánu. Tel.: 777 582 899.
•• ornou půdu v katastru M.Krumlova,
cena dohodou. Tel.: 728 063 180 nebo
515 339 148.
•• chatu, zahradu, ovocný sad, Moravský Krumlov. Tel.: 777 582 899.
•• podsklepenou chatu, udírna, studna,
chodníky, oplocená, samostatně stojící, výměra 1.000 m2, cena dohodou.
Tel.: 723 114 986.
hledám pronájem
•• mladý bezdětný pár hledá pronájem bytu 1+1 v Ivančicích do 6.000
Kč včetně inkasa. Spěchá, nabídněte.
Tel.: 723 724 475.
•• mladý pár hledá podnájem 2+1
nebo 1+1 v MK, Ivančic a okolí.
Prosím nabídněte. Tel.: 604 134 058,
777 628 089.
•• garáže v MK u drůbežářských
závodů na Sídlišti. Tel.: 728 243 341.
•• 2+1 v RD v Ivančicích, Alexovicích,
Letkovicích, 7.000 Kč včetně inkasa,
nabídněte. Tel.: 608 908 675.

Stavba - zahrada

koupím
•• střešní okno - bublinu nebo jenom
bublinu. Tel.: 721 761 942.
•• cihly supertherm 44p+d, odvoz si
zajistím. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• krakorcovou desku ke komínu
Schiedel. Průměr kouřovodu 200 mm.
PC 1.350 Kč, nyní 1.000 Kč. Sms na
tel.: 608 252 541
•• nesený smyk šíře 3 m, brány a secí
mašinu šíře 2,20 m. Tel.: 737 427 437.
•• masivní železné schodiště, nové,
nepoužité. Výška cca 2.5 m, snadno
smontovatelné. Možno upravit. Tel.:
606 724 191.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• stropní versalitové desky, imitace
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• 2 ks dřevěných oken bez rámu.
Rozměry: šířka 120 cm, výška 60 cm
Velmi zachovalá. Tel.: 731 834 514.
•• 2 ks vchodových dveří bez zárubní.
Pěkné, levně. Tel.: 731 834 514.
•• nové betonové stříšky různých
rozměrů na ukončení plotu (tarasu)
o velikosti š. 18 - 40 cm a délky
35-50 cm. Dále betonové teraso,
zámkovou
dlažbu,
obrubníky,
zahradní chodníková kola. Vše nové
za rozumnou cenu. Změna projektu.
Tel.: 774 812 125.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• hovězí hnůj. Tel.: 737 117 666.

Vybavení domácnosti

prodám
•• starší dětskou postel, 1 láhev PB
prázdnou, troky, rýnu, hrnce na dom.
zabijačku, infra masážní lampu, sadu
nožů, závěsy na 3 dílná okna. Vše velmi levně. Tel.: 603 789 725.
•• el. ohřívač vody zn. Ariston, 50 l,
1 rok starý, v záruce, cena 2.000 Kč.
Tel.: 732 828 855.
•• stolní bicí hodiny Wejvar, vysavač
Eta, žehlička Eta, kuch. rádio, čb TV Junost + Merkur, btv Thomson úhl. 72 cm
stříbrná, el. zásuvku + vidlici 380W/63
A, nová, vše levně. Tel.: 603 900 890.
•• elektrická akumulační kamna, cena
dohodou. Tel.: 776 169 146.
•• plynový kotel Destila, typ DPL7
classic, starý 13 let, cena 3.000 Kč.
Tel.: 732 828 855.
•• starší kuch. linku s vestavnými spotřebiči, délka 280 cm, cena 5.000 Kč.
Tel.: 603 892 473.
•• sporák vrch plyn, el. trouba, velmi
zachovalý, lednička 175 l s mrazáčkem, téměř nová, pultový mrazák 120 l,
mrazáček 50 l. Tel.: 515 333 055.
•• rohovou sedačku Pauli 150x75,
cena 1.000 Kč. Tel.: 606 392 215.
•• kancelářský stolek a otočnou židli,
levně. Tel.: 606 392 215.
•• nerez dřez s odkládací plochou,
100x50 cm, 400 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• otočnou židli pěknou, potah látka,
za 600 Kč, dohoda. Tel.: 731 945 491.
•• porcelánové umyvadlo, bledě modré,
cena 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• dvě pěkné molitanové matrace
o rozměrech 200x80 cm, cena 200
Kč/ks. Po dohodě možno i dovézt.
Tel.: 776 582 876.
•• stolek pod TV o délce 120 cm, šíře
0,50 cm, výška 0,62 cm, stolek je na
kolečkách, prostřední díl má otevírací
dvířka - kouřové sklo + skleněná polička.
Tel.: 732 777 155.
•• moderní obývací stěnu mahagon,
d. 3,60 x 2, 10 m, 6 let stará, možnost
variabilního sestavení, skládá se ze 4
samostatných dílů, 1x velká skříň, 1x
prosklená stěna. Tel.: 732 777 155.
•• výškově nastavitelný psací stůl,
sklopná deska, dvě zásuvky, z masivu,
k tomu výškově nastavitelná židle.
Cena 1.200 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• starší rozkládací sedačku + 2 křesla,
velmi levně. Tel.: 608 556 357.
•• 2 ks matrací latex Royal 80x200,
letní, zimní, vyšší tuhosti do 130
kg, nové, PC 2.400, nyní 2.000 Kč.
Tel.: 602 719 156.
•• němý sluha, elektrický, cena 1.200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.

Elektro a elektronika

prodám
•• mobilní telefon Siemens A52 s
nabíječkou, stáří 2 roky, cena 500 Kč.
Tel.: 775 618 029.
•• diskmena zn. Sony, mírně poškrábaný, přehrává bez problémů přepalovaná CD, orig. krabice s manuálem,
500 Kč. Ivančice. Tel.: 777 209 235.
•• repro k PC Creative Inspire 2,1
P380, zánovní. Woofer + 2 satelity,
cena 1.000 Kč. Tel.: 731 945 491.

Vše pro děti

koupím
•• jakoukoliv dětskou masku na
maškarní ples na chlapce 9 let,
nabídněte. SMS po celý den na tel.:
604 170 249.
prodám
•• autosedačku do 20 kg, velmi pěkná
za 700 Kč, fusak do kočárku flaušový,
pěkný za 300 Kč. Tel.: 721 946 521.
•• oblečení pro chlapce 0-18 měsíců,
pěkné, velmi levně. Ivančice. Tel.:
737 800 602.
•• kočárek Condor XXL, prostorný,
koupený v Růžovém panteru, modrobéžový, taška, přehazovací rukojeť,
nafukovací kola, nánožník, v záruce,
skoro nepoužitý, není vybledlý, cena
3.500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• autosedačka do 20 kg, 5-ti bodová,
cena 600 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod..

•• sportovní kočárek skládací, 3 nafukovací kola, brzda, zvonek, polohovací stříška, potah šedo-fialový, jako
nový, 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.
•• dětská šlapací motokára na 4-5 let,
chybí řídící tyč a volant, 400 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• dětské botasky na suchý zip vel.
21, 23 po 1 dítěti, jako nové, cena 50
Kč/pár. Tel.: 732 123 663.
•• kočár zn. Růžový panter, šedobílá
kostka, nafukovací kola, 4kombinace,
kabela, pláštěnka, pro nenáročnou
maminku, cena 1.500 Kč. Tel.: 777
209 174. Ivančice.
•• oblečení na 3 letou slečnu, šatičky,
sukně, tílka, bundičku, boty. Ivančice.
Tel.: 777 209 174.
•• hluboký kočárek modrobílý, 400 Kč.
Ivančice. Tel.: 737 800 602.
•• dětskou jídelní židličku za 450
Kč; hrací chodítko, vydává zvuky za
700 Kč; hrazdičku za 150 Kč; lehátko
plastové za 100 Kč; oblečení 0-10
měs. velká krabice směs za 1.000 Kč
vše na chlapce, ve velmi dobrém stavu.
Tel.: 605 034 364.
•• kočár Trako, trojkombinace,
modročervený, nafuk. kola, přehazovací rukojeť, pásy uvnitř kočáru +
pláštěnky a kabele, cena 2.500 Kč.
Tel.: 731 039 524.
•• zateplené nepromokavé zimní
kalhoty, růžové, vel.116 z Quelle, cena
300 Kč. Nové. Tel.: 777 209 174.

Zvířata

prodám
•• papoušky mnichy za 500 Kč/ks,
platí stále. Tel.: 723 564 771.
•• jalovičku a býčka, cena dohodou.
Tel.: 603 922 643.
•• prase 180-200 kg, cena 29 Kč/kg
živé váhy. Tel.: 515 336 988.
•• štěňata labradorů bez PP, barva
smetanová, stáří 3,5 měsíců, zvyklá
venku, očkovaná, odčervená, štěňata
vestíků bez PP, očkovaná, odčervená.
Tel.: 732 765 649.
•• štěňata bíglů bez PP, barva trikolor, očkovaná, odčervená. Tel.: 724
033 609.
•• prase, cena dohodou. Tel.: 515
336 929
•• štěňátka zlatého retrievera bez PP. K
odběru konec února - začátek března.
Jsou vhodná k malým dětem, do bytu i
na váš dvorek. Je možný osobní výběr
ještě před odstavením. Při odběru
budou odčervena a očkována. Tel.:
605 957 914, 604 773 837, e-mail:
jiri.kuncik@seznam.cz
•• prase 160 kg, cena 30 Kč/kg živá
váha. Tel.: 737 117 666.
•• dva pejsky trpas. pudla barvy
aprikot bez PP, očkovaná, odčervená.
Odběr na konci února, cena dohodou.
Tel.: 737 671 609.
daruji
•• štěňata stáří 2,5 měsíce, s očkovacím průkazem, pouliční směs,
krátkosrsté, dospělý výška cca 35 cm,
dobrý hlídač. Tel.: 568 865 232 od
8-11 hod., 604 761 133 od 14-18 hod.

Služby
•• Půjčíme a bez poplatku předem.
Úvěry a hypotéky pro každého, také
pro důchodce, invalidní důchodce
a maminky na mat. dovolené. Nevíte si rady? Volejte tel.: 721 164 790.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety, silikonové těsně a dveří, sítě proti hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře
a laminát. podlahy, garážová vrata.
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156.
•• Finanční půjčky dostupné pro
všechny klienty - nově i pro ženy
na mateřské dovolené. Rychle a bez
poplatku. Tel.: 777 044 033.

•• Peníze od 5.000 - 50.000 Kč
na ruku až do domu, bez poplatku
(měsíční splátky). Informace na
tel.: 604 700 249.
•• Zprostředkuji úvěry - hypotéky.
Rychle všem. Tel.: 777 582 899.
•• Úvěry a hypotéky. Bez poplatku.
Nízké splátky od 500 Kč. Neprověřujeme dluhy v bankovním registru
a státních institucích. Vyřízení do
5 pracovních dnů. Tel.: 777 030 731.
•• Provádíme obklady, dlažby
a veškeré zednické práce. Tel.:
720 427 456.

Různé

•• holky, které by chtěly jet na březnové zábavy Argema 16.3. a 2.3. N.
Syrovice vezmu sebou, spolehlivě,
je mi 20 let a jedu sama, příspěvek
na dopravu. Tel.: 723 746 037
•• nabízím pořezání dřeva na cirkulárce, přijedu. Tel.: 515 336 929
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme výběrové včelí medy:
akátový, lipový, lesní, slunečnicový, řepkový, pohankový a jiné.
Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320
787, mobil: 721 169 343, e-mail:
b.gruna@seznam.cz.
koupím

•• rybářský stojan Tripod Mustang
na 2-3 udice, nerez, dural, tzv.
kolíbku. Jen perfektní stav. Tel.:
723 971 518, volat pouze 17-20 hod.
•• kvalitní ovocný destilát. Tel.: 736
262 940.
•• brokovnici, i nefunkční k dekoraci. Tel.: 736 262 940.
•• 2 pytle prosa. Tel.: 731 887 006.
•• odstředivku na mléko. Tel.: 737
514 758.
•• obilí na krmení, i ve velmi špatné
kvalitě. Oves, ječmen, pšenici, hořčici, kukuřici. Tel.: 777 019 712.
prodám
•• erotické DVD, nové za 499 Kč,
spěchá. Tel.: 515 322 135.
•• odsavačku mateřského mléka
se silikonovou masážní vložkou a
s adaptérem s připevněním k lahvím, málo používaná, cena 500 Kč.
Tel.: 739 428 549.
•• palivové dřevo, možnost dovozu.
Tel.: 728 111 054.
•• schůdky k poschoďové posteli, tři
stupně, 1,1 m, 400 Kč; zábrana na
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• plechové kanystry 20 l, cena 50
Kč/ks. Tel.: 606 392 215.
•• oválnou klec bílou na ptáky;
pelíšek pro kočku nový; prádelní
proutěný koš; dětské sáňky; psací
stroj Consul; péřové prošívané deky s
polštáři nové; jídelní kulatý stůl pr. 90
cm; kanystr s nálevkou na benzin 10 l.
Tel.: 603 900 890.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 400
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 250
Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 400 Kč;
dětské vel. 30, 31, 34, 36, 37, 200 Kč;
brusle dívčí č. 36, 350 Kč; chlapec. č.
3, 200 Kč; páns. č. 42, 450 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• lovecké potřeby na výrobu nábojů:
zakružovačka, kapslovačka, střelný
prach, katalog nábojů a zbraní, brokovou kozlici 16. Tel.: 728 732 231
•• svářečku tryodyn K 320, cena
3.500 Kč. Tel.: 605 119 106, 515 339
459 večer.
•• baskytaru Ibanez SR orig. Japan
5str., aktiv. snímač i el., přírodní
barva, super stav cena jen 10 000 Kč.
Tel.: 608 568 111.
•• starší zachovalý dvojmístný kajak,
barva červená žlutá, cena 2.900 Kč.
Tel.: 607 747 541.
•• akordeon pro začátečníka, barva
perleť černá šedá, 32 basů, 1.300 Kč.
Tel.: 607 747 541.
•• 3/4 kolo skládací, kovový vál 3 m,
brány na pole, žebrík dvoják, 6 příček,
březová košťata. Tel.: 515 336 601.

•• silniční kolo Sirer osazené sadou
campagnolo xenon 9x2, ritchey, alu
rám a vidlice, sedlo bassano aventis,
pláště hutchinson, cena 13.000 Kč.
Tel.: 604 303 267.
•• police vh. do obchodu potravin,
skladu. Tel.: 736 540 861.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• odsavačku mat. mléka za 200 Kč,
ohřívačku lahví za 150 Kč, klokanka
za 100 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• koženou dámskou bundu s odepínací zimní vložkou za 500 Kč. Tel.:
737 800 602. Ivančice.
•• boty na Snowboard zn. Salomon
silk, úplně nové, vel. 38, cena nyní
3.500 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• elektromotor 5,5 kW, 950 ot./min.,
cena 1.800 Kč. Tel.: 602 786 378.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• řeznický pojezdový hák (kladka
+ nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu,
2 ks, 100x100; 125 x125; 400 Kč/
ks. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• králíkárnu šestikotcovou, cena
1.000 Kč. Tel.: 606 392 215.

Seznámení

•• žena 26/164 plnoštíhlá, nekuřačka
se smyslem pro humor, hledá úplně
obyčejného muže, nekuřáka do 35 let.
Tel.: 731 419 129.
•• jsem 55-ti letý 171/72 a samota
mne netíží, proto hledám štíhlou ženu,
která se nepotřebuje vázat. Uvítám
občasné schůzky, bazén, příroda atd.
Tel.: 732 284 863.
•• muž 39/180 štíhlý, nekuřák-nealko
by rád našel ženu přiměřeného věku
pro pěkný a trvalý vztah. Dítě - děti
nejsou překážkou. Tel.: 722 528 987.
•• najdu muže od 60-65 let, který také
nechce být sám? Piš jen SMS na tel.:
720 449 784.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Staňte se i Vy Avon Lady a získáte slevu na výrobky až 30%. Žádný
vstupní poplatek, katalog zdarma,
možnost vyzkoušení výrobků, splatnost faktur 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: Avon.kontakt@seznam.cz
•• Chcete poskytovat úvěry? Spol.
Profireal hledá zprostředkovatele
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdarma. Tel.: 603 561 579.
•• Společnost působící 12 let v oboru fin. poradenství a pojišťovnictví
hledá spolehlivé, komunikativní
spolupracovníky pro samostatnou,
nezávislou práci finančního poradce pro oblast Znojmo, M.Krumlov,
Třebíč, Ivančice. Možnost získání
odborné způsobilosti, pozičního
růstu a nadstandardních výdělků.
Váš strukturovaný životopis zašlete
na e-mail: jhauerland@seznam.cz
Informace na tel.: 606 704 381.
www.effectconsulting.cz

•• do areálu Knížecí les Neslovice
hledáme účetní. Náplň práce: účtování pokladních dokladů, cestovních
příkazů, banky, přijatých a vystavených faktur i v různých měnách.
Účtování v programu Money S3,
praxe nezbytná, nástup co nejdříve.
Tel.: 777 339 617.
•• nově otevíraná lékárna v Ivančicích hledá magistry farmacie a laborantky na plný i částečný úvazek.
Informace Ing. Pavel Pokorný. Tel.:
602 744 598.
•• nabízím brigádu, nejlépe studentce
z MK. Zatím občasná výpomoc za
výčepem, po zaučení možnost letní
brigády. Tel: 776 671 771.
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12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Atleti z Ivančické v Brně Motokrosaři z Neslovic dovezli tituly ze Slovenska

Na sklonku minulého roku se šest žáků ze Základní školy Ivančická
zúčastnilo atletických závodů Vánoční hala ve sportovní škole Botanická v Brně. Soutěžili v běhu na 30 metrů, ve skoku do dálky a do výšky. Jmenovitě: Kateřina Doubková ml., Krištof Džubera, Petr Vinkler,
Jan Štěpanovský, Patrik Blumaier a Jan Bohunský. Nejlépe se umístnil
Petr Vinkler ve skoku dalekém na čtvrtém místě.
/abé/

Na hranici osobních rekordů

Večer majstrov 2006, aneb jak
mladí motokrosaři z Neslovic
vzali titul Mezinárodního mistra
Slovenské republiky včetně titulu
druhého vícemistra Slovenska.
Dne 3. února 2007 v krásném
prostředí lázeňského města Piešťany v hotelu Sĺňava byly udělovány mistrovské tituly jezdcům
motoristického sportu Slovenské
republiky a to od nejmladších až
po veterány, kteří v průběhu roku
2006 startovali v otevřeném Mezinárodním mistrovství Slovenska a bojovali o body za řídítky
motocyklů ve všech disciplínách.
Seriálu závodů v motokrosu
mládeže a nadějí motokrosového sportu se zúčastnili i jezdci
AMK Motosport Teamu Neslovice Dominik (10) a Erik (9)
Schneiderové, kteří svému týmu
a spolupracujícím partnerům
udělali radost.
Slovenská motocyklová federace uspořádala VI. Motocyklový
ples pod názvem „Večer Majstrov

2006“, při kterém byly oceněni
první tři jezdci v každé kategorii.
Velká radost byla korunována
udělením titulu „mistra Slovenské
republiky ve třídě do 65 ccm“, který byl udělen Dominiku Schneiderovi za celkovém vítězství v celém seriálu závodů Slovenského
mistrovství republiky, ale deko-

Letní tábor pod Templštýnem

V prosinci loňského roku se Roman Široký a Radka Marková
zúčastnili skokanských závodů v Brně - Líšni. Roman za mladší žactvo
obsadil šesté místo s vynikajícím osobním rekordem 155 cm. Radka
dosáhla na čtvrtou pozici na hranici svého osobního rekordu. Dalším
úspěchem Radky Markové bylo první místo na prosincové Vánoční
laťce v Moravském Krumlově.
/abé/

aneb Putování staletími aneb Život Templářských rytířů.
Termín 5.-18. srpna 2007, cena 3.600 Kč.
Vážení rodičové, milé děti, přípravy na letošní tábor jsou v plném
proudu. Pokud tedy máte zájem umožnit svým ratolestem zažít třináct dní dobrodružství, strávených v nádherné přírodě, poznat nové
kamarády, či jen obohatit městský život o nové zážitky, stačí pouze
vyplnit přihlášku a zaslat nám ji. Letos, stejně jako loni, bude tábor
stát uprostřed hlubokých lesů a v překrásném romantickém údolí řeky
Jihlavy, v lokalitě Pod Templštýnem. Děti budou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách. Pro sportovní vyžití jsou k dispozici hřiště, kurty,
2 bazény, stolní tenis atd. Jídelníček bude jako vždy pestrý a spokojen
bude i ten největší gurmán, strava je vydávána 5x denně. O vaše děti
se postará zavedený tým zkušených vedoucích a instruktorů a neustále
přítomný zdravotník. O zábavu bude rozhodně postaráno. Na programu budou hry v lese, na louce, hry bojové i ty, co zaměstnají mozkové
závity, kolektivní i pro jednotlivce. Máte velkou možnost podívat se
do naší fotodokumentace z předchozích táborů od roku 2002-2006,
www.spoluzaci.cz/330016, heslo pro přístup: vladka, klikněte na „Další fotografie“. Dostanete se tam úplně všichni!
Kontaktní adresa na vedoucí: Vladimíra Rozmahelová, ul. Václavská
774, 672 01 Moravský Krumlov,
telefon: 605 252 489, nebo e-mail:
vladimirarozmahelova@seznam.cz.
Zálohu, která činí 1.500 Kč, pošlete
s přihláškou do konce března 2007.

rován byl až po nástupu svého
mladšího bratra Erika Schneidera
a ten převzal pohár za třetí místo
tohoto seriálu z rukou prezidenta
Slovenské motocyklové federace za účasti Slovenské televize
a tisícovky přítomných hostů

motocyklového plesu. Obě křišťálové trofeje s emblémem SMF
a označeným umístěním v seriálu
MM SR v motokrosu se za velkého potlesku přítomných stěhovaly
na stůl doprovodu a připilo se připraveným šampaňským a džusem
na úspěch našich jezdců, kteří
v těžké konkurenci jezdců Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky dosáhli tak úžasného
výsledku.
Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům a partnerům,
kteří nám umožnili start na tomto
mistrovství a to jmenovitě fy.
Arttec s.r.o., fy. Kozák s.r.o., fy.
Acerbis Jinín, Spol. Moto Zloch
Strakonice, fy. Schrems - výrobci
motopříslušenství, Poštovní spořitelně, mediálním partnerům
Brněnské TVB 1, čtrnátideníku
Zrcadlo a v neposlední řadě i
obci Neslovice, firmě NO BODY,
SELF, a COBRA.

GP v Brně v nových barvách

Od letošního roku se na brněnském okruhu pojede Mistrovství světa
silničních motocyklů s novým hlavním partnerem, kterým se stala společnost Cardion. Smlouva byla podepsána do roku 2011. Na stejnou
dobu je také podepsán kontrakt se společností Dorna /promotér seriálu/
a tím je podle představitelů AMD v Brně zajištěn závod MS silničních
motocyklů pro uvedené období. Cardion je i hlavním sponzorem týmu
Karla Abraháma, který v letošní sezóně pojede opět celý seriál. Novinkou proti loňsku je jeho přechod do třídy 250 ccm.
/Ctibor ADAM/

Foto: Květoslav ADAM

Karel Abrahám na stroji Aprilia 250 RSW-LE

Setkání mladých atletů a fotbalistů
V pátek 19. ledna se setkali
krumlovští atleti s fotbalisty za
účelem představení obou sportovních oddílů. Přátelského setkání
se také zúčastnila mistryně světa
v aerobicu Kateřina Protivínská,
šéflékař českých olympioniků
MUDr. Milan Handl z Prahy a
starosta města Ing. Jaroslav Mokrý. Po představení obou oddílů
proběhla diskuze na téma zdraví,
sport a relaxace, kdy pozvaní hosté odpovídali na dotazy mladých
sportovců. Výsledkem setkání bylo mimo jiné uspořádání společného soustředění a aktivity
spojené se sportovním areálem
na Ivančické.
/abé/

Oční optika Kocandová
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